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2005	 was	 een	 jaar	 van	 transitie.	 Zoals	 de	 OPTA-wet	

voorschrijft	werd	OPTA’s	werkwijze	voor	de	tweede	maal	

in	haar	achtjarige	bestaan	geëvalueerd.	De	uitkomst	 is	

dat	OPTA	haar	werk	als	 toezichthouder	over	het	 alge-

meen	goed	doet.	Dit	heeft	ook	het	kabinet	onderstreept	

in	 zijn	 reactie	 op	 de	 evaluatie	 aan	 de	Tweede	 Kamer.	

Niet	alleen	is	dit	prettig	voor	ons,	maar	vooral	ook	voor	

markt	en	consument.	Want	daar	doen	we	het	voor:	via	

effectieve	marktwerking	de	ontwikkeling	stimuleren	van	

betere	en	goedkopere	producten	en	diensten	in	de	sec-

toren	voor	elektronische	communicatie	en	post.

Bij	 een	 evaluatie	 horen	 uiteraard	 ook	 aanbevelingen.	

OPTA	moet	zich	op	enkele	punten	verbeteren.	We	moe-

ten	 transparanter	 zijn	 over	 onze	 werkwijze,	 goed	 luis-

teren	naar	 de	markt	 en	werken	aan	draagvlak,	 sneller	

besluiten	nemen	en	die	nog	beter	motiveren	en	kosten-

efficiënter	werken.	Het	college	neemt	zich	de	verbeter-

punten	uitdrukkelijk	 ter	harte	en	gaat	de	uitdaging	met	

enthousiasme	aan	samen	met	de	medewerkers.	Ook	u	

gaat	dat	merken.	Ik	streef	naar	een	zo	laag	mogelijke	be-

groting	en	een	slagvaardiger	en	transparanter	optreden.

Het	 afgelopen	 jaar	 zijn	 vrijwel	 alle	 marktanalyses	 af-

gerond,	 geconsulteerd	 en	 vastgesteld.	 Voor	 sommige	

markten	 is	 regulering	hard	nodig,	bijvoorbeeld	om	een	

level playing field	 te	 stimuleren.	Op	andere	markten	 is	

de	 regulering	 teruggeschroefd	of	helemaal	verdwenen.	

OPTA	streeft	waar	mogelijk	naar	deregulering	en	han-

teert	 steeds	het	uitgangspunt:	mild	 reguleren	waar	het	

kan,	streng	waar	het	moet.	

De	 technologische	 vernieuwing	 is	 ook	 in	 2005	 op	 alle	

terreinen	 hard	 voortgeschreden,	 zoals	 u	 kunt	 lezen	 in	

de	marktmonitor.	Het	internetbellen	lijkt	definitief	te	zijn	

doorgebroken,	net	als	de	concurrentieslag	rond	het	aan-

bieden	van	gebundelde	diensten	(triple play).	In	potentie	

zitten	daar	veel	voordelen	aan	voor	de	consument,	maar	

OPTA	houdt	nauwlettend	de	vinger	aan	de	pols	om	 te	

voorkomen	dat	machtsposities	tot	verstoring	van	de	con-

currentie	leiden.

2005	 was	 het	 eerste	 volledige	 jaar	 dat	 OPTA	 werkte	

volgens	 de	 vernieuwde	 Telecommunicatiewet.	 Daar-

naast	vernieuwde	OPTA	zichzelf	met	een	reorganisatie	

om	 haar	 organisatiestructuur	 te	 enten	 op	 de	 markten	

waarop	ze	toezicht	houdt.	Dit	vergroot	onze	slagvaardig-

heid	en	bovendien	geeft	dit	een	impuls	aan	de	verdere	

verbetering	van	de	kwaliteit	 van	besluiten	en	onze	be-

drijfsvoering.	Tot	slot	is	ook	het	eerste	college	van	OPTA	

gewisseld	na	acht	jaar	aan	het	roer	te	hebben	gestaan.	

Nogmaals	wil	ik	Jens	Arnbak,	Lilian	Gonçalves-Ho	Kang	

You	en	Herman	van	Karnebeek	hartelijk	bedanken	voor	

het	uitstekende	werk	dat	zij	hebben	gedaan	en	de	prima	

positie	waarin	zij	OPTA	hebben	achtergelaten.

Dit	drukwerk	bevat	het	jaarverslag	en	de	marktmonitor,	

in	het	najaar	presenteren	wij	onze	visie	en	de	agenda	

voor	2007.	Deze	laatste	consulteren	we	in	de	zomer	in	

de	markt.	Nu	leggen	we	verantwoording	af	over	het	voor-

afgaande	 jaar	 en	 in	 het	 najaar	 kijken	 wij	 vooruit.	 Ook	

hiermee	 hopen	 wij	 onze	 transparantie	 te	 verhogen	 en	

beter	 externe	 verantwoording	 af	 te	 leggen.	 In	 dat	 licht	

moet	dit	jaarverslag	worden	gezien.	In	beeld	komen	ook	

kritische	 geluiden	 van	 verschillende	 stakeholders	 van	

OPTA,	in	de	vaste	overtuiging	dat	wij	daarmee	ons	voor-

deel	kunnen	doen.	Nu	en	in	de	toekomst.

Mr C.A. Fonteijn

Collegevoorzitter
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Dit	 drukwerk	 bestaat	 uit	 twee	 onderdelen:	 het	 jaarver-

slag	(met	de	jaarrekening)	en	de	marktmonitor.	

In	het	jaarverslag	legt	OPTA	verantwoording	af	over	haar	

activiteiten	en	resultaten	 in	het	 jaar	2005	aan	de	hand	

van	 de	 belangrijkste	 werkzaamheden	 en	 gebeurtenis-

sen.	Het	verslag	is	opgebouwd	volgens	het	principe	Van	

Beleidsbegroting	tot	Beleidsverantwoording	(VBTB):	wat	

wilde	 OPTA	 in	 2005	 bereiken,	 wat	 is	 gerealiseerd	 en	

wat	hebben	we	daarvoor	gedaan.	De	vraag	wat	OPTA’s	

werkpakket	heeft	gekost,	wordt	beantwoord	 in	de	 jaar-

rekening.	De	 jaarrekening	geeft	 inzicht	 in	de	financiële	

huishouding	van	OPTA.	In	dit	drukwerk	 is	een	verkorte	

jaarrekening	opgenomen.	Voor	de	volledige	versie	ver-

wijst	OPTA	naar	haar	website:	www.opta.nl.	

OPTA	hecht	waarde	aan	feedback	op	haar	functioneren	

van	bedrijven,	organisaties	en	mensen	om	haar	heen.	In	

dit	 jaarverslag	 zijn	 daarom	 interviews	opgenomen	met	

betrokkenen	binnen	en	buiten	OPTA.	Zij	geven	hun	visie	

op	 het	 functioneren	 van	 OPTA,	 met	 name	 op	 het	 vlak	

van	processen,	transparantie	en	OPTA’s	contact	met	de	

buitenwereld.	

Communicatiemarkten	 vormen	 een	 zeer	 dynamisch	

speelveld,	 waarop	 per	 jaar	 veel	 kan	 veranderen.	 De	

marktmonitor	geeft	een	overzicht	van	de	ontwikkelingen	

op	 de	 markten	 rond	 telefonie,	 breedband,	 huurlijnen,	

omroep,	 internetveiligheid	 en	 post	 in	 2005.	 De	 nadruk	

ligt	op	 trends,	concurrentieontwikkelingen	en	de	gevol-

gen	in	prijs	en	kwaliteit	voor	de	eindgebruiker.	

Een	verklaring	van	veel	termen	is	te	vinden	in	de	woor-

denlijst	in	bijlage	VI.

Leeswijzer
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Visie en jaarplan

Het	jaarverslag	maakt	deel	uit	van	de	cyclus	die	OPTA	

door	het	jaar	heen	volgt	om	de	buitenwereld	op	de	hoog-

te	te	houden	van	ontwikkelingen	in	de	markt,	haar	visie	

daarop	en	haar	bedrijfsvoering	en	om	daarover	verant-

woording	af	te	leggen.	De	cyclus	is	vanaf	2006	herzien.	

Belangrijkste	wijziging	ten	opzichte	van	2005	is	dat	onze	

visie	voortaan	in	het	najaar	wordt	gepubliceerd,	samen	

met	het	 jaarplan	 voor	het	 komende	 jaar.	Ook	nieuw	 is	

dat	we	Visie en jaarplan	vóór	publicatie	eerst	in	de	markt	

consulteren.	Dat	betekent	dat	we	in	het	voorjaar	terug-

blikken	op	het	afgelopen	jaar	(Jaarverslag en marktmo-

nitor)	 en	 in	 het	 najaar	 vooruitkijken	 naar	 het	 komende	

jaar	(Visie en jaarplan).

Verschijningsdata publicaties in 2006:

•	 	Publicatie	Jaarverslag en marktmonitor 2005:		

mei	2006

•	 	Consultatie	Visie en jaarplan 2007:	juli	2006	

•	 	Publicatie	Visie en jaarplan 2007:	november	2006	

•	 	Publicatie	Begroting 2007:	december	2006	

Alle	 publicaties	 zijn	 kosteloos	 aan	 te	 vragen	 bij	 OPTA	

(info@opta.nl)	en	na	verschijning	te	vinden	op	de	web-

site	www.opta.nl.

Disclaimer

De	 stukken	 in	 deze	 publicatie	 zijn	 opgesteld	 op	 grond	

van	artikel	17	van	de	Wet	Onafhankelijke	post-	en	tele-

communicatie	autoriteit.	Aan	de	inhoud	van	dit	drukwerk	

kunnen	geen	rechten	worden	ontleend.	Publicatie	is	on-

der	voorbehoud	van	druk-	en	typefouten.
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Topprioriteiten 2005
Het	 afgelopen	 jaar	 streefde	 OPTA	 ernaar	 onderstaan-

de	doelstellingen	te	behalen.	Op	de	meeste	prioriteiten	

heeft	OPTA	succesvol	actie	ondernomen.	De	resultaten	

staan	hieronder	opgesomd,	voorzien	van	een	korte	toe-

lichting.	Voor	meer	uitleg	verwijst	het	overzicht	naar	vind-

plaatsen	in	de	tekst	van	het	jaarverslag.

Prioriteit en doel

Marktanalyse	

Doel:	De	marktanalysebesluiten	voor	alle	markten	

zijn	vastgesteld.

Toekomst retail-regulering vaste telefonie en 

consequenties nummerplan

Doel:	 Er	 is	 duidelijkheid	 in	 de	 markt	 over	 de	 toe-

komstige	 retail-regulering	 voor	 vaste	 telefonie	 en	

de	consequenties	daarvan	voor	het	nummerbeleid.

Regulering en monitoring VoIP-aanbod

Doel:	Er	 is	duidelijkheid	 in	de	markt	over	het	con-

currentiekader	voor	de	regulering	van	VoIP.	Hieron-

der	vallen	ook	de	verplichtingen	aan	eindgebruikers	

waar	VoIP-aanbieders	aan	moeten	voldoen.

Bundeling	

Doel:	Er	is	duidelijkheid	in	de	markt	over	hoe	OPTA	

om	zal	gaan	met	bundelingsvoorstellen	van	vrije	en	

gereguleerde	 diensten.	 Bundeling	 wordt	 door	 do-

minante	aanbieders	niet	gebruikt	om	regulering	te	

ontwijken.

Emerging markets

Doel:	Er	is	duidelijkheid	in	de	markt	over	wat	OPTA	

verstaat	onder	een	emerging market	en	OPTA	heeft	

dit	bij	voorkeur	in	internationaal	verband	(ERG)	af-

gestemd.

Resultaat

Op	drie	na	heeft	OPTA	in	2005	alle	19	marktanaly-

sebesluiten	vastgesteld.	Reguleringsdevies	daarbij:	

soepel	waar	het	kan,	streng	waar	het	moet.	De	om-

roep	retailmarkt,	de	markt	voor	omroepether	en	in-

ternationale	roaming	worden	primo	2006	afgerond.	

Zie	hoofdstuk	1	en	bijlage	IV.	

Duidelijkheid	over	 retail-regulering	 is	meegenomen	

in	marktanalyse	Vaste	Telefonie	en	bovendien	 is	er	

een	oplossing	gecreëerd	voor	nummergebruik	voor	

internettelefonie.	Zie	hoofdstuk	1	par.	1.1.3	en	1.2.5.

Duidelijkheid	is	geboden	in	marktanalyse	Vaste	Te-

lefonie.	OPTA	rekent	VoIP	 tot	de	markt	voor	vaste	

telefoniediensten.	 Voor	 KPN	 geldt	 voor	 VoIP	 een	

soepeler	 set	 aan	 verplichtingen	 dan	 voor	 traditio-

nele	telefonie.	Zie	hoofdstuk	1,	par.	1.1.3.

Bundeling	 is	 betrokken	 bij	 de	 tariefregulering	 van	

KPN’s	retaildiensten	 in	de	marktanalyse	Vaste	Te-

lefonie.	Het	marktanalysekader	is	expliciet	van	toe-

passing	verklaard	op	de	beoordeling	van	bundeling.	

OPTA	introduceerde	hiervoor	het	zgn.	‘stoplichtmo-

del’.	Zie	hoofdstuk	1,	par.	1.1.3.

Een	discussiepaper	over	emerging markets	 is	be-

sproken	met	de	markt	(zie	hoofdstuk	3,	par.	3.3.4,	

kader).	Bovendien	is	de	betekenis	van	opkomende	

markten	meegewogen	in	de	diverse	marktanalyses,	

zoals	Vaste	Telefonie	en	Breedband.	Waar	mogelijk,	

bijvoorbeeld	 bij	 spraak	 over	 breedband,	 streefde	

OPTA	naar	soepelheid	en	afwezigheid	van	regule-

ring.	Zie	hoofdstuk	1,	par.1.1.3.
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Prioriteit en doel

Dialers	

Doel:	Door	een	effectieve	aanpak	(voorlichting,	on-

derzoek	 en	 wetgevingstraject)	 zijn	 er	 minder	 pro-

blemen	met	dialers	en	minder	klachten.

Follow-up verbeterpunten OPTA-evaluatie 2005 

Doel:	OPTA	geeft	 follow-up	aan	de	gesignaleerde	

verbeterpunten	bij	de	evaluatie	van	OPTA	in	2004-

2005.

Handhavingsbeleid

Doel:	Er	 is	duidelijkheid	 in	de	markt	over	wanneer	

en	hoe	OPTA	handhavingsinstrumenten	inzet.

Kortingenonderzoek KPN 

Doel:	In	het	verleden	verstrekte	kortingen	door	KPN	

op	gereguleerde	diensten	worden	bestraft	en	OPTA	

ziet	erop	toe	dat	voorwaarden	worden	geschapen	om	

dit	in	de	toekomst	zoveel	mogelijk	te	voorkomen.

Resultaat

OPTA	 heeft	 met	 maatregelen	 en	 voorlichting	 de	

problemen	 met	 dialers	 nadrukkelijk	 opgepakt	 en	

deels	teruggedrongen.	Zie	hoofdstuk	2,	par.	2.1.2.

OPTA	heeft	de	verbeterpunten	actief	opgepakt	en	

een	begin	gemaakt	met	het	vergroten	van	de	trans-

parantie,	het	verder	verbeteren	van	de	procesrati-

onaliteit,	motivatie,	 bedrijfsvoering	en	contact	met	

stakeholders.	Zie	hoofdstuk	3,	par.	3.1.2.

In	 2005	 publiceerde	 OPTA	 de	 Procedureregeling	

Handhaving	 en	 Geschillen	 OPTA	 (PHGO)	 (zie	

hoofdstuk	1,	par.	1.2.3).	Daarnaast	deed	OPTA	na-

drukkelijk	aan	handhaving	met	o.a.	een	grootscha-

lig	 kortingenonderzoek	 dat	 leidde	 tot	 een	 boete	

aan	KPN	van	17	miljoen	euro	(zie	hoofdstuk	1,	par.	

1.2.4)	 en	 actieve	 handhaving	 van	 het	 verbod	 op	

spam	(zie	hoofdstuk	2,	par.	2.1.1).

OPTA	heeft	KPN	beboet	en	aangedrongen	op	struc-

turele	maatregelen.	KPN	kwam	de	markt	tegemoet	

met	 een	 schadeloosstelling	 en	 een	 compliance-

programma.	Zie	hoofdstuk	1,	par.	1.2.4.
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PTA	zou	de	ICT	moeten	normaliseren.	Vol-

gens	de	Consumentenbond	hebben	de	be-

drijven	in	deze	sector	te	veel	het	idee	dat	zij	

zo	bijzonder	zijn	dat	zij	zich	kunnen	onttrekken	aan	de	

normale	gedragsregels	in	de	markt.	Dat	blijkt	vooral	uit	

de	geslaagde	poging	de	klant	een	‘stupiditeitscomplex’	

aan	te	praten,	oftewel	het	idee	dat	het	aan	de	klant	ligt	

als	een	product	of		dienst	het	niet	doet,	in	plaats	van	aan	

de	leverancier!

Onze	ervaringen	met	OPTA	zijn	te	zien	als	een	golfbe-

weging.	Wij	zijn	zeer	tevreden	over	sommige	initiatieven	

van	OPTA,	zoals	de	aanpak	van	dialers	op	internet,	de	

spamproblematiek,	of	 telemarketing.	De	contacten	met	

de	mensen	bij	OPTA	zijn	 plezierig	 en	 je	 kunt	met	 hen	

afspraken	maken.	OPTA	doet	haar	best	om	de	transpa-

rantie	te	vergroten,	zoals	aanbevolen	in	de	vierjaarlijkse	

evaluatie.	Dat	verwelkomen	wij	natuurlijk	van	harte.

Maar	 van	 ons	 mag	 OPTA	 de	 komende	 tijd	 best	 meer	

aandacht	besteden	aan	het	consumentenbelang.	OPTA	

is	als	scheidsrechter	vooral	bezig	met	de	veldspelers,	de	

bedrijven.	Maar	meer	oog	voor	het	publiek	 is	gewenst,	

bijvoorbeeld	 door	 van	 te	 voren	 duidelijk	 te	 maken	 hoe	

OPTA	wettelijke	bepalingen	uitlegt,	bijvoorbeeld	via	het	

opstellen	van	beleidsregels.	

Als	OPTA	tegen	de	grens	van	haar	bevoegdheden	op-

loopt	 mag	 zij	 ook	 wel	 wat	 harder	 agenda-stellend	 aan	

de	bel	trekken.	Wij	begrijpen	goed	dat	OPTA	gebonden	

is	 aan	 complexe	 wettelijke	 regels.	 Maar	 er	 wordt	 wel	

erg	 vaak	 enigszins	 passief	 afgewacht,	 bijvoorbeeld	 tot	

het	 moment	 dat	 marktpartijen	 een	 geschil	 hebben	 in-

gediend.	 De	 Consumentenbond	 staat	 daarbij	 meestal	

helaas	aan	de	zijlijn.	Meer	pro-activiteit	zou	OPTA	niet	

misstaan.	Bijvoorbeeld	bij	het	tegengaan	van	oneerlijke	

handelspraktijken,	 zoals	 het	 niet	 leveren	 van	 beloofde	

prestaties,	 eenzijdige	 aanpassing	 van	 leveringsvoor-

waarden,	of	rapportage	over	de	kwaliteit	van	infrastruc-

tuur.	 Overgangsdrempels	 belemmeren	 of	 blokkeren	 de	

marktwerking.	 Als	 consumenten	 niet	 snel	 genoeg	 op	

aantrekkelijke	 aanbiedingen	 van	 bedrijven	 in	 kunnen	

gaan	 komt	 de	 markt	 tot	 stilstand.	 Daar	 zit	 precies	 het	

gedeelde	belang	van	onze	organisaties.

Wij	vinden	het	goed	als	OPTA	verder	kijkt	dan	de	waan	

van	de	dag,	bijvoorbeeld	door	middel	van	het	publiceren	

van	artikelen,	zolang	de	aansluiting	met	de	praktijk	niet	

verloren	gaat.	Verleden	jaar	werd	terecht	op	de	nadelen	

van	 triple play-aanbiedingen	gewezen,	die	zich	nu	ook	

daadwerkelijk	voordoen.	OPTA	zou	zich	wel	wat	beter	op	

de	problemen	in	de	praktijk	kunnen	voorbereiden.

Wij	verwachten	dat	2006	een	interessant	jaar	wordt	voor	

OPTA,	bijvoorbeeld	door	de	samenwerking	met	de	Con-

sumenten	Autoriteit	en	de	opening	van	het	informatieloket	

voor	consumenten.	De	 inbreng	van	de	grote	kennis	van	

OPTA	bij	beide	ontwikkelingen	is	van	groot	belang!”

11Interview Klaske de Jonge, directeur Consumentenbond

“O

“OPTA mag best meer aandacht besteden 
aan het consumentenbelang.”
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OPTA	houdt	toezicht	op	de	naleving	van	wet-	en	regel-

geving	op	de	markten	van	elektronische	communicatie	

en	post.	OPTA	treedt	op	als	er	op	deze	markten	concur-

rentieproblemen	bestaan	en	kan	marktpartijen	verplich-

tingen	opleggen	om	duurzame	concurrentie	 te	stimule-

ren	of	de	belangen	van	eindgebruikers	te	beschermen.	

OPTA’s	 motto	 daarbij	 is	 ‘soepel	 waar	 het	 kan,	 streng	

waar	 het	 moet’	 (het	 proportionaliteitsbeginsel).	 OPTA	

legt	de	focus	dus	op	deregulering	en	stelt	maatwerk	en	

versoepeling	voorop.	

Taken

Een	specifieke	 taak	 is	het	afbakenen	van	markten	van	

elektronische	 communicatie	 en	 vaststellen	 welke	 partij	

op	een	markt	‘aanmerkelijke	marktmacht’	 (AMM)	heeft.	

OPTA	 bepaalt	 of	 en	 zo	 ja	 welke	 verplichtingen	 vooraf	

(‘ex	ante’)	aan	die	partijen	moeten	worden	opgelegd	om	

concurrentiebeperkend	gedrag	te	voorkomen.	

OPTA	heeft	ook	een	taak	bij	consumentenbescherming	

en	internetveiligheid.	Deze	aspecten	zijn	voor	de	ontwik-

keling	van	de	markt	steeds	belangrijker	geworden.	Naast	

marktanalyses,	 toezicht,	 handhaving	 en	 consumenten-

bescherming	heeft	OPTA	nog	een	aantal	andere	taken	

waaronder	 geschilbeslechting,	 registratie	 van	 partijen	

en	uitgifte	van	nummers.	Een	overzicht	van	OPTA’s	ta-

ken	en	bevoegdheden	vindt	u	in	bijlage	II.

Kaders

OPTA	is	een	zelfstandig	bestuursorgaan	(ZBO)	en	voert	

wetten	en	 regels	uit	 die	door	 de	wetgever	 zijn	 vastge-

steld.	Het	gaat	om	de	Telecommunicatiewet,	de	Postwet	

en	 de	 bijbehorende	 Europese	 en	 lagere	 regelgeving.	

De	politieke	verantwoordelijkheid	voor	OPTA	 ligt	bij	 de	

minister	van	Economische	Zaken,	maar	OPTA	 is	onaf-

hankelijk	en	neemt	haar	beslissingen	los	van	politieke	of	

ondernemingsbelangen.	De	minister	kan	algemene	aan-

wijzingen	geven,	maar	 kan	niet	 ingrijpen	 in	 individuele	

dossiers.	

Missie

OPTA’s	missie	is	het	stimuleren	van	marktwerking	in	de	

elektronische	communicatie	en	post	 in	het	uiteindelijke	

belang	 van	 de	 consument.	 De	 missie	 is	 leidend	 bij	 de	

uitvoering	van	al	OPTA’s	taken:

‘OPTA stimuleert bestendige concurrentie in de markten 

voor elektronische communicatie en post. Dat wil zeg-

gen: een duurzame situatie waarin particuliere en za-

kelijke eindgebruikers een keuze kunnen maken tussen 

aanbieders, zodanig dat het prijs- en kwaliteitsaanbod 

op de diverse deelmarkten tot stand komt door effectieve 

marktprikkels. Bij onvoldoende keuze beschermt OPTA 

eindgebruikers.’

Introductie

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2005
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1. Markttoezicht
Het	 jaar	 2005	 was	 een	 overgangsjaar	 tussen	 oud	 en	

nieuw	toezicht.	Het	reguliere,	doorlopende	toezicht	be-

stond	uit	het	beoordelen	van	groothandels-	en	eindge-

bruikerstarieven,	 geschilbeslechting,	 wetshandhaving,	

nummeruitgifte	 en	 registratie	 van	 aanbieders.	Van	 pri-

mair	belang	was	daarnaast	het	afronden	van	de	markt-

analyses.	Voor	het	eerst	zijn	de	elektronische	communi-

catiemarkten	 onderzocht	 op	 grond	 van	 de	 vernieuwde	

Telecommunicatiewet	en	is	bepaald	is	of	het	nodig	is	ver-

plichtingen	op	te	leggen.	Verplichtingen	zijn	voorschriften	

waarmee	het	gedrag	van	partijen	met	grote	marktmacht	

wordt	 gereguleerd.	Binnen	het	markttoezicht	waren	de	

belangrijkste	resultaten	de	boete	van	17	miljoen	euro	die	

KPN	opgelegd	kreeg	voor	het	geven	van	ongeoorloofde	

kortingen,	 het	 afronden	 van	 alle	 marktanalysebeslui-

ten	en	de	geschilbemiddeling	die	 leidde	 tot	verbeterde	

marktwerking	in	de	breedbandsector.

1.1 Marktanalyses
Een	 hoofdtaak	 van	 OPTA	 is	 het	 bepalen	 van	 verplich-

tingen	vooraf	(ex	ante)	voor	partijen	met	aanmerkelijke	

marktmacht	 (AMM).	 Dit	 doet	 zij	 op	 grond	 van	 een	 on-

derzoek	 naar	 de	 concurrentieverhoudingen	 op	 elektro-

nische	communicatiemarkten.	De	verplichtingen	moeten	

mededingingsbeperkend	gedrag	voorkomen.	Toezicht	en	

reguleren	 betekent	 maatwerk:	 soepel	 waar	 het	 kan	 en	

streng	waar	het	moet.	OPTA	grijpt	alléén	in	als	dat	nodig	

is	voor	het	bevorderen	van	duurzame	concurrentie.	Waar	

dat	 kan	 heeft	 OPTA	 gedereguleerd	 en	 gestreefd	 naar	

soepeler,	minder	ingrijpend	toezicht.	Aan	de	andere	kant	

greep	OPTA	stevig	in	op	markten	met	geen	of	nauwelijks	

concurrentiedruk.	OPTA	moet	deze	marktanalyses	mini-

maal	elke	drie	jaar	opnieuw	uitvoeren.

Verantwoording

De	verplichtingen	die	OPTA	oplegt	moeten	passend	zijn	

en	mogen	nooit	verder	gaan	dan	hun	doel:	het	stimule-

ren	 van	 concurrentie	 en	 indien	 nodig	 het	 beschermen	

van	 de	 belangen	 van	 eindgebruikers.	 Uitgangspunt	

is	 dat	 marktpartijen	 zoveel	 mogelijk	 ruimte	 en	 vrijheid	

krijgen	 om	 in	 te	 spelen	 op	 marktdynamiek	 en	 nieuwe	

technologische	mogelijkheden.	Dat	vereist	precisiewerk	

en	het	voortdurend	alert	zijn	op	overregulering.	De	Tele-

communicatiewet	eist	van	OPTA	dat	zij	de	maatregelen	

die	zij	oplegt	steeds	kwalitatief	én	kwantitatief	motiveert.	

OPTA	moet	dus	grondig	 verantwoording	afleggen	over	

het	waarom	en	de	gevolgen	van	haar	keuzes.

Informatievraag

De	 marktanalysebesluiten	 hadden	 grote	 impact	 op	

marktpartijen.	 Vanwege	 de	 uitkomst,	 maar	 evenzeer	

door	 OPTA’s	 grote	 vraag	 naar	 gegevens	 en	 informatie	

om	de	analyses	uit	te	kunnen	voeren.	OPTA	was	in	het	

proces	van	de	marktanalyses	buitengewoon	afhankelijk	

van	de	input	en	medewerking	van	marktpartijen.	Zonder	

gedetailleerde	 informatie	over	zaken	als	omzet,	markt-

posities	en	 toetredingsbarrières	kon	zij	geen	adequate	

analyse	maken.	OPTA	realiseert	zich	dat	zij	daarbij	ad-

ministratieve	lasten	heeft	veroorzaakt.	Zij	heeft	haar	best	

gedaan	de	 informatievraag	 zo	 slim	en	 zo	efficiënt	mo-

gelijk	ter	hand	te	nemen.	Dat	is	helaas	niet	altijd	gelukt.	

Uit	de	stevige	kritiek	die	marktpartijen	gaven	op	de	initi-

ele	vragenlijsten	die	OPTA	maart	2004	uitstuurde,	heeft	

OPTA	een	belangrijke	les	geleerd.

Resultaten

Inmiddels	kijkt	OPTA	terug	op	een	intensief	en	langdurig	

besluitvormingstraject.	Over	de	traagheid	van	het	traject	

hebben	 marktpartijen	 terecht	 geklaagd.	 Die	 traagheid	

kwam	deels	doordat	de	informatievergaring	door	markt-

partijen	veel	meer	tijd	kostte	dan	was	voorzien.	Boven-

dien	 was	 extra	 tijd	 nodig	 omdat	 de	 antwoorden	 soms	

onvolledig	 of	 kwalitatief	 onvoldoende	waren.	Ten	 slotte	

speelde	onwennigheid	een	rol	en	het	 feit	dat	OPTA	dit	

“Marktpartijen krijgen zoveel 
mogelijk ruimte om in te spelen op 
marktdynamiek.”

1�Markttoezicht
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analysetraject	voor	het	eerst	deed.	Na	een	periode	van	

ruim	anderhalf	jaar	waarin	alle	Nederlandse	belangheb-

benden,	de	Europese	Commissie	en	andere	Europese	

toezichthouders	op	de	ontwerpteksten	van	de	marktana-

lysebesluiten	 konden	 reageren,	 heeft	OPTA	eind	2005	

voor	de	meeste	markten	definitieve	besluiten	genomen.	

1.1.1 Transparant proces 
Veel	 aandacht	 besteedde	 OPTA	 aan	 transparantie	 en	

het	betrekken	van	de	markt	bij	het	marktanalyseproces.	

Er	waren	wettelijk	verplichte	momenten	waarop	belang-

hebbenden	konden	reageren	op	de	ontwerpbesluiten:

•	 	Nationale	 consultatierondes	 in	 maart	 (mobiel),	 mei	

(omroep)	en	juli	(vaste	telefonie,	huurlijnen	en	breed-

band)	

•	 	Europese	 consultatie	 (‘notificatie’)	 van	 de	 ontwerp-

besluiten	bij	de	Europese	Commissie	en	andere	toe-

zichthouders	in	de	lidstaten	van	de	Europese	Unie	in	

juli	(mobiel),	september	(omroep)	en	november	(vaste	

telefonie,	huurlijnen	en	breedband)

Daarnaast	 werkt	 OPTA	 met	 een	 klankbordgroep	 van	

marktpartijen	die	actief	zijn	op	de	verschillende	markten	

die	 zijn	 geanalyseerd.	 Dit	 biedt	 een	 platform	 om	 naar	

partijen	te	luisteren	en	te	horen	hoe	de	markt	het	proces	

ervaart,	 zodat	OPTA	daar	 lering	uit	 kan	 trekken.	Naar	

aanleiding	 van	 de	 klankbordgroep	 besloot	 OPTA	 bij-

voorbeeld	de	consultatieperiode	voor	de	ontwerpbeslui-

ten	 over	 vaste	 telefonie,	 huurlijnen	 en	 breedband	 met	

een	aantal	weken	te	verlengen.	Ook	regelde	OPTA	extra	

bijeenkomsten	met	marktpartijen	over	onder	andere	de	

proportionaliteit	van	verplichtingen	en	de	voorgenomen	

retail-	en	wholesaletariefregulering.	Daarnaast	vonden	

er	 diverse	 gesprekken	 plaats	 met	 belanghebbenden	

over	 de	 ontwikkeling	 van	 beleidskaders	 en	 het	 com-

municeren	 over	 de	 planning.	 Bovendien	 organiseerde	

OPTA	telkens	op	de	dag	van	publicatie	van	de	ontwerp-

besluiten	een	bijeenkomst	met	marktpartijen,	waarin	zij	

een	toelichting	gaf	op	de	besluiten	en	ruimte	bood	voor	

het	stellen	van	vragen.	Ten	slotte	waren	er	sessies	met	

belanghebbenden	 waarin	 OPTA	 toelichtte	 hoe	 zij	 alle	

bedenkingen	had	verwerkt	en	welke	wijzigingen	zij	had	

doorgevoerd.

Resultaten

OPTA	taxeert	dat	alle	overleg	belangrijk	heeft	bijgedra-

gen	 aan	 het	 transparanter	 maken	 van	 de	 marktanaly-

ses	en	aan	het	creëren	van	draagvlak	voor	besluitvor-

ming.	Aan	de	andere	kant	gaf	de	markt	nadrukkelijk	aan	

het	 langdurige	 proces	 en	 de	 vele	 detailvragen	 minder	

te	 waarderen,	 hoewel	 marktpartijen	 het	 belang	 onder-

kennen	van	zorgvuldige	en	kwalitatief	goede	besluiten.	

OPTA	neemt	zich	de	kritiek	nadrukkelijk	ter	harte	en	wil	

komende	marktanalyses	soepeler	en	sneller	laten	verlo-

pen.	Door	de	opgebouwde	expertise	in	de	omgang	met	

zulke	analyses	heeft	zij	de	overtuiging	dat	zij	in	volgende	

analysetrajecten	behoorlijke	tijdwinst	en	procesefficiën-

tie	kan	boeken.

1.1.2  Samenwerking
Belangrijk	 onderdeel	 van	 het	 marktanalyseproces	 was	

de	samenwerking	met	de	NMa	en	de	Europese	Commis-

sie.	De	NMa	geeft	advies	over	de	ontwerpbesluiten,	de	

Europese	Commissie	moet	met	de	besluiten	instemmen.	

OPTA	heeft	de	NMa	voor	publicatie	van	de	ontwerpbe-

sluiten	verzocht	advies	te	geven	over	haar	marktafbake-

ningen	en	de	aanwezigheid	 van	marktmacht.	Ook	met	

de	Europese	Commissie	heeft	OPTA	voorafgaand	aan	

de	consultatie	veelvuldig	overlegd,	zodat	de	Commissie	

al	in	een	vroeg	stadium	geïnformeerd	was	over	OPTA’s	

ideeën.	De	verwachting	is	dat	het	draagvlak	voor	de	be-

sluiten	is	vergroot	en	dat	de	besluiten	robuuster	zijn	ge-

worden.

	

Regelgevend kader

OPTA	 overlegt	 intensief	 in	 Europees	 verband	 over	

markttoezicht	en	regulering.	Primair	omdat	het	regelge-

vend	kader	van	Europese	oorsprong	is	en	zich	richt	op	

harmonisatie	van	de	Europese	interne	markt.	Internatio-

nale	samenwerking	 is	deels	nuttig	voor	het	uitwisselen	

van	kennis	en	ervaring,	maar	ook	voor	het	gezamenlijk	

1� Markttoezicht
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ontwerpen	 van	 werkbare,	 effectieve	 reguleringsinstru-

menten.	Onder	auspiciën	van	de	European	Regulators	

Group	 (ERG)	 en	 de	 International	 Regulators	 Group	

(IRG),	waarin	alle	Europese	toezichthouders	in	de	elek-

tronische	communicatie	zijn	verenigd,	zijn	werkgroepen	

actief	 op	 terreinen	 als	 tarifering	 vaste	 telefonie,	 inter-

nationale	 roaming,	 mobiele	 aflevertarieven	 en	 kosten-

waardering.	Uit	deze	samenwerkingsverbanden	komen	

werkdocumenten	en	principeverklaringen	voort	die	in	de	

individuele	 landen	 richtinggevend	 zijn	 voor	 regulering,	

onder	andere	in	de	marktanalyses.	Zulke	producten	ma-

ken	 het	 voor	 marktpartijen	 beter	 voorspelbaar	 hoe	 de	

praktische	uitwerking	 is	van	het	Europees	regelgevend	

kader.		

1.1.3 Besluiten marktanalyses
Voor	een	aantal	belangrijke	markten	leidde	het	analyse-

traject	tot	versoepeling	en	milder	toezicht.	Bij	de	regule-

ring	van	de	retaildiensten	in	de	consumentenmarkt	heeft	

OPTA	gedereguleerd	en	KPN	veel	meer	ruimte	gegeven.	

Ook	het	ophalen	van	mobiele	gesprekken	is	nu	geheel	

vrijgelaten.	Bovendien	streeft	OPTA	naar	meerjarige	ta-

riefregulering	met	grotere	zekerheid	voor	marktpartijen	

en	lagere	transactiekosten.	Door	gebrek	aan	concurren-

tiedruk	en	markttucht	treedt	OPTA	stevig	op	in	de	mobie-

le	markt	voor	gespreksafgifte.	De	prijzen	voor	bellen	van	

een	 vast	 toestel	 naar	 een	 mobiele	 aansluiting	 moeten	

omlaag.	Ook	gaat	OPTA	de	hoogte	van	de	kabeltarieven	

nauwlettend	in	de	gaten	houden.	Een	volledig	overzicht	

van	 de	 onderzochte	 markten	 en	 de	 verplichtingen	 die	

OPTA	heeft	opgelegd,	staat	in	de	tabel	in	bijlage	IV.	Hier-

na	 volgt	 een	 beknopte	 beschrijving	 van	 de	 uitkomsten	

van	de	verschillende	marktanalyses.

Vaste telefonie
Het	 devies	 ‘soepel	 waar	 het	 kan	 en	 streng	 waar	 het	

moet’	 stond	 bij	 de	 marktanalyses	 voor	 vaste	 telefonie	

nadrukkelijk	 op	 de	 voorgrond.	 Niet	 alleen	 omdat	 deze	

markten	voorheen	op	grond	van	de	Telecommunicatie-

wet	 zeer	 strikt	 waren	 gereguleerd,	 maar	 ook	 vanwege	

de	opkomst	van	telefonie	via	breedband.	Door	de	grote	

marktdynamiek	en	migratie	naar	internetbellen,	oordeelt	

OPTA	dat	zij	de	regulering	van	de	traditionele	telefonie	

van	KPN	op	het	vaste	net	 fors	kan	terugschroeven.	Zo	

ontstaat	 meer	 bewegingsruimte	 en	 hoeft	 KPN	 minder	

vaak	vooraf	tariefgoedkeuring	aan	OPTA	te	vragen.	Door	

gebrek	 aan	 effectieve	 marktwerking	 is	 de	 regulerings-

druk	in	de	meeste	wholesalemarkten	over	het	algemeen	

in	stand	gebleven.	Waar	het	kon,	heeft	OPTA	ook	daar	

de	regulering	verminderd.

Wholesale

Belangrijk	verschil	met	de	regulering	van	vóór	de	markt-

analyses,	 is	dat	de	 tariefregulering	op	de	vaste	whole-

salemarkten	 in	 beginsel	 wordt	 ingevuld	 op	 basis	 van	

meerjarige	tariefregulering.	Zo	weten	marktpartijen	jaren	

vooraf	welke	maximumtarieven	van	kracht	zijn.	Hierdoor	

kunnen	bedrijven	beter	inschatten	waar	zij	aan	toe	zijn,	

blijven	transactiekosten	lager	en	is	de	investeringszeker-

heid	beter	gewaarborgd.	Onder	het	oude	stelsel	moest	

KPN	 jaarlijks	 zijn	 tarieven	 ter	 goedkeuring	 aan	 OPTA	

voorleggen.

Op	de	wholesalemarkt	voor	interregionale	doorgifte,	een	

van	de	drie	markten	voor	gespreksdoorgifte,	vindt	OPTA	

verplichtingen	niet	meer	nodig,	afgezien	van	regulering	

van	 de	 ondergrens.	 Er	 is	 voldoende	 infrastructuurcon-

currentie	 aanwezig.	 In	 andere	 wholesalesegmenten	

heeft	 OPTA	 echter	 strengere	 of	 nieuwe	 verplichtingen	

aan	de	aanbieder	met	aanmerkelijke	marktmacht	opge-

legd.	Zo	wees	de	marktanalyse	bij	transitgespreksdoor-

gifte	uit	dat	juist	zwaardere	verplichtingen	nodig	zijn	dan	

voorheen.	Belangrijkste	reden	hiervoor	is	dat	OPTA	vindt	

dat	de	door	KPN	gehanteerde	volumekortingen	een	be-

lemmering	 vormen	 voor	 de	 verdere	 ontwikkeling	 van	

concurrentie.

“Voor een aantal markten leidden  
de analyses tot versoepeling en  
minder toezicht.”

1�Markttoezicht
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Nieuw	is	dat	eindgebruikers	voortaan	hun	telefonieaan-

sluiting	af	kunnen	nemen	bij	een	andere	aanbieder	dan	

KPN.	Dit	bedrijf	moet	wholesale line rental (WLR)	aan-

bieden	 zodat	 CPS-aanbieders	 naast	 belminuten,	 ook	

het	telefoonabonnement	aan	consumenten	kunnen	aan-

bieden.	Voor	het	vaststellen	van	het	 tarief	voor	WLR	is	

goed	geluisterd	naar	de	opmerkingen	van	marktpartijen	

en	gekozen	voor	een	kostenmethodiek	(retail minus)	die	

zo	optimaal	mogelijk	is	toegesneden	op	het	concurren-

tiepotentieel	in	de	markt.

Retail

Bij	de	analyse	van	de	retailmarkten	en	het	inschatten	van	

de	kans	op	anticompetitieve	prijzen	speelde	de	overstap	

van	consumenten	naar	internetbellen	(spraak	via	breed-

band,	VoIP)	een	belangrijke	rol.	Na	een	lastige	afweging,	

waarbij	uiteindelijk	het	risico	voor	roofprijzen	lager	is	in-

geschat,	besloot	OPTA	telefonie	via	breedband	soepeler	

te	reguleren	dan	de	traditionele	telefoniedienst	van	KPN.	

Bij	al	te	lage	prijzen	zou	KPN	met	zichzelf	gaan	concur-

reren	en	zijn	eigen	telefonieaanbod	kannibaliseren.	Ook	

het	 innovatieve	 karakter	 van	 de	 dienst	 speelde	 hierin	

mee.	De	invulling	van	de	prijsklemtoets	(price squeeze)	

is	versoepeld,	waardoor	KPN	meer	tariefruimte	krijgt	en	

dalende	tarieven	mogelijk	worden.	Deze	toets	moet	vol-

doende	ruimte	openhouden	tussen	inkoop-	en	verkoop-

prijs	voor	andere	marktspelers.Vóór	de	afronding	van	de	

marktanalyse	had	OPTA	de	markt	laten	weten	dat	zij	op	

grond	van	de	oude	Telecommunicatiewet	niet	bevoegd	

was	 om	 regels	 te	 stellen	 voor	 KPN’s	 plannen	 voor	 te-

lefonie	 via	 breedband.	 Dit	 aangezien	 de	 dienst	 niet	 te	

scharen	was	onder	de	toen	geldende	wettelijke	definitie	

van	telefonie.	OPTA	gaf	daarbij	wel	aan	dat	KPN	bij	vast-

stelling	 van	 de	 tarieven	 alvast	 rekening	 moest	 houden	

met	de	voorgenomen	regulering.

Gezien	de	sterke	marktdynamiek,	de	groei	van	internet-

telefonie	en	de	verwachte	‘leegloop’	van	het	vaste	telefo-

nienet	is	de	regulering	aanzienlijk	versoepeld	in	de	tradi-

tionele	telefoniemarkt	via	het	koperen	aansluitnet.	Voor	

de	 tariefbeoordeling	 van	 telefonieverkeer	 via	 het	 vaste	

net	ontwikkelde	OPTA	het	zogenaamde	‘stoplichtmodel’,	

waardoor	 zij	 tot	 een	 lichter	 en	 slagvaardiger	 toezicht	

kwam.	KPN	hoeft	niet	 langer	voor	alle	 tariefvoorstellen	

of	 kortingen	 vooraf	 goedkeuring	 aan	 OPTA	 te	 vragen.	

Volgens	dit	systeem	zijn	bepaalde	tariefvoorstellen	van	

KPN	 absoluut	 niet	 toegestaan	 (rood),	 sommige	 tarief-

voorstellen	altijd	 toegestaan	 (groen)	en	mogen	andere	

voorstellen	 pas	 worden	 ingevoerd	 na	 instemming	 van	

OPTA	 (oranje).	 Het	 model	 reikt	 bovendien	 een	 instru-

ment	aan	om	het	hoofd	 te	bieden	aan	gevaar	voor	uit-

holling	 van	marge	en	aan	concurrentieproblemen	 rond	

bundeling	van	diensten	(als	één	pakket	aanbieden	van	

meerdere	diensten).

Op	de	retailmarkt	voor	internationaal	verkeer	gelden	tot	

slot	 geen	 verplichtingen	 meer,	 omdat	 KPN	 niet	 langer	

over	aanmerkelijke	marktmacht	beschikt.

Mobiele telefonie
Op	de	markt	voor	toegang	en	gespreksopbouw	op	mo-

biele	telefoonnetwerken	was	sprake	van	voldoende	con-

currentie	en	kon	OPTA	het	toezicht	terugschroeven.	De	

eerdere	aanwijzing	van	KPN	Mobile	als	partij	met	markt-

macht	 op	 deze	 markt	 is	 dus	 ingetrokken.	 Het	 aanbod	

op	retailniveau	wordt	geleverd	door	de	vier	aanbieders	

met	 een	 eigen	 netwerk:	 KPN	 (waaronder	 ook	Telfort),	

Orange,	T-Mobile	 en	Vodafone.	 Daarnaast	 zijn	 er	 tien-

tallen	onafhankelijke	serviceproviders	actief	en	bestaat	

er	een	zogenaamde	Mobiele	Virtuele	Netwerk	Operator	

(MVNO):	Tele2.	 De	 onafhankelijke	 serviceproviders	 en	

de	MVNO	kopen	op	grootzakelijk	niveau	in	bij	de	netwerk-

aanbieders.	Geen	van	de	aanbieders	van	mobiele	telefo-

nie	is	in	staat	zich	onafhankelijk	te	gedragen	tegenover	

concurrenten,	 klanten	 en	 eindgebruikers	 en	 daarom	 is	

het	opleggen	van	verplichtingen	niet	nodig.

	

Uit	berekeningen	van	OPTA	blijkt	dat	consumenten	jaar-

lijks	zeker	145	miljoen	euro	te	veel	betalen	voor	het	bel-

len	van	vaste	naar	mobiele	aansluitingen.	Voor	de	markt	

voor	gespreksafgifte	op	mobiele	telefoonnetwerken	con-

cludeert	OPTA	dat	er	stuk	voor	stuk	sprake	 is	van	een	

1�
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relevante	 markt	 op	 elk	 individueel	 mobiel	 netwerk.	 De	

aanbieders	beschikken	allen	over	een	zodanige	markt-

macht	dat	zij	buitensporig	hoge	 tarieven	aan	afnemers	

kunnen	 vragen.	 KPN,	 Orange,	 T-Mobile,	 Vodafone	 en	

Tele2	 kregen	 daarom	 de	 verplichting	 om	 de	 tarieven	

voor	mobiele	gespreksafgifte	stapsgewijs	te	verlagen	tot	

kostengeoriënteerd	niveau.

Omroep
OPTA	constateert	dat	de	kabelmaatschappijen	 ieder	 in	

hun	eigen	verzorgingsgebied	over	marktmacht	beschik-

ken.	Dit	maakt	het	mogelijk	dat	zij	zonder	tucht	van	de	

markt	 hun	 consumententarieven	 kunnen	 verhogen	 en	

mogelijk	zelfs	zo	hoog	kunnen	stellen,	dat	deze	niet	 in	

verhouding	 staan	 tot	 de	 kosten.	 OPTA	 wil	 de	 tarieven	

van	de	grootste	kabelmaatschappijen	nader	onderzoe-

ken	en	op	redelijkheid	beoordelen.	Vooruitlopend	op	mo-

gelijke	 regulering	 hebben	 de	 kabelbedrijven	 inmiddels	

op	 dringend	 verzoek	 van	 OPTA	 en	 het	 Ministerie	 van	

Economische	Zaken	zelf	besloten	tot	bevriezing	van	hun	

tarieven.	Ook	tegenover	programma-aanbieders	hebben	

de	 grootste	 kabelmaatschappijen	 marktmacht	 en	 legt	

OPTA	 verplichtingen	 op.	 Over	 de	 markt	 voor	 doorgifte	

van	radiosignalen	via	de	ether	zal	 in	de	 loop	van	2006	

een	besluit	worden	genomen.	

	

Kabeltarieven

Voor	 de	 voorstellen	 van	 OPTA	 was,	 ook	 door	 de	 aan-

vankelijke	 aankondiging	 van	 kabelmaatschappijen	 dat	

zij	hun	kabeltarieven	verder	wilden	verhogen,	veel	aan-

dacht	 in	 de	media,	 bij	marktpartijen	en	de	politiek.	De	

aandacht	ging	vooral	uit	naar	de	manier	waarop	OPTA	

om	 wilde	 gaan	 met	 kosten	 die	 samenhangen	 met	 het	

moderniseren	 en	 digitaliseren	 van	 kabelnetwerken.	 Er	

ontstond	 discussie	 over	 de	 vraag	 of	 het	 redelijk	 is	 de	

consument	een	deel	van	die	rekening	te	presenteren	en	

met	name	of	de	kabeltarieven	niet	al	veel	te	hoog	zijn	in	

Nederland.	Ook	de	Tweede	Kamer	debatteerde	over	het	

onderwerp	en	vroeg	OPTA	om	in	de	Vaste	Kamercom-

missie	voor	Economische	Zaken	uitleg	te	geven.

	

Naar	 aanleiding	 van	 het	 voornemen	 van	 OPTA	 om	 de	

eindgebruikertarieven	 te	 reguleren,	 uitte	 de	 Europese	

Commissie	‘ernstige	twijfels’	over	de	noodzaak	om	in	te	

grijpen.	Brussel	heeft	uiteindelijk	het	laatste	woord	over	

kabelregulering	 in	 Nederland.	 De	 Commissie	 schat	 de	

ontwikkeling	 en	 betekenis	 van	 alternatief	 aanbod,	 zo-

als	van	Digitenne,	via	satelliet	en	IP-TV,	anders	 in	dan	

OPTA.	 Door	 de	 opkomst	 van	 alternatieven	 en	 door	 de	

gedurende	dit	proces	gedane	 toezegging	van	de	grote	

kabelexploitanten	 hun	 tarieven	 niet	 met	 meer	 dan	 de	

inflatie	 te	 verhogen,	 acht	 de	 Europese	 Commissie	 in-

grijpen	nu	niet	nodig.	OPTA	was	van	oordeel	dat	deze	

alternatieven	 voorlopig	 onvoldoende	 concurrentiedruk	

uitoefenen.

In	het	licht	van	de	geuite	twijfels	van	de	Europese	Com-

missie	en	de	toezegging	van	kabelexploitanten	de	tarie-

ven	 in	2006	met	niet	meer	dan	de	 inflatie	 te	 verhogen,	

heeft	OPTA	haar	voorgestelde	verplichtingen	aangepast	

en	versoepeld.	Hierdoor	konden	twijfels	van	de	Europese	

Commissie	worden	weggenomen	en	keurde	Brussel	als-

nog	het	besluit	van	OPTA	goed.	OPTA	is	verheugd	dat	de	

kabelsector	besloot	aan	zelfregulering	 te	doen.	 Immers,	

op	die	manier	is	de	markt	tot	een	oplossing	gekomen	zon-

der	dat	ingrijpen	van	de	toezichthouder	nodig	was.	OPTA	

zal	in	2006	monitoren	of	kabelmaatschappijen	zich	daad-

werkelijk	aan	hun	toezegging	houden	en	of	de	markt	zich	

daadwerkelijk	verder	ontwikkelt	richting	concurrentie.	

De	Europese	Commissie	had	geen	bezwaar	 tegen	het	

voornemen	om	de	grote	kabelmaatschappijen	verplich-

tingen	 op	 te	 leggen	 om	 programma-aanbieders	 tegen	

redelijke	voorwaarden	toegang	te	verlenen.	Dit	betekent	

“OPTA is verheugd dat de kabelsector 
besloot aan zelfregulering te doen zodat 
ingrijpen van de toezichthouder niet 
nodig was.”

1�
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Bij	het	uitvoeren	van	de	marktanalyses	heeft	OPTA	de	

mogelijkheid	 tot	 het	 opleggen	 van	 verplichtingen	 daar	

waar	zij	een	dominante	positie	van	een	marktpartij	con-

stateert	 op	 een	 relevante	 markt.	 OPTA	 analyseert	 bij	

ieder	 marktanalysebesluit	 of	 de	 gevolgen	 van	 de	 ver-

plichtingen	 het	 opleggen	 ervan	 rechtvaardigen	 om	 de	

proportionaliteit	van	de	verplichting	te	onderbouwen.	In	

deze	analyse	beschrijft	OPTA	de	effecten	van	de	maat-

regelen	en	de	daaraan	verbonden	kosten	 in	kwalitatief	

en	voor	zover	mogelijk	in	kwantitatief	opzicht.	De	effec-

ten	 worden	 onderverdeeld	 in	 (1)	 reguleringskosten	 en	

(2)	markteffecten	(statisch	en	dynamisch).

(1) Reguleringskosten
Reguleringskosten	kunnen	worden	onderverdeeld	naar	

directe	 en	 indirecte	 reguleringskosten.	 Directe	 regule-

ringskosten	omvatten	de	directe	 kosten	 van	de	OPTA-

organisatie	en	de	nalevingskosten	van	de	bedrijven	in	de	

gereguleerde	markten.	De	directe	kosten	van	de	OPTA-

organisatie	 zijn	 kosten	die	OPTA	moet	maken	voor	de	

ontwikkeling,	 uitvoering	 en	 handhaving	 van	 de	 opge-

legde	verplichtingen.	Met	nalevingskosten	van	bedrijven	

worden	de	kosten	bedoeld	die	bedrijven	moeten	maken	

om	aan	de	regulering	te	voldoen.	

Om	een	reële	inschatting	te	maken	van	de	directe	regu-

leringskosten	 maakt	 OPTA	 gebruik	 van	 een	 raamwerk	

dat	 onderzoeksbureau	 Oxera	 ontwikkelde	 in	 opdracht	

van	het	Ministerie	 van	Economische	Zaken.	OPTA	be-

schouwt	dit	raamwerk	als	een	adequaat	instrument	om	

de	directe	reguleringskosten	te	berekenen	en	de	propor-

tionaliteit	van	de	op	te	leggen	verplichtingen	te	toetsen.	

Naast	de	hierboven	genoemde	directe	kosten	zijn	er	ook	

nog	indirecte	kosten	die	mogelijk	voortvloeien	uit	regu-

lering.	De	indirecte	kosten	en	opbrengsten	van	de	op	te	

leggen	 maatregelen	 zijn	 niet	 direct	 meetbaar.	 Daarom	

heeft	 OPTA	 een	 kwalitatieve	 inschatting	 gemaakt	 van	

de	indirecte	kosten	bij	ieder	marktanalysebesluit	waarbij	

sprake	 was	 van	 het	 opleggen	 van	 verplichtingen.	 Een	

voorbeeld	van	indirecte	kosten	is	regulerings(on)zeker-

heid.		

(2) Markteffecten

Statisch

Statische	markteffecten	zijn	effecten	die	op	korte	termijn	

optreden	als	gevolg	van	reguleringsmaatregelen.	OPTA	

heeft	 de	 statische	 markteffecten	 van	 regulering	 in	 de	

marktanalysebesluiten	getoetst	aan	de	hand	van	twee	in-

dicatoren.	Regulering	zorgt	ervoor	dat	de	totale	welvaart	

niet	vermindert	door	een	gebrek	aan	effectieve	concur-

rentie.	De	indicator	hiervoor	is	de	omvang	van	het	dead 

weight loss.	Daarnaast	is	het	voor	OPTA	van	belang	dat	

regulering	 verhindert	 dat	 producenten	 het	 consumen-

tensurplus	afromen	door	een	gebrek	aan	effectieve	con-

currentie.	Hiervoor	 kijkt	OPTA	naar	de	omvang	van	de	

verschuiving	van	het	producentensurplus	naar	het	con-

sumentensurplus	als	gevolg	van	deze	regulering.	

Dynamisch

Dynamische	markteffecten	zijn	effecten	die	op	lange(re)	

termijn	plaatshebben	als	gevolg	van	regulering.	De	meest	

relevante	 dynamische	 effecten	 zijn	 toetredingsprikkels,	

prikkels	voor	het	investeringsniveau	en	voor	het	niveau	
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van	 technologische	ontwikkeling.	Dynamische	marktef-

fecten	 kunnen	 alleen	 kwalitatief	 worden	 weergegeven.	

OPTA	heeft	in	de	besluiten	daarom	een	kwalitatieve	be-

schrijving	 gegeven	 van	 het	 verwachte	 reële	 effect	 die	

de	voorgestelde	reguleringsmaatregelen	hebben	op	de	

toetredingsmogelijkheden,	investeringsprikkels	en	de	in-

novatiemogelijkheden.

Voorbeeld: de markt voor wholesale- 
breedbandtoegang
OPTA	maakte	bij	de	analyse	van	de	markt	voor	wholesa-

le-breedbandtoegang	een	onderscheid	in	twee	relevante	

markten:	de	markt	voor	 lage	kwaliteit	wholesale-breed-

bandtoegang	en	de	markt	voor	hoge	kwaliteit	wholesa-

le-breedbandtoegang.	Aangezien	OPTA	alleen	op	deze	

laatste	 markt	 een	 aanmerkelijke	 marktmacht	 van	 KPN	

constateerde,	richt	dit	voorbeeld	zich	uiteraard	op	deze	

markt.	Hieronder	volgt	een	samenvatting	van	de	analyse	

van	de	effectmeting	door	OPTA	zoals	die	 is	weergege-

ven	in	het	besluit.	

Reguleringskosten

•	 	De	directe	 reguleringskosten	die	OPTA	moet	maken	

zijn	vastgesteld	aan	de	hand	van	OPTA’s	begroting.	

De	directe	reguleringskosten	van	de	verplichtingen	op	

de	 markt	 voor	 hoge	 kwaliteit	 wholesale-breedband-

toegang	bedragen	ongeveer	75.000	euro	per	jaar.

•	 	De	directe	nalevingskosten	van	ondernemingen	blij-

ken	ongeveer	vier	maal	de	directe	kosten	van	OPTA	

te	 bedragen,	 zo	 blijkt	 uit	 Oxera-onderzoek.	 Het	 col-

lege	 schat	 de	 nalevingskosten	 dan	 ook	 op	 300.000	

euro	per	jaar.

OPTA	heeft	een	kwalitatieve	inschatting	gemaakt	van	de	

indirecte	effecten	die	uitgaan	van	de	regulerende	maat-

regelen.	Zij	verwacht	dat	de	regulering	positieve	gevol-

gen	heeft	voor	de	reguleringszekerheid	en	dus	bijdraagt	

aan	een	stabielere	marktomgeving	en	een	goed	 inves-

teringsklimaat.

Markteffecten

OPTA	kon	de	statische	markteffecten	niet	exact	bepalen,	

maar	bepaalde	aan	de	hand	van	een	aantal	voorbeelden	

in	welke	orde	van	grootte	deze	effecten	optreden.	Regu-

leren	van	de	markt	voor	hoge	kwaliteit	wholesale-breed-

bandtoegang	levert	een	welvaartswinst	op	van	minimaal	

2	miljoen	en	waarschijnlijk	ettelijke	miljoenen	euro.	Ook	

vergroot	het	consumentensurplus	met	minimaal	25	mil-

joen	euro	tot	ettelijke	tientallen	miljoenen	euro	per	jaar.

OPTA	verwacht	dat	het	effect	van	de	regulering	op	het	

investeringsniveau,	 op	 de	 mate	 van	 toetreding	 tot	 de	

markt	en	op	de	innovatie	positief	is.	

Conclusie 
OPTA	concludeert	dat	de	 toename	van	de	welvaart	en	

het	consumentensurplus	door	de	regulering	op	de	markt	

voor	hoge	kwaliteit	wholesale-breedbandtoegang	 ruim-

schoots	opwegen	tegen	de	directe	kosten	die	het	gevolg	

zijn	van	de	regulering	op	deze	markt.	Ook	de	 indirecte	

effecten,	de	dynamische	effecten	en	de	overige	effecten	

wijzen	 op	 een	 positief	 gevolg	 van	 regulering	 van	 deze	

markt.
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dat	een	groot	deel	van	de	kabelsector	met	minder	ver-

plichtingen	 wordt	 geconfronteerd,	 omdat	 niet	 voor	 alle	

kabelmaatschappijen	geldt	dat	zij	per	se	toegang	moe-

ten	verlenen	aan	programma-aanbieders.	Dit	is	een	ver-

soepeling	ten	opzichte	van	het	oude	regime	gebaseerd	

op	de		‘oude’	Telecommunicatiewet	en	deels	ook	de	Me-

diawet.	 Hiermee	 levert	 OPTA	 maatwerk	 zoals	 dat	 ook	

bedoeld	is	met	de	vernieuwde	Telecommunicatiewet.

Omroepzendertransmissie

In	2005	publiceerde	OPTA	haar	“Ontwerpbesluit	whole-

salemarkten	voor	de	doorgifte	van	analoge	radiosigna-

len	 via	 de	 ether”.	 Deze	 marktanalyse	 gaat	 vooral	 over	

medegebruik	van	zendmasten	en	antennes	voor	het	uit-

zenden	van	radio	(FM,	AM	en	middengolf).	 	Eind	2005	

bleek	dat	het	kabinet	van	plan	is	Nozema	Services	aan	

KPN	te	verkopen.	Aangezien	deze	overname	de	markt-

structuur	 beïnvloedt	 en	 goedkeuring	 behoeft	 van	 de	

NMa,	heeft	OPTA	de	notificatie	van	het	ontwerpbesluit	

bij	de	Europese	Commissie	uitgesteld.	 Inmiddels	heeft	

de	NMa	maart	2006	groen	licht	gegeven	voor	de	fusie.	

Wel	is	als	voorwaarde	gesteld	dat	KPN	binnen	twee	jaar	

een	 aantal	 zendmasten	 moet	 verkopen	 aan	 een	 onaf-

hankelijke	partij.	De	marktanalyse	voor	deze	markt	wordt	

in	de	loop	van	2006	afgerond.

Huurlijnen
De	 trend	 is	dat	de	behoefte	aan	hogere	bandbreedtes	

groeit	 en	 dat	 klanten	 op	 grote	 schaal	 van	 huurlijnen	

migreren	 naar	 goedkopere,	 alternatieve	 datacommuni-

catiediensten	 waar	 die	 bandbreedte	 aanwezig	 is.	 Het	

marktbelang	 van	 huurlijnen	 daalt	 dus,	 maar	 helemaal	

terugschroeven	 van	 verplichtingen	 is	 nog	 niet	 aan	 de	

orde.	 Ten	 opzichte	 van	 de	 oude	 Telecommunicatiewet	

zijn	de	verplichtingen	wel	milder	geworden,	omdat	voor	

KPN	alleen	een	prijsplafond	(price cap)	geldt	en	niet	de	

zwaardere	plicht	tot	kostenoriëntatie.

Gezien	de	beperkte	concurrentie	blijft	KPN	aangewezen	

als	partij	met	marktmacht	voor	huurlijnen	met	een	lage	

capaciteit	(<	2Mbit/s).	Voor	huurlijnen	met	een	hoge	ca-

paciteit	 (>	 2Mbit/s)	 gelden	 geen	 verplichtingen,	 omdat	

er	in	dat	segment	alternatieve	aanbieders	actief	zijn	die	

beschikken	over	een	eigen	glazen	aansluitnetwerk.	Het	

middensegment	(2Mbit/s	huurlijnen)	is	weliswaar	concur-

rerend,	maar	toch	blijft	 regulering	van	kracht.	 In	tegen-

stelling	tot	de	markt	voor	huurlijnen	met	een	hoge	capa-

citeit	(>	2Mbit/s)	zijn	de	alternatieve	aanbieders	op	deze	

markt	 afhankelijk	 van	 toegang	 tot	 het	 aansluitnetwerk	

van	KPN.	KPN	 is	verplicht	 tot	het	 leveren	van	 toegang	

aan	 deze	 aanbieders.	 Op	 de	 internationale	 huurlijnen-

markten	is	ten	slotte	sprake	van	voldoende	concurrentie	

en	hoefde	OPTA	geen	verplichtingen	op	te	leggen.	Uit-

zondering	hierop	is	de	markt	voor	analoge	internationale	

huurlijnen,	die	worden	alleen	geleverd	door	KPN.

Breedband
De	breedbandmarkt	in	Nederland	wordt	gezien	als	een	

van	 de	 meest	 concurrerende	 van	 Europa.	 Hoewel	 de	

markt	 veel	 dynamiek	 laat	 zien,	 stijgt	 het	marktaandeel	

van	 KPN.	 OPTA	 vindt	 dat	 de	 markt	 voor	 ontbundelde	

toegang	tot	het	aansluitnetwerk	(koperdraad	naar	ieder	

huishouden)	 nog	 niet	 voldoende	 concurrerend	 is	 om	

verplichtingen	achterwege	te	laten.	Met	behulp	van	ont-

bundelde	toegang	tot	het	aansluitnetwerk	van	KPN	kun-

nen	alternatieve	aanbieders	breedband-internettoegang	

via	 DSL	 en	 internettelefonie	 aanbieden.	 Een	 soepeler	

set	aan	verplichtingen	 is	niet	aan	de	orde,	omdat	KPN	

een	onveranderd	sterke	en	groeiende	positie	heeft,	met	

name	ten	opzichte	van	de	kabel.	Aan	de	andere	kant	is	

het	ook	niet	nodig	om	nog	zwaardere	verplichtingen	op	

te	leggen.

Voor	 wholesale	 breedbandtoegang	 zijn	 er	 twee	 afzon-

derlijke	 markten.	 Er	 is	 een	 markt	 voor	 hoge	 kwaliteit	

wholesale	breedbandtoegang,	met	name	gebruikt	voor	

datacommunicatiediensten	voor	zakelijke	gebruikers	en	

“OPTA levert maatwerk zoals de 
vernieuwde Telecommunicatiewet 
beoogt.”
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dure	 internetproducten.	 Deze	 markt	 is	 niet	 voldoende	

concurrerend	en	OPTA	legt	KPN	een	beperkte	set	aan	

verplichtingen	 op,	 maar	 laat	 de	 zware	 plicht	 tot	 kos-

tenoriëntatie	 achterwege.	 Daarnaast	 is	 er	 een	 markt	

voor	 lage	 kwaliteit	 wholesale	 breedbandtoegang,	 met	

name	bedoeld	voor	consumenteninternet.	Deze	markt	is	

volgens	OPTA	wel	effectief	concurrerend.	Verplichtingen	

zijn	daarom	niet	 nodig.	Aanvankelijk	 twijfelde	de	Euro-

pese	Commissie	over	de	mate	van	concurrentie	op	de	

internetmarkt	 voor	 consumenten	 en	 zij	 zinspeelde	 op	

reguleren,	maar	zag	uiteindelijk	geen	reden	om	OPTA’s	

besluit	tegen	te	houden.	Wel	is	OPTA	op	het	hart	gedrukt	

om	de	verhoudingen	in	de	breedbandmarkt	goed	in	de	

gaten	te	houden	en	daarover	eind	2006	te	rapporteren.

Zie voor een economische effectmeting van de regule-

ring in de markt voor hoge kwaliteit wholesale-breed-

bandtoegang het kader op pagina 18 en 19.

1.2 Reguliere activiteiten
OPTA’s	 reguliere	 activiteiten	 vonden	 in	 2005	 plaats	 in	

een	situatie	waarin	nog	steeds	oude	verplichtingen	gol-

den	 ondanks	 een	 vernieuwde	 Telecommunicatiewet.	

Naarmate	de	afronding	van	de	verschillende	marktana-

lyses	 naderde,	 kreeg	 het	 nieuwe	 regelgevende	 kader	

steeds	 concreter	 vorm.	Tegelijkertijd	 moest	 OPTA	 ook	

aan	bijvoorbeeld	geschilbeslechting,	tariefregulering	en	

handhaving	doen	op	grond	van	bepalingen	uit	de	oude	

Telecommunicatiewet	 en	 moest	 zij	 soms	 op	 ‘twee	 ge-

dachten	hinken’.

Resultaten

De	 marktanalyses	 hebben	 een	 grote	 wissel	 getrokken	

op	de	capaciteit	en	mankracht	van	OPTA.	Het	opvragen	

en	hanteren	van	alle	gegevens	heeft	veel	meer	tijd	ge-

kost	dan	aanvankelijk	werd	ingeschat.	Desondanks	heeft	

OPTA	er	alles	aan	gedaan	om	daarnaast	haar	gewone	

werk	te	blijven	uitvoeren.	

Door	de	voorrang	die	zij	aan	de	marktanalyses	gaf,	moest	

zij	 in	 de	 reguliere	 activiteiten	 soms	 prioriteiten	 stellen.	

Hierdoor	kon	het	gebeuren	dat	onderhanden	werk	tijde-

lijk	bleef	liggen,	afhandeltermijnen	werden	overschreden	

of	zaken	werden	uitgesteld.	Wel	heeft	OPTA	bij	deze	af-

wegingen	steeds	gepoogd	zorgvuldig	en	bewust	te	werk	

te	gaan.

1.2.1 Regulering groothandelstarieven
Voor	 de	 regulering	 van	 de	 interconnectietarieven	 voor	

grootzakelijke	 inkoop	 door	 andere	 telefoniebedrijven	

op	het	net	 van	KPN,	had	OPTA	al	 rekening	gehouden	

met	de	overgangssituatie	van	oud	naar	nieuw	toezicht.	

Deze	tarieven	zijn	in	2004	alvast	voor	een	langere	peri-

ode	(2003	tot	en	met	2005)	vastgesteld	dan	de	tot	dan	

toe	gebruikelijke	eenjarige	regulering.	Zo	realiseerde	zij	

een	overgangsregime	dat	geldt	 tot	het	moment	dat	de	

verplichtingen	 uit	 de	 marktanalyses	 zijn	 geoperationa-

liseerd	en	toegepast.	Deze	meerjarigheid	creëert	de	ta-

riefzekerheid	voor	marktpartijen	die	van	groot	belang	is	

voor	de	investeringsbereidheid	in	de	Nederlandse	com-

municatiesector.

Tarieven voor co-locatie

Voor	 het	 aanbieden	 van	 snelle	 internetdiensten	 (DSL)	

over	het	aansluitnetwerk	van	KPN	moeten	partijen	ap-

paratuur	kunnen	plaatsen	 in	de	centralegebouwen	van	

KPN.	Dit	 heet	 co-locatie	en	OPTA	 reguleert	 de	prijzen	

hiervan.	 In	 2005	 stelde	 OPTA	 de	 hoogte	 vast	 van	 be-

paalde	 tariefelementen	bij	 co-locatie.	Om	voortgang	 te	

boeken	 heeft	 zij	 een	 juridische	 impasse	 vanwege	 een	

nog	 lopende	 beroepsprocedure	 doorbroken	 (uitspraak	

zomer	 2006)	 en	 besloten	 tot	 splitsing	 in	 twee	 compo-

nenten:	 één	 tariefpakket	 dat	 gewoon	 beoordeeld	 kon	

worden	 en	 daarnaast	 één	 pakket	 waar	 de	 rechterlijke	

“Tariefzekerheid voor 
marktpartijen is belangrijk voor 
de investeringsbereidheid in de 
communicatiesector.”
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uitspraak	voor	moest	worden	afgewacht.	De	eerste	cate-

gorie	behelst	projectmatige	en	operationele	kosten	voor	

het	 leveren,	 beheren	en	 factureren	 van	 co-locatie.	Om	

daadwerkelijk	 tot	 beoordeling	 en	 vaststelling	 van	 deze	

tarieven	 te	 komen,	 heeft	 OPTA	 gedurende	 het	 jaar	 in-

tensief	overlegd	met	belanghebbende	marktpartijen.	De	

tweede	 categorie	 gaat	 over	 de	 huisvestingskosten:	 de	

prijs	voor	afgenomen	vierkante	meters.	

Overstappen breedband

Het	overstappen	door	een	klant	van	de	ene	DSL-aanbie-

der	naar	een	andere	heet	ook	wel	telco-telco-migratie.	In	

een	geschil	 tussen	Tiscali	en	BBned	enerzijds	en	KPN	

anderzijds	droeg	OPTA	in	2004	KPN	op	deze	migraties	

uit	 te	voeren	en	een	voorstel	 te	doen	voor	een	kosten-

georiënteerd	tarief.	OPTA	keurde	het	voorstel	van	KPN	

begin	 maart	 2005	 goed.	 Daarmee	 werd	 duidelijk	 hoe-

veel	het	een	DSL-aanbieder	kost	om	een	klant	over	 te	

nemen	van	een	andere	DSL-aanbieder.	Naar	aanleiding	

van	het	tariefvoorstel	bepaalde	OPTA	ook	dat	KPN	geen	

migratiekosten	bij	de	DSL-aanbieders	 in	 rekening	mag	

brengen	wanneer	een	eindgebruiker	zijn	 telefoonabon-

nement	 opzegt	 en	 dus	 de	 gedeelde,	 ontbundelde	 lijn	

overgezet	wordt	 in	een	volledig	ontbundelde	 lijn.	OPTA	

ontvangt	 overigens	 veel	 klachten	 over	 problemen	 die	

consumenten	ondervinden	bij	het	veranderen	van	DSL-

aanbieder	 en	 is	 inmiddels	 een	 onderhandelingstraject	

met	marktpartijen	gestart	om	praktisch	werkbare	oplos-

singen	te	formuleren.

Afwikkeltarieven vaste telefonie

In	juni	2005	sprak	het	College	van	Beroep	voor	het	be-

drijfsleven	(CBb)	zich	voor	het	eerst	uit	over	de	besluiten	

die	OPTA	genomen	had	op	basis	van	de	in	2003	opge-

stelde	beleidsregels	over	de	redelijkheid	van	afwikkelta-

rieven	op	het	vaste	net.	Het	besluit	over	de	tarieven	die	

Casema	aan	KPN	in	rekening	bracht	voor	het	afwikke-

len	van	vaste	telefonie	(Fixed	Terminating	Access,	FTA)	

doorstond	 de	 rechterlijke	 toets.	 De	 ongeremde	 stijging	

van	de	afwikkeltarieven	op	het	vaste	net	is	hierdoor	tot	

staan	gebracht.	OPTA	vindt	dat	een	te	groot	verschil	tus-

sen	de	tarieven	van	KPN	(wettelijk	gereguleerd)	en	van	

de	andere	aanbieders,	KPN	onevenredig	treft.	Wel	ver-

nietigde	het	CBb	het	besluit	van	OPTA	in	het	geschil	tus-

sen	Versatel	en	KPN	over	de	afwikkeltarieven	van	Ver-

satel.	Het	CBb	is	het	eens	met	de	manier	waarop	OPTA	

de	redelijkheid	van	deze	tarieven	beoordeelt,	maar	vindt	

dat	OPTA	in	haar	besluit	onvoldoende	heeft	gemotiveerd	

waarom	 het	 beroep	 van	Versatel	 op	 de	 uitzonderings-

bepaling	 in	 de	 beleidsregels	 voor	 afwikkeltarieven	 niet	

slaagt.	OPTA	moet	daarom	 in	deze	zaak	opnieuw	een	

geschilbesluit	nemen.

	

1.2.2 Regulering eindgebruikerstarieven 

Flat fee-tarieven

Het	 ‘oude’	 prijssqueezebeleid	 stond	 KPN	 niet	 toe	 om	

zogenaamde	 flat fee-pakketten	 (onbeperkt	 bellen	 voor	

een	vast	bedrag	per	maand)	te	introduceren.	Dit	moest	

ervoor	zorgen	dat	aanbieders	die	 inkopen	bij	KPN	niet	

in	 een	 prijsklem	 terechtkwamen	 doordat	 er	 te	 weinig	

ruimte	zit	tussen	de	inkoopprijs	en	de	consumentenprijs	

en	zij	zo	te	weinig	marge	konden	behalen.	In	een	aantal	

tariefzaken	(Block	of	Time	06760,	BelPlus	XL	en	BelPlus	

250)	oordeelde	de	rechtbank	dat	OPTA	in	de	toepassing	

van	 de	 prijssqueezetoets	 ten	 onrechte	 geen	 rekening	

hield	met	realistische,	van	tevoren	door	KPN	ingeschat-

te,	gemiddelde	belprofielen.	Als	gevolg	van	de	uitspraak	

van	de	rechter	paste	OPTA	na	marktconsultatie	het	prijs-

squeezebeleid	aan	waardoor	KPN	meer	mogelijkheden	

kreeg	om	dit	soort	gebundelde	tariefpakketten	te	 intro-

duceren.	Concurrenten	van	KPN	kregen	hierdoor	meer	

concurrentie	van	KPN,	consumenten	meer	keuzemoge-

lijkheden.

Na	 de	 marktconsultatie	 over	 flat fee-pakketten	 keurde	

OPTA	in	september	2005	KPN’s	tariefvoorstel	goed	voor	

de	dienst	BelVrij.	Hiermee	was	de	eerste	zogenaamde	

flat fee-aanbieding	van	KPN	een	feit.	Deze	goedkeuring	

betekende	een	aanzienlijke	verruiming	van	de	voor	KPN	

in	2005	geldende	regulering	van	de	consumententarie-

ven,	 waarmee	 KPN	 in	 staat	 gesteld	 is	 om	 de	 flat fee-
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aanbiedingen	die	haar	 concurrenten	op	de	markt	had-

den	geïntroduceerd	 te	kunnen	volgen.	De	goedkeuring	

werd	voorafgegaan	door	een	marktbrede	consultatie.

1.2.3 Geschilbeslechting
Het	 aantal	 bij	 OPTA	 aangebrachte	 geschillen	 tussen	

marktpartijen	laat	de	laatste	jaren	een	dalende	lijn	zien.	

De	dalende	trend	heeft	een	aantal	oorzaken.	Onder	an-

dere	 doordat	 OPTA	 kritischer	 toetst	 bij	 de	 intake	 van	

geschillen.	Zij	hanteert	hierbij	de	vernieuwde	Procedu-

reregeling	 Handhaving	 en	 Geschillen	 OPTA	 (PHGO).	

Deze	 regeling	 is	 van	 toepassing	op	alle	aanvragen	 tot	

beslechting	van	geschillen	of	handhaving	op	grond	van	

de	Telecommunicatiewet.	 Hierin	 staat	 onder	 meer	 aan	

welke	 materiële	 en	 formele	 voorwaarden	 een	 geschil-

aanvraag	moet	voldoen.	

Belangrijk	 is	ook	de	 invloed	die	OPTA	zelf	uitoefent	óf	

een	conflict	bij	haar	wordt	aangekaart	en	de	wijze	waar-

op	 dat	 gebeurt.	 OPTA	 stimuleert	 conflicterende	 markt-

partijen	zoveel	mogelijk	om	gezamenlijk	om	de	 tafel	 te	

gaan	zitten	en	dreigende	geschillen	 te	 voorkomen.	Tot	

slot	 zijn	 marktpartijen	 mogelijk	 terughoudend	 geweest	

met	 het	 indienen	 van	 geschillen	 vanwege	 onzekerheid	

over	de	uitkomst	van	de	marktanalyses.	

Resultaten

Waren	er	in	2002	nog	82	geschillen,	daarna	liep	dat	terug	

via	31	 (2003)	en	23	 (2004)	naar	14	geschillen	 in	2005.	

Van	 deze	 nieuwe	 geschillen	 hadden	 er	 acht	 betrekking	

op	graven	en	gedogen,	drie	op	het	medegebruik	van	an-

tennes,	 twee	op	een	verzoek	door	een	 radiozender	om	

kabeltoegang	en	één	op	interconnectie.	In	een	aantal	ge-

vallen	zijn	de	geschillen	nader	aangevuld.	Drie	van	deze	

geschillen	 werden	 later	 ingetrokken	 en	 in	 acht	 gevallen	

heeft	OPTA	op	verzoek	van	beide	partijen	nog	geen	be-

sluit	genomen.	De	drie	resterende	geschillen	zijn	in	2005	

afgerond:	in	één	geval	binnen	de	wettelijke	termijn,	in	de	

overige	twee	gevallen	in	overleg	met	partijen	erbuiten.

Op	een	aantal	geschillen	uit	2005	volgt	hierna	een	toe-

lichting.

Medegebruik antennes

Op	het	gebied	van	distributie	 van	 radiosignalen	besloot	

OPTA	in	juni	2005	in	een	geschil	dat	Nozema	Services	als	

aanbieder	van	een	omroepzendernetwerk	haar	netwerk	

moet	openstellen	aan	haar	concurrent	Broadcast	Newco	

Two.	Deze	laatste	verzocht	antennes	van	Nozema	Servi-

ces	te	mogen	gebruiken	omdat	een	andere	oplossing	met	

eigen	antennes	inefficiënt	of	 technisch	niet	snel	genoeg	

realiseerbaar	 is.	Nozema	Services	vocht	OPTA’s	besluit	

aan	bij	het	CBb,	maar	het	CBb	stelde	OPTA	in	het	gelijk.	

Door	de	uitspraak	van	OPTA	krijgt	de	concurrentie	op	de	

markt	voor	doorgifte	van	radiosignalen	meer	kans.	Dit	kan	

leiden	tot	efficiënter	gebruik	van	netwerken	en	lagere	prij-

zen	voor	radiozenders	die	exploitanten	van	zendmasten	

zoeken	om	hun	radioprogramma’s	in	de	ether	te	krijgen.

Bemiddeling snel internet 

Niet	 altijd	 hoeft	 een	 tegenstelling	 aan	 belangen	 tussen	

marktpartijen	te	leiden	tot	een	geschil.	In	het	voorjaar	van	

2005	wilden	 twee	marktpartijen	elk	een	andere	 techniek	

voor	 breedbandverbindingen	 realiseren	 op	 de	 koperen	

aansluitlijn	 van	 KPN.	 Deze	 zogenoemde	 ADSL2+-	 en	

VDSL-technieken,	cruciaal	voor	het	 leveren	van	 televisie	

via	internet,	kunnen	elkaar	storen.	Doordat	de	belangen-

tegenstelling	van	beide	marktpartijen	groot	was,	dreigde	

een	langdurig	en	ingewikkeld	geschil.	Om	het	concurren-

tiepotentieel	optimaal	te	dienen	nam	OPTA	het	initiatief	om	

intensief	met	beide	partijen	om	de	tafel	te	gaan	zitten.	Dit	

leidde	uiteindelijk	tot	een	oplossing	naar	tevredenheid	voor	

beiden.	De	ene	partij	kon	starten	met	de	landelijke	uitrol	van	

de	ADSL2+-techniek	en	de	ander	kreeg	de	mogelijkheid	

om	te	gaan	testen	met	de	nieuwe	VDSL-techniek.	Door	het	

dreigende	geschil	voortijdig	op	te	lossen,	is	de	ontwikke-

ling	van	nieuwe	technieken	niet	onnodig	vertraagd	en	dat	

is	goed	voor	de	concurrentie	op	de	breedbandmarkt.

“OPTA stimuleert marktpartijen zoveel 
mogelijk om gezamelijk dreigende 
geschillen te voorkomen.”
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Graven en gedogen

Eind	 2005	 deed	 de	 rechtbank	 Rotterdam	 uitspraak	 in	

een	aantal	zaken	met	betrekking	tot	graven	en	gedogen.	

Belangrijk	is	dat	de	rechtbank	onderschrijft	dat	de	peri-

ode	voorafgaand	aan	een	eventueel	geschil	essentieel	

is	voor	partijen.	Zij	zijn	dan	namelijk	verplicht	met	elkaar	

te	 onderhandelen	 en	 volledige	 openheid	 van	 zaken	 te	

geven	zodat	zij	een	juiste	afweging	kunnen	maken	over	

wie	de	kosten	van	de	verplaatsing	moet	dragen.	Het	 is	

daarom	 aan	 partijen	 om	 alle	 feiten	 aan	 te	 dragen.	 Dit	

beperkt	uiteindelijk	de	onderzoeksplicht	 van	OPTA.	De	

rechtbank	heeft	 twee	zaken	terugverwezen	naar	OPTA	

om	één	aspect	van	de	noodzaak	van	de	werkzaamhe-

den	volledig	te	heroverwegen.

1.2.4 Handhaving en toezicht
Naast	 het	 beoordelen	 van	 tarieven	 en	 het	 beslechten	

van	 geschillen	 is	 het	 ook	 OPTA’s	 verantwoordelijkheid	

om	actief	ervoor	te	waken	dat	partijen	zich	houden	aan	

de	wet	en	de	besluiten	van	OPTA.	Hieronder	volgen	twee	

voorbeelden	 van	 hoe	 OPTA	 in	 2005	 dit	 soort	 naleving	

van	de	wet	ter	hand	nam.

Kortingenonderzoek KPN 

In	november	2005	legde	OPTA	aan	KPN	een	boete	van	

17	miljoen	euro	op.	KPN	overtrad	gedurende	een	aantal	

jaren	in	een	groot	aantal	gevallen	(371)	de	Telecommu-

nicatiewet	door	ongeoorloofde	kortingen	te	verlenen	op	

het	zakelijke	marktsegment	voor	vaste	telefonie	en	huur-

lijnen.	De	wet	werd	structureel	en	op	grote	schaal	over-

treden,	waardoor	het	aannemelijk	is	dat	de	concurrentie	

gedurende	langere	tijd	aanzienlijk	nadeel	is	toegebracht.	

Bij	het	vaststellen	van	de	hoogte	van	deze	boete	 (con-

form	de	Boetebeleidsregels	van	OPTA)	hield	OPTA	onder	

meer	rekening	met	het	feit	dat	KPN	in	totaal	18	miljoen	

euro	als	schadevergoeding	heeft	aangeboden	aan	bena-

deelde	alternatieve	aanbieders.	KPN	noch	andere	markt-

partijen	zijn	in	beroep	gegaan	tegen	dit	boetebesluit.

De	 boete	 is	 de	 hoogste	 die	 OPTA	 tot	 op	 heden	 heeft	

opgelegd.	Het	als	partij	met	aanmerkelijke	marktmacht	

op	individuele	basis	afspreken	van	kortingen,	zonder	die	

vooraf	ter	goedkeuring	aan	OPTA	voor	te	leggen,	is	een	

zeer	ernstige	overtreding	van	de	Telecommunicatiewet.	

De	geboden	kortingen	gingen	 in	 tegen	de	 tariefregule-

ring	 die	 OPTA	 aan	 KPN	 opgelegd	 had	 om	 concurren-

tie	 op	 de	 markt	 te	 bewerkstelligen.	 Als	 gevolg	 van	 het	

boeteonderzoek	 is	 KPN	 onmiddellijk	 gestopt	 met	 het	

aanbieden	van	zulke	kortingen	en	trof	het	ook	meerdere	

structurele	 maatregelen	 (compliance-programma)	 om	

herhaling	te	voorkomen.

	

De	 door	 de	 kortingen	 benadeelde	 aanbieders	 hebben	

tevreden	gereageerd	op	de	wijze	waarop	OPTA	dit	on-

derzoek	heeft	afgerond,	onder	meer	vanwege	het	feit	dat	

zij	door	KPN	voor	een	bedrag	van	18	miljoen	euro	scha-

deloos	gesteld	zijn.

Cadeauprogramma KPN 

In	 2005	 gaf	 KPN	 bij	 enkele	 van	 haar	 telefonieaanbie-

dingen	 in	 de	 (zakelijke)	 markt	 cadeaus	 weg.	 Klanten	

kregen	bij	het	afsluiten	van	een	nieuw	abonnement	een	

Iris	Cheque	of	een	dvd	aangeboden.	OPTA	beschouwde	

deze	voordeeltjes	als	ongeoorloofde	kortingen	waarmee	

de	door	OPTA	gestelde	tariefgrenzen	werden	ontdoken.	

Hoewel	een	cadeauprogramma	aantrekkelijk	is	voor	de	

consument,	is	het	in	handen	van	een	partij	met	aanmer-

kelijke	marktmacht	 in	potentie	ook	een	bedreiging	voor	

de	marktwerking	en	de	kansen	van	andere	spelers.	Daar-

om	 besloot	 OPTA	 twee	 lasten	 onder	 dwangsom	 op	 te	

leggen.	KPN	heeft	tegen	beide	besluiten	een	voorlopige	

voorziening	gevraagd	bij	de	rechter.	Bij	de	dvd-kwestie	

werd	KPN’s	verzoek	toegewezen.	Volgens	de	rechter	zal	

de	klant	de	dvd	zien	als	een	aardigheidje	vanwege	zijn	

overstap	naar	KPN	en	niet	als	een	korting.	De	 rechter	

wees	daarentegen	KPN’s	andere	 verzoek	af	 omdat	 hij	

geen	spoedeisend	belang	zag.	OPTA	heeft	het	oordeel	

van	de	rechter	meegenomen	 in	de	marktanalyse	vaste	

telefonie.	Nu	moet	KPN	in	elk	 tarief	een	kostencompo-

nent	voor	dergelijke	cadeaus	opvoeren	en	terugverdie-

nen,	maar	bestaat	er	wel	meer	ruimte	voor	actietarieven	

en	om	voordeeltjes	aan	klanten	te	geven.

��
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Bezwaar en beroep

In	 2005	 nam	 het	 aantal	 bezwaren	 sterk	 af.	 Een	 ‘be-

zwarenberg’	 was	 al	 in	 2004	 weggewerkt	 en	 met	 de	

vernieuwde	Telecommunicatiewet	 staat	 voor	 een	 groot	

aantal	zaken	direct	beroep	open	bij	het	College	van	Be-

roep	voor	het	bedrijfsleven	(CBb)	zodat	de	bezwaarfase	

kan	worden	overgeslagen.	OPTA	handelde	in	2005	122	

bezwaren	af.	Van	de	90	in	2005	nieuw	binnengekomen	

bezwaren	heeft	OPTA	er	41	procent	binnen	de	wettelijke	

termijn	afgehandeld.	Bij	de	bezwaren	die	niet	binnen	de	

wettelijke	 termijn	 zijn	 afgehandeld,	 varieert	 de	 marge	

van	een	dag	over	tijd	tot	enkele	maanden.	

De	lage	score	ligt	voor	een	belangrijk	deel	aan	de	grote	

hoeveelheid	factuurbezwaren	die	gaan	over	de	rekening	

die	OPTA	aan	marktpartijen	stuurt	voor	haar	markttoe-

zicht.	Dit	contingent	hield	OPTA	bewust	aan	tot	het	CBb	

daarover	 een	 richtinggevende	 uitspraak	 had	 gedaan.	

Vervolgens	 handelde	 OPTA	 deze	 reeks	 van	 bezwaren	

rond	de	zomer	in	één	keer	af.	Het	lage	cijfer	is	daarnaast	

ook	te	verklaren	door	de	grote	capaciteitsinzet	voor	de	

marktanalyses,	waardoor	OPTA	onvoldoende	 toekwam	

aan	het	binnen	de	wettelijke	termijn	afhandelen	van	be-

zwaren.	Daarbij	lette	OPTA	wel	op	de	aard	van	de	zaak	

en	de	zwaarte	ervan	en	maakte	zij	steeds	een	bewuste	

afweging	om	adequaat	prioriteiten	te	stellen.

OPTA	kampte	lang	met	lange	doorlooptijden	door	opho-

ping	 van	oude,	niet	 afgedane	bezwaren	 (MTA,	EDC	en	

factuurzaken)	uit	voorgaande	jaren.	OPTA	is	verheugd	dat	

dit	contingent	‘vervuilende’	bezwaren	fors	is	geslonken	en	

dat	de	gemiddelde	doorlooptijden	sterk	zijn	gedaald:	van	

370	dagen	in	2004	naar	262	dagen	in	2005.	De	doorloop-

tijd	van	bezwaren	ingediend	én	afgedaan	in	2005	ligt	nog	

een	stuk	lager,	namelijk	op	gemiddeld	90	dagen.

In	2005	zijn	er	95	beroepsprocedures	afgehandeld	bij	de	

rechtbank	Rotterdam	en	het	CBb.	Opvallend	 is	dat	het	

aantal	 ingestelde	 beroepen	 bij	 het	 CBb	 in	 vergelijking	

met	2004	fors	is	gestegen:	van	13	naar	53.	Tegelijk	liep	

het	aantal	bij	de	rechtbank	Rotterdam	ingestelde	beroe-

pen	 terug	van	113	 in	2004	naar	13	 in	2005.	Deze	ver-

schuivingen	laten	zien	dat	marktpartijen	gebruik	maken	

van	de	nieuwe	wettelijke	mogelijkheid	om	 rechtstreeks	

beroep	 bij	 het	 CBb	 in	 te	 stellen	 tegen	 besluiten	 van	

OPTA.	Doordat	de	bezwaarfase	en	beroep	bij	de	recht-

bank	 kunnen	 worden	 overgeslagen,	 boeken	 marktpar-

tijen	belangrijke	tijdwinst.

1.2.5 Nummers

Nummers voor internettelefonie

Het	toekennen	van	de	juiste	telefoonnummers	voor	inter-

nettelefonie	is	niet	eenvoudig.	Internet	is	immers	niet	aan	

land-	of	netnummergrenzen	gebonden	en	dat	maakt	het	

moeilijk	om	de	gewone	telefoonnummers	(geografische	

nummers)	voor	deze	vorm	van	telefonie	uit	te	geven.	OPTA	

heeft	de	markt	zoveel	mogelijk	duidelijkheid	willen	geven	

over	welke	nummers	wanneer	gebruikt	 kunnen	worden	

voor	 internetbellen.	 Nadat	 OPTA	 in	 2004	 haar	 voorge-

nomen	nummerbeleid	had	geconsulteerd,	publiceerde	zij	

in	het	voorjaar	van	2005	haar	nummerbeleid.	Dat	beleid	

is	bedoeld	om	de	ontwikkeling	van	nieuwe	diensten	zo	

min	mogelijk	te	belemmeren	en	geldt	tot	de	minister	van	

Economische	Zaken	het	nummerplan	heeft	aanpast	en	

een	structurele,	 toekomstvaste	oplossing	voor	 internet-

telefonie	aanreikt.	De	 reacties	op	de	 consultatie	waren	

uiteenlopend	en	ook	tegengesteld	en	mede	daarom	kon	

OPTA	niet	elke	aanbeveling	uit	de	markt	opvolgen.

OPTA	en	EZ	streven	naar	meer	interactie	tussen	beleid	

en	 uitvoering.	 Daarom	 overlegden	 beide	 instanties	 in-

tensief	 over	de	 voorgenomen	nummerplanwijziging	als	

gevolg	van	internettelefonie	en	ook	over	andere	toekom-

stige	nummerplanwijzigingen.	Dit	 leidde	 tot	goed	afge-

stemde	concept-nummerplannen,	waardoor	OPTA	beter	

uit	de	voeten	kan	met	de	uitvoering.

“Het aantal bezwaren en de gemiddelde 
doorlooptijd ervan is sterk gedaald.”

��

(Lees verder op pagina 28)
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e	ziet	een	spijkerhard	patroon	in	de	maatschap-

pelijke	 ontwikkeling:	 arbeidsplaatsen	 gaan	 on-

verbiddelijk	 zitten	waar	 ze	het	goedkoopst	 zijn.	

Het	heeft	geen	zin	om	als	overheid	daartegen	te	vech-

ten.	In	feite	is	je	genetische	paspoort	–	ben	je	slim,	ben	

je	vaardig?	–	bepalend	voor	je	kansen	in	de	maatschap-

pij	en	wat	je	die	te	bieden	hebt.	De	achterstandspositie	

van	vrouwen	en	allochtonen	is	tijdelijk.

	

Het	is	cruciaal	dat	OPTA	echt	onafhankelijk	kan	opere-

ren,	los	van	ondernemers-	en	politieke	belangen.	OPTA	

zit	 in	 een	 keten	 van	 instituties	 in	 Nederland	 die	 zorgt	

voor	 checks & balances.	 Die	 zorgt	 ervoor	 dat	 er	 geen	

burgeroorlog	uitbreekt.	In	haar	ijking	van	besluiten	moet	

OPTA	tastend	een	weg	vinden.	Er	is	geen	eenduidig	pad	

vooruit,	maar	eerder	trial and error.	Wat	is	ordentelijk	en	

wat	is	goed?	Je	bent	voortdurend	bezig	te	zoeken	naar	

je	doel.	OPTA	moet	vooral	niet	sturend	en	doelstellend	

willen	 zijn.	Terughoudendheid	 staat	 voorop	 en	 toewer-

ken	naar	zelfredzaamheid,	eerder	niet	ingrijpen	dan	wel.	

Zij	moet	ervoor	zorgen	dat	haar	oordeel	wijs	wordt	ge-

vonden	en	duidelijk	zijn	over	wat	zij	níet	wil.	Het	belang	

van	de	overheid	zit	‘m	niet	in	maakbaarheid.

Je	moet	niet	 in	een	uitrekendiscours	 terecht	willen	ko-

men.	Het	is	verkeerd	om	OPTA	kwantitatief	meetbaar	te	

maken	en	afhankelijk	 te	stellen	van	hoeveel	welvaarts-

winst	zij	weet	te	genereren.	Dat	tast	haar	legitimiteit	aan.	

Instituties	hebben	duurzaamheid	en	hoeven	niet	geliefd	

te	zijn.	Er	is	per	definitie	afstand	tussen	bestuur	en	sa-

menleving.	Wat	ik	belangrijk	vind,	is	dat	een	overheids-

orgaan	 niet	 voorwerp	 is	 van	 ophef	 en	 publiek	 debat.	

Rondom	OPTA	heerst	er	rust	en	dat	is	een	betere	indi-

cator.	Bovendien	zie	ik	op	dat	gebied	geen	tweedeling	in	

Nederland	en	heeft	OPTA	geen	negatieve	rol	gespeeld.

Het	 is	 cruciaal	 hoe	 je	 je	 als	 overheidsorgaan	 verant-

woordt	 tegenover	 je	stakeholders.	 Je	moet	hen	steeds	

opnieuw	 opzoeken	 en	 hen	 uitnodigen	 om	 een	 oordeel	

over	 je	 uit	 te	 spreken.	 Samen	 met	 je	 stakeholders	 or-

ganiseer	je	het	antwoord	op	de	vraag:	wat	is	ordentelijk	

en	 wat	 is	 heldere	 normativiteit?	 Laat	 het	 duidelijk	 zijn:	

onafhankelijk	 is	niet	hetzelfde	als	niet	praten!	 Je	moet	

je	 omgeving	 confronteren	 met	 zware	 dilemma’s,	 zoals	

de	afweging	tussen	snelheid	en	zorgvuldigheid.	Aan	het	

eind	van	zo’n	proces	neemt	de	institutie	een	besluit.	Die	

allerlaatste	fase	van	wikken	en	wegen	hoort	omgeven	te	

blijven	met	enig	mysterie.”

��Interview Paul Frissen, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg

“J

“Het is verkeerd OPTA afhankelijk te 
stellen van hoeveel welvaartswinst zij 
genereert. Dat tast haar legitimiteit aan.”
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Bedrijfsnummers

Het	bereikbaar	maken	van	de	in	2004	beschikbaar	geko-

men	bedrijfsnummers	(088)	duurde	langer	dan	verwacht	

omdat	er	problemen	waren	met	de	aansluiting	ervan.	Be-

drijfsnummers	zijn	bestemd	voor	bedrijven	en	 instellin-

gen	die	daarmee	hun	kantoren	en	werknemers	kunnen	

voorzien	van	niet	aan	regio’s	verbonden	nummers.	OPTA	

kreeg	van	aanbieders	veel	vragen	over	de	voorwaarden	

en	tarieven.	Daarop	organiseerde	OPTA	begin	2005	een	

bijeenkomst	voor	aanbieders.	Uiteindelijk	keurde	OPTA	

in	juli	2005	de	eindgebruikerstarieven	van	KPN	voor	bel-

len	naar	088-nummers	goed	en	werden	deze	nummers	

daadwerkelijk	aangesloten.

OPTA	 heeft	 actief	 de	 bereikbaarheid	 van	 de	 bedrijfs-

nummers	moeten	handhaven.	Het	resultaat	was	dat	eind	

2005	bedrijfsnummers	aankiesbaar	waren	vanaf	de	aan-

sluitingen	van	alle	grote	 telefonieaanbieders.	Daarmee	

kunnen	de	bedrijfsnummers	nu	beschouwd	worden	als	

normale	in	de	markt	geaccepteerde	nummerreeksen.

Veel	bedrijven	klaagden	bij	OPTA	dat	het	aansluiten	van	

088-nummers	lang	duurde,	terwijl	ze	wel	al	voor	het	toe-

zicht	op	deze	nummers	moesten	betalen.	Daarom	heeft	

OPTA	de	 toezichtkosten	over	2004	voor	088-nummers	

aan	 de	 nummerhouders	 terugbetaald.	 Waar	 in	 2004	

ruim	 400.000	 nummers	 werden	 uitgegeven	 aan	 233	

bedrijven,	zijn	in	2005	meer	dan	250.000	nummers	uit-

gegeven	 aan	 323	 bedrijven.	 De	 voorzichtige	 conclusie	

die	OPTA	aan	deze	cijfers	verbindt,	 is	dat	steeds	meer	

kleinere	bedrijven	lijken	over	te	stappen	op	het	gebruik	

van	bedrijfsnummers.

Door	telefoniebedrijf	Edutel	is	een	geschil	ingediend	dat	

verzocht	KPN	te	verplichten	de	klanten	van	Edutel	met	

088-nummers	bereikbaar	 te	maken	op	een	manier	 die	

economisch	aantrekkelijk	is	voor	Edutel.	Edutel	wil	een	

betaalmodel	waarbij	het	geld	afdraagt	aan	KPN	in	plaats	

van	andersom.	OPTA	oordeelde	dat	KPN	niet	verplicht	

kan	worden	hieraan	mee	te	werken.	Deze	uitspraak	is	in	

lijn	 met	 de	 marktanalysebesluiten	 voor	 vaste	 telefonie.	

OPTA	grijpt	niet	in	in	een	markt	die	naar	OPTA’s	mening	

al	voldoende	concurrerend	is.

Nummerschaarste

In	het	verslagjaar	richtte	OPTA’s	toezicht	zich	vooral	op	

twee	nummercategorieën:	mobiele	nummers	en	de	voor	

consumenten	 niet	 zichtbare	 nummers	 voor	 internatio-

nale	 telefooncentrales.	De	belangrijkste	 reden	waarom	

OPTA	toezicht	houdt	op	de	nummervoorraad	is	dat	het	

aantal	nummers	beperkt	is.

Mede	door	OPTA’s	toezicht	bleef	het	aantal	uitgegeven	

mobiele	 nummers	 aan	 bestaande	 marktpartijen	 be-

perkt.	 Daarmee	 kan	 OPTA	 mogelijk	 voorkomen	 dat	 er	

al	in	2006	een	nieuwe	06-nummerreeks	(mobiele	markt)	

moet	worden	geopend.

OPTA	 beheert	 ook	 nummers	 die	 minder	 bekend	 zijn	

in	 de	 buitenwereld,	 zoals	 zeer	 schaarse	 nummers	 die	

netwerkaanbieders	aan	 telefooncentrales	koppelen	om	

grensoverschrijdend	 telefonieverkeer	 te	 routeren.	 Door	

actie	 van	 OPTA	 is	 14	 procent	 van	 de	 nummers	 terug-

gekomen	in	de	voorraad,	omdat	aanbieders	deze	num-

mers	niet	meer	of	onjuist	bleken	te	gebruiken.	Dit	voor-

komt	dat	OPTA	op	korte	termijn	nieuwe	nummers	uit	de	

internationaal	 schaarse	 voorraad	 moet	 aanvragen.	 Op	

de	lange	termijn	zorgt	internationaal	zuinig	gebruik	van	

deze	nummers	ervoor	dat	wereldwijd	telecommunicatie-

netwerkaanbieders	geen	 investeringen	hoeven	te	doen	

voor	geldverslindende	omnummeringsprocedures.

1.2.6 Registratie van marktpartijen
Marktpartijen	die	actief	 zijn	 in	de	markt	 voor	elektroni-

sche	communicatie	zijn	verplicht	dit	officieel	mee	te	de-

len	 aan	 OPTA.	 Deze	 bedrijven	 worden	 opgenomen	 in	

een	register,	dat	de	basis	vormt	voor	OPTA’s	toezicht.	In	

��

“Zuinig gebruik van nummers zorgt 
ervoor dat aanbieders niets hoeven 
investeren in geldverslindende 
omnummeringsprocedures.”
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2005	stelde	OPTA	zich	ten	doel	de	laatste	marktpartijen	

die	 nog	 volgens	 de	 oude	 Telecommunicatiewet	 waren	

geregistreerd	aan	te	zetten	zich	aan	te	melden	bij	OPTA,	

overeenkomstig	de	nieuwe	wet.	Deze	opschoningsactie	

van	het	register	is	inmiddels	nagenoeg	voltooid.	

Vergoedingenstelsel

Vanaf	2006	hanteert	OPTA	een	herzien	vergoedingen-

stelsel	 om	 de	 doorbelasting	 van	 kosten	 naar	 partijen	

binnen	 de	 marktcategorie	 elektronische	 communicatie	

uitvoerbaar	 en	 rechtvaardiger	 te	 verdelen.	 Voorheen	

werden	de	kosten	binnen	deze	markt	apart	toegerekend	

aan	 de	 diverse	 deelmarkten.	 Wanneer	 er	 binnen	 de	

deelmarkt	partijen	waren	met	aanmerkelijke	marktmacht	

bekostigden	 zij	 tachtig	 procent	 van	 de	 toezichtkosten.	

De	 overige	 twintig	 procent	 werd	 toegerekend	 aan	 de	

overige	marktpartijen.	Als	er	op	de	deelmarkt	geen	partij	

met	aanmerkelijke	marktmacht	was,	werden	de	toezicht-

kosten	gedeeld	door	alle	partijen.

Het	nieuwe	stelsel	maakt	de	financiering	rechtvaardiger	

en	transparanter	door	de	kosten	binnen	de	elektronische	

communicatie	 te	verdelen	naar	 rato	van	de	omzet.	Het	

vergoedingenstelsel	 verdeelt	 de	 markt	 in	 drie	 catego-

rieën	(zie kader).

OPTA	heeft	haar	systemen	en	procedures	voorbereid	en	

toegesneden	op	de	komst	van	het	nieuwe	vergoedingen-

stelsel.	Verder	heeft	OPTA	 in	het	najaar	 van	2005	alle	

geregistreerde	 aanbieders	 over	 de	 consequenties	 van	

Nieuw vergoedingenstelsel

•	 	Bedrijven	met	een	omzet	minder	dan		

€	2	mln.	hoeven	niets	aan	OPTA	te	betalen.	

•	 	Bedrijven	met	een	omzet	minder	dan		

€	20	mln.	en	meer	dan	€	2	mln.	betalen	een	

vooraf	vastgesteld	tarief.	

•	 	De	resterende	kosten	worden	naar	rato	van	

omzetaandelen	over	de	marktpartijen	verdeeld	die	

een	omzet	hebben	van	meer	dan	€	20	mln.

��

dit	 nieuwe	 systeem	 op	 de	 hoogte	 gebracht.	 Daarmee	

kregen	 deze	 aanbieders	 de	 gelegenheid	 zich	 voor	 te	

bereiden	op	het	verzoek	om	omzetgegevens	dat	OPTA	

eind	december	uitstuurde

1.2.7 Posttoezicht 
OPTA	controleert	jaarlijks	de	financiële	en	kwaliteitsrap-

portages	van	TPG	Post	over	de	universele	postdienst-

verlening.	Daarnaast	beoordeelt	OPTA	door	TPG	 inge-

diende	tariefvoorstellen	voor	postbezorging	en	geeft	zij	

advies	 aan	 de	 minister	 van	 Economische	 Zaken	 over	

voorgenomen	postregelgeving.

Resultaten

Uit	de	rapportages	bleek	dat	TPG	in	2004	had	voldaan	

aan	de	wettelijke	eisen	die	aan	de	kwaliteit	van	de	uni-

versele	 dienstverlening	 worden	 gesteld.	 Vanwege	 de	

late	aanlevering	van	TPG	Post	 in	2005	van	de	conces-

sierapportage	over	2004	volgt	de	beoordeling	van	deze	

concessierapportage	pas	in	de	loop	van	2006.

In	2005	ontving	OPTA	één	tariefvoorstel	van	TPG	voor	

de	 wijziging	 van	 een	 aantal	 tarieven	 voor	 opgedragen	

postvervoer	per	1	januari	2006.	OPTA	concludeerde	dat	

de	 voorgenomen	 tariefwijziging	 niet	 in	 strijd	 is	 met	 de	

regelgeving.

Verder	ontving	OPTA	drie	verzoeken	tot	handhaving	van	

de	 Postwet.	 Eén	 verzoek	 betrof	 de	 hoogte	 van	 de	 ta-

rieven	van	TPG	Post	voor	bulkpost.	Dit	verzoek	is	 later	

ingetrokken	omdat	de	partijen	opnieuw	in	onderhande-

ling	zijn	getreden.	Twee	verzoeken	betroffen	de	schen-

ding	van	het	brievenmonopolie	van	TPG	Post.	OPTA	on-

derzoekt	 momenteel	 deze	 twee	 handhavingverzoeken,	

waarna	OPTA	hierover	een	besluit	gaat	nemen.

“Het nieuwe vergoedingsstelsel maakt 
de financiering van markttoezicht 
rechtvaardiger en transparanter.”
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Ten	slotte	stelde	OPTA	 in	2005	hoger	beroep	 in	 tegen	

een	uitspraak	van	de	rechtbank	van	Rotterdam	over	OP-

TA’s	 bevoegdheid	 in	 een	 zaak	 waar	 OPTA	 contracten	

had	opgevraagd	van	TPG	Post.	De	rechtbank	oordeelde	

dat	TPG	Post	alleen	informatie	aan	OPTA	hoeft	te	geven	

die	 betrekking	 heeft	 op	 het	 wettelijk	 opgedragen	 post-

vervoer.	OPTA	meent	dat	zij	hierdoor	haar	toezichtstaak	

niet	kan	uitvoeren,	omdat	zij	de	informatie	van	de	inte-

grale	contracten	nodig	heeft	om	vast	te	kunnen	stellen	of	

er	sprake	is	van	een	overtreding	van	de	Postwet.

Nieuwe Postwet

Per	1	januari	2006	is	de	gewichtsgrens	van	het	wettelijk	

monopolie	 op	 brieven	 verlaagd	 van	 100	 gram	 naar	 50	

gram.	Hiervoor	deed	OPTA	in	2005	een	uitvoeringstoets	

op	de	benodigde	aanpassingen	in	de	wetgeving.	Daar-

naast	adviseerde	OPTA	het	Ministerie	van	Economische		

Zaken	via	een	uitvoeringstoets	over	de	nieuwe	concept	

Postwet,	die	de	volledige	liberalisering	regelt	van	de	Ne-

derlandse	postmarkt	in	2007.	De	Tweede	Kamer-behan-

deling	van	deze	nieuwe	Postwet	is	gepland	voor	2006.
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Afsluiting
2005	was	in	veel	opzichten	een	overgangsjaar	voor	OPTA	

én	de	markt.	In	de	marktanalyses	moest	OPTA	een	groot	

deel	van	de	aanwezige	verplichtingen	heroverwegen	en	

opnieuw	 taxeren	 op	 nut	 en	 noodzaak.	 Dat	 was	 al	 met	

al	een	complex	en	 langdurig	 traject.	De	 lang	verwachte	

reguleringsvoornemens	 van	 OPTA	 zijn	 in	 2005	 helder	

geworden	en	alle	betrokkenen	hebben	hierop	kunnen	re-

ageren	en	inspraak	gehad.	Het	jaar	werd	afgesloten	met	

definitieve	besluiten	voor	de	meeste	marktclusters	en	dui-

delijkheid	over	hoe	de	verplichtingen	er	voor	de	komende	

reguleringsperiode	uit	gaan	zien.	Op	een	belangrijk	aan-

tal	markten	zijn	versoepelingen	opgetreden	en	is	het	toe-

zicht	milder	geworden.	Nu	het	toezichtkader	staat,	komen	

2006	en	daaropvolgende	jaren	in	het	teken	te	staan	van	

beroepsprocedures,	 geschilbeslechting	 en	 handhaving.	

Daarnaast	ging	het	reguliere	toezicht	gewoon	door,	maar	

stond	dit	op	een	iets	lager	pitje.	Wel	boekte	OPTA	daarin	

een	belangrijk	resultaat	doordat	het	opsporen	van	over-

tredingen	resulteerde	 in	een	 forse	boete	aan	KPN	voor	

ongeoorloofd	verleende	kortingen.

“Op een groot aantal markten is de 
regulering versoepeld en is het toezicht 
milder geworden.”

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2005
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2. Consumentenbescherming
OPTA	 is	 sinds	de	 inwerkingtreding	 van	de	 vernieuwde	

Telecommunicatiewet	belast	met	nieuwe	taken	zoals	de	

zorg	 voor	 internetveiligheid.	 Voor	 de	 ontwikkeling	 van	

de	 markt	 zijn	 aspecten	 als	 veiligheid	 van	 diensten	 en	

vertrouwen	van	consumenten	daarin	steeds	belangrijker	

geworden.	Daarom	is	de	aandacht	die	OPTA	aan	deze	

vraagstukken	 schenkt	 flink	 toegenomen.	 Daarnaast	

heeft	 OPTA	 consumentenbescherming	 op	 de	 commu-

nicatiemarkten	altijd	 gestimuleerd	als	 de	marktwerking	

hierin	 tekort	 schoot,	 bijvoorbeeld	 door	 het	 handhaven	

van	de	verplichting	op	nummerbehoud	en	door	de	be-

antwoording	 van	 consumentenvragen.	 In	 dit	 hoofdstuk	

komen	deze	onderwerpen	aan	bod.	

2.1 Internetveiligheid 

2.1.1 Spam
Iedereen	kent	wel	de	bekende	e-mailtjes	met	reclame	voor	

Viagra	 of	 hypotheken.	 Het	 probleem	 van	 ongevraagde	

elektronische	 berichten	 waarvoor	 vooraf	 geen	 toestem-

ming	is	verleend	(spam),	is	groot	(zie	figuren	in	Marktmo-

nitor,	hoofdstuk	Internetveiligheid).	Hoewel	de	cijfers	voor	

2005	van	verschillende	onderzoekers	(vaak	ondernemin-

gen	die	virussen	bestrijden)	duiden	op	stabilisatie,	zijn	de	

schattingen	nog	altijd	dat	70	procent	van	het	wereldwijde	

e-mailverkeer	bestaat	uit	spam.	Dat	zijn	miljarden	onge-

wenste	berichten	per	dag.	Weliswaar	wordt	een	belangrijk	

deel	hiervan	opgevangen	in	spamfilters,	maar	de	schade	

die	 deze	 berichten	 veroorzaken	 bij	 internetserviceprovi-

ders	en	gebruikers	lopen	in	de	miljarden	euro’s	per	jaar.	

Die	kosten	worden	bijvoorbeeld	gemaakt	voor	extra	capa-

citeit,	betere	spamfilters	en	het	steeds	weer	wissen	van	

de	e-mails.	Daarbovenop	–	en	dat	 is	wellicht	op	 termijn	

nog	het	meest	schadelijk	–	 tast	dit	soort	ontwikkelingen	

het	vertrouwen	aan	van	consumenten	in	het	internet	als	

communicatie-	en	handelsinstrument.	

Activiteiten

De	bestrijding	van	spam	is	in	2005	een	van	de	topprio-

riteiten	van	OPTA	geweest.	 In	dat	 jaar	startte	het	team	

van	medewerkers	dat	zich	met	dit	onderwerp	bezighield	

41	onderzoeken.	Hiervan	betroffen	4	onderzoeken	SMS-

spam,	2	betroffen	faxspam,	4	betroffen	automatische	op-

roepen	zonder	menselijke	tussenkomst	en	de	overige	31	

betroffen	e-mailspam.	

In	deze	zaken	onderzoekt	OPTA	of	er	sprake	is	van	een	

overtreding	van	het	wettelijke	spamverbod	en	wie	aan-

gemerkt	kan	worden	als	overtreder.	Deze	onderzoeken	

beginnen	ofwel	met	klachten	van	ontvangers	die	via	de	

website	 www.spamklacht.nl	 worden	 ingediend,	 ofwel	

door	tips	die	OPTA	van	anderen	krijgt.	Om	de	vermeen-

de	overtredingen	te	onderzoeken	speurt	het	spamteam	

op	internet,	wordt	informatie	gevraagd	aan	derden,	wor-

den	onderzoeken	gedaan	op	locatie	en	worden	betrok-

kenen	gehoord.	 In	2005	deed	het	 spamteam	met	hulp	

van	de	politie	drie	onderzoeken	op	 locatie.	Daarbij	zijn	

naast	enkele	bedrijfspanden	ook	diverse	woningen	on-

derzocht.	Gezien	de	ingrijpende	aard	van	dergelijke	‘in-

vallen’	wordt	dit	alleen	ingezet	op	de	grootste	zaken.	

Omdat	spamzaken	de	landsgrenzen	vaak	overstijgen,	is	

internationale	samenwerking	van	groot	belang	voor	de	

aanpak	en	opsporing	van	daders.	Daarom	heeft	OPTA	

in	het	verslagjaar	een	belangrijke	bijdrage	geleverd	aan	

het	op	gang	brengen	en	stroomlijnen	van	deze	samen-

werking.	 Hiervoor	 heeft	 OPTA	 het	 secretariaat	 op	 zich	

genomen	van	het	Contact	Network	of	Spam	Authorities	

(CNSA)	binnen	de	EU.	 In	deze	werkgroep	zitten	de	 in-

stanties	 die	 het	 spamverbod	 handhaven	 in	 de	 EU-lan-

den.	Ook	hebben	medewerkers	samen	met	onder	meer	

de	Engelse	en	de	Amerikaanse	 toezichthouders	 in	no-

vember	2005	een	grote	 internationale	bijeenkomst	 ge-

organiseerd	 en	 daar	 workshops	 gegeven	 over	 hoe	 de	

handhaving	in	Nederland	plaatsvindt.	Deze	bijeenkomst	

“Internationale samenwerking is van 
groot belang voor de aanpak en 
opsporing van spam-daders.”

�1Consumentenbescherming
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vond	plaats	binnen	het	Londen	Action	Plan,	een	interna-

tionaal	 samenwerkingsverband	 van	 particuliere	 spam-

bestrijders	 en	 overheidsinstanties.	 Daarnaast	 leverde	

OPTA	 een	 bijdrage	 aan	 de	 totstandkoming	 van	 een	

internationaal	 standaardformulier	 om	 eenvoudiger	 on-

derzoeken	aan	andere	instanties	te	kunnen	overdragen.	

Ten	slotte	stelde	de	Organisatie	voor	Economische	Sa-

menwerking	en	Ontwikkeling	(OESO)	als	internationale	

denktank	voor	economisch	beleid	een	gereedschapskist	

spambestrijding	op	voor	overheden	en	bedrijven,	waar-

voor	OPTA	veel	bijdragen	leverde.	

Resultaten

In	 2005	 legde	 OPTA	 6	 boetes	 op,	 variërend	 in	 hoogte	

van	 2.000	 tot	 27.500	 euro.	 Daarnaast	 zijn	 21	 schrifte-

lijke	 waarschuwingen	 uitgedeeld.	 Deze	 zijn	 overigens	

niet	openbaar,	het	is	een	laatste	teken	aan	plegers	van	

‘kleine’	overtredingen	om	te	stoppen.	OPTA	droeg	6	za-

ken	over	aan	buitenlandse	toezichthouders,	die	deze	in	

onderzoek	 hebben	 genomen.	 Zeven	 onderzoeken	 zijn	

zonder	zichtbaar	resultaat	gesloten,	omdat	bleek	dat	er	

geen	sprake	was	van	een	overtreding	van	de	wet.	Hoe-

wel	dit	niet	met	harde	cijfers	te	onderbouwen	is,	duiden	

enkele	bronnen	op	een	flinke	afname	van	spam	uit	Ne-

derland.	Zo	blijkt	uit	de	cijfers	van	de	particuliere	orga-

nisatie	spamvrij.nl	dat	sinds	de	inwerkingtreding	van	het	

spamverbod	in	2004	de	hoeveelheid	Nederlandse	spam	

met	85	procent	is	afgenomen.	Dit	lage	niveau	heeft	zich	

in	2005	voortgezet.	Daarnaast	komt	Nederland	niet	meer	

voor	 op	 internationale	 lijsten	 van	 bijvoorbeeld	 Sophos	

met	de	top	tien	van	landen	waar	spam	vandaan	komt.	

2.1.2 Autodialers
Het	 probleem	 van	 autodialers	 zijn	 de	 hoge	 telefoonre-

keningen	 die	 consumenten	 krijgen	 doordat	 hun	 com-

puters	 inbellen	naar	dure	Nederlandse	betaalnummers	

of	internationale	nummers	zonder	dat	ze	dit	zelf	weten.	

Een	 computer	 belt	 deze	 nummers	 alleen	 als	 hiervoor	

speciale	software	is	gedownload.	Dit	kan	zowel	bewust	

als	 onbewust	 door	 de	 gebruiker	 op	 zijn	 computer	 zijn	

binnengehaald.	 Alleen	 als	 bij	 het	 downloaden	 heldere,	

goede	informatie	wordt	gegeven	en	de	gebruiker	de	mo-

gelijkheid	krijgt	om	 installatie	 te	weigeren,	 is	dit	 toege-

staan.	Anders	is	het	een	overtreding	van	de	wet.

Activiteiten

Vele	honderden	klagers	over	te	hoge	telefoonrekeningen	

richtten	zich	in	het	verslagjaar	tot	OPTA,	maar	ook	tot	te-

lefoniebedrijven.	OPTA	is	gaan	onderzoeken	in	hoeverre	

hierbij	sprake	was	van	overtreding	van	de	wet.	In	de	ge-

vallen	waarin	de	hoge	telefoonrekening	werd	veroorzaakt	

door	bellen	naar	een	Nederlands	090x-nummer,	was	er	

geen	sprake	van	een	wetsovertreding.	De	programma’s	

bleken	steeds	te	zijn	geïnstalleerd	nadat	de	klager	toe-

stemming	had	verleend	en	nadat	informatie	over	onder	

meer	de	tarieven	was	gegeven.	Hiertegen	kon	OPTA	dus	

niet	optreden.	Wel	bleken	de	klachten	over	internationale	

nummers	vaak	te	worden	veroorzaakt	door	virussen	die	

zich	 op	 de	 computer	 nestelen	 zonder	 medeweten	 van	

de	gebruiker.	De	bron	bleek	telkens	in	het	buitenland	te	

zitten,	zodat	OPTA	niet	in	staat	was	volledig	onderzoek	

te	doen	naar	de	overtreder	en	deze	ook	niet	zou	kunnen	

beboeten.	

Zwarte lijst Om	de	problemen	 rond	autodialers	 te	be-

strijden,	is	in	2005	op	initiatief	van	OPTA	intensief	over-

legd	met	telefoniebedrijven	en	het	Ministerie	van	Econo-

mische	Zaken.	Dat	leidde	tot	een	grotere	bewustwording	

van	het	probleem	bij	de	bedrijven.	Inmiddels	is	er	bij	het	

ministerie	regelgeving	in	de	maak	om	het	probleem	be-

ter	te	kunnen	bestrijden.	Daarnaast	heeft	OPTA	de	stap	

gezet	om	buitenlandse	nummers	op	een	zwarte	 lijst	 te	

zetten	waarvan	kan	worden	aangetoond	dat	deze	wor-

“Sinds het ingaan van het spamverbod is 
de hoeveelheid Nederlandse spam met 
85 procent afgenomen.”

�� Consumentenbescherming
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den	misbruikt	 door	 virussen.	Telefonieaanbieders	blok-

keren	de	nummers	op	deze	lijst.	OPTA	publiceert	de	lijst	

op	haar	website	en	deze	is	door	iedereen	te	raadplegen.	

Om	de	onderzoeken	snel	 te	kunnen	doen,	heeft	OPTA	

intensief	samengewerkt	met	KPN.	Zodra	KPN	ongebrui-

kelijk	veel	verkeer	waarneemt	bij	een	klant	en	er	sprake	

lijkt	 te	 zijn	 van	een	autodialer,	 bekijken	OPTA	en	KPN	

samen	of	bij	die	klant	bewijsmateriaal	te	vinden	is	voor	

de	zwarte	lijst.	

Bijdrage aan voorlichting OPTA	 heeft	 actief	 via	 de	

media	 en	 haar	 eigen	 website	 voorgelicht	 over	 de	 risi-

co’s	van	dialers	en	de	mogelijkheden	om	 jezelf	hierte-

gen	te	beschermen.	Daarnaast	startte	het	Ministerie	van	

Economische	Zaken	een	voorlichtingscampagne	via	de	

website	Surfopsafe.nl,	waaraan	OPTA	een	grote	bijdra-

ge	heeft	geleverd.	

Internationaal overleg Er	is	een	internationaal	overleg	

gestart	met	toezichthouders	over	de	hele	wereld,	zoals	

de	VS,	Australië	en	EU-landen	om	het	probleem	van	au-

todialers	aan	te	pakken.	Het	besef	is	wereldwijd	aanwe-

zig	dat	het	probleem	kostbaar	 is	en	dat	het	aangepakt	

moet	worden.	

Resultaten

Op	de	door	OPTA	samengestelde	zwarte	 lijst	van	mis-

bruikte	 internationale	nummers	staan	nu	ruim	60	num-

mers.	Het	 zijn	 vooral	nummers	die	 toebehoren	aan	ei-

landen	als	Tuvalu	en	Diego	Garcia.	Deze	nummers	zijn	

door	de	 telefoniebedrijven	geblokkeerd	en	kunnen	dus	

niet	meer	misbruikt	worden	in	Nederland.	

2.1.3 Trusted Third Parties
Om	 betrouwbaar	 en	 veilig	 op	 een	 elektronische	 wijze	

te	 kunnen	 communiceren	 bieden	Trusted	Third	 Parties	

(TTP’s,	 certificatiedienstverleners)	 elektronische	 hand-

tekeningen	 aan.	 Een	 elektronische	 handtekening	 ver-

gezeld	van	een	gekwalificeerd	certificaat	heeft	dezelfde	

rechtsgevolgen	als	een	handgeschreven	handtekening.	

OPTA	 houdt	 toezicht	 op	 de	 certificatiedienstverleners.	

Door	het	toezicht	versterkt	OPTA	het	vertrouwen	in	het	

gebruik	van	de	elektronische	handtekening.	

Het	 gebruik	 van	 elektronische	 handtekeningen	 neemt	

geleidelijk	 toe.	 De	 overheid	 heeft	 het	 voornemen	 om	

eind	2006	de	e-NIK	(elektronische	Nederlandse	Identi-

teitskaart)	te	introduceren.	Het	is	een	elektronisch	pas-

poort	vergezeld	van	een	gekwalificeerd	certificaat,	waar-

mee	iemand	zich	kan	identificeren	en	een	elektronische	

handtekening	kan	zetten.	

Activiteiten

Sinds	 de	 inwerkingtreding	 van	 de	 Wet	 elektronische	

handtekening	 registreerde	 OPTA	 drie	 aanbieders	 van	

gekwalificeerde	certificaten.	In	2005	registreerde	OPTA	

het	Centraal	Informatiepunt	Beroepen	Gezondheidszorg	

(CIBG).	

Internationaal en nationaal overleg

OPTA	 neemt	 deel	 aan	 het	 FESA	 (Forum	 of	 European	

Supervisory	Authorities	for	Electronic	Signatures).	In	het	

FESA	zijn	Europese	toezichthouders	vertegenwoordigd.	

Deze	groep	komt	drie	 keer	per	 jaar	bijeen	om	samen-

werkingsmogelijkheden	en	ontwikkelingen	te	bespreken.	

Op	nationaal	niveau	heeft	OPTA	nauwe	contacten	met	

PKI	Overheid.	PKI	Overheid	heeft	de	taak	om	betrouw-

baar	 communiceren	op	elektronische	wijze	mogelijk	 te	

maken	met	en	binnen	de	overheid.

2.2 Privacy 
Op	 het	 terrein	 van	 de	 privacybescherming	 was	 2005	

voor	OPTA	een	jaar	zonder	bijzondere	acties.	Het	publie-

ke	debat	 in	de	media	en	de	politiek	werd	gedomineerd	

door	de	voorstellen	van	de	Europese	Commissie	om	de	

bewaarplicht	voor	verkeersgegevens	uit	te	breiden	voor	

terrorismebestrijding.	Op	dit	punt	heeft	OPTA	geen	stel-

ling	genomen,	omdat	het	slechts	de	 taak	van	OPTA	 is	

om	toezicht	te	houden	op	de	naleving	van	een	eenmaal	

gestelde	bewaartermijn.

��Consumentenbescherming

(Lees verder op pagina 36)
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e	 hebben	 in	 2005	 een	 aantal	 verbeter-

punten	 uit	 de	 evaluatie	 opgepakt.	 Eén	

daarvan,	 het	 verbeteren	 van	 de	 proces-

rationaliteit	is	lastig,	omdat	je	dat	alleen	kan	doen	door	

je	ervan	bewust	te	zijn	in	alles	wat	je	doet.	College,	ma-

nagement	 en	 medewerkers	 moeten	 steeds	 reflecteren	

op	hoe	ze	processen	in	goede	banen	leiden.	

Dat	bewustzijn	begint	bij	weten	wat	er	leeft	in	onze	mark-

ten.	We	 overlegden	 regelmatiger	 op	 bestuurlijk	 niveau	

met	externe	partijen	om	na	te	gaan	of	de	dingen	die	men	

van	OPTA	verwachtte	ook	gebeurden.	We	gaan	ook	va-

ker	bij	bedrijven	langs.	Zo	proberen	we	OPTA	meer	naar	

de	partijen	toe	te	brengen	en	hen	de	ruimte	te	geven	om	

te	reageren.

Ieder	individueel	traject	kent	een	spanningsveld	tussen	

snelheid,	 resultaat	 en	 transparantie.	 Transparantie	 is	

noodzaak,	 je	 hebt	 bij	 meningsvorming	 de	 inbreng	 van	

partijen	nodig.	Als	bestuursorgaan	kamp	je	wel	met	de	

vraag	 hoe	 transparant	 je	 kunt	 zijn	 over	 een	 lopende	

zaak.	

Dat	was	bijvoorbeeld	 lastig	 in	het	boetetraject	over	on-

geoorloofde	KPN-kortingen.	Gedupeerde	partijen	klaag-

den	 dat	 we	 ze	 te	 weinig	 in	 dat	 traject	 betrokken.	 We	

legden	uit	dat	we	in	een	fase	van	boete-oplegging	min-

der	open	kunnen	zijn	dan	in	een	beginfase.	Uiteindelijk	

ondersteunden	zij	het	resultaat	en	begrepen	ze	de	pro-

cedurele	afwegingen,	maar	waren	ze	het	daarover	niet	

met	OPTA	eens.	Wij	begrijpen	dat	ook	wel.	Belangrijkste	

les:	we	bekijken	een	proces	per	traject	opnieuw.	Dat	 is	

denk	 ik	 procesrationaliteit;	 het	 zorgvuldig	 kiezen	 voor	

een	gang	van	zaken	en	steeds	opnieuw	ijken	of	we	die	

verwachtingen	goed	managen.	

Ook	hoorde	OPTA	vaak	het	verwijt	dat	zij	bij	consultaties	

niet	 goed	 luisterde	 naar	 de	 buitenwereld.	 Om	 aan	 die	

klacht	tegemoet	te	komen,	legden	we	bij	de	consultatie	

van	 de	 marktanalysebesluiten	 expliciet	 uit	 wat	 we	 met	

de	inbreng	van	partijen	gedaan	hebben.	Dat	doen	we	in	

het	vervolg	ook	met	andere	consultaties.	Daar	ben	je	toe	

verplicht,	maar	het	versterkt	ook	je	verhaal.	

Een	 ander	 initiatief	 was	 het	 actiever	 voorkomen	 van	

geschillen	en	procedures.	Partijen	wíllen	ook	graag	dat	

we	die	rol	nemen.	Dat	is	in	2005	bijvoorbeeld	gelukt	bij	

een	hoog	oplopende	discussie	over	de	snelle	uitrol	van	

ADSL2+.	We	hebben	toen	een	geschil	voorkomen	door	

met	partijen	om	de	tafel	te	gaan,	dat	is	een	mooi	voor-

beeld	van	hoe	het	óók	kan.

We	gaan	met	de	verbeterpunten	verder	op	de	 ingesla-

gen	weg:	consistent	en	consequent	zijn	 in	het	structu-

reren	van	processen,	het	managen	van	verwachtingen.	

Maar	 vooral	 de	 communicatiekanalen	 openzetten	 en	

toegankelijk	zijn.	Als	OPTA	een	professionele	autoriteit	

is,	hoeft	zij	van	die	openheid	ook	niets	te	vrezen.”	

��Interview Jos Huigen, hoofd afdeling Breedband & Omroep bij OPTA
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“We proberen OPTA meer naar de 
partijen toe te brengen en hen de ruimte 
te geven om te reageren.”
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OPTA	en	het	College	Bescherming	Persoonsgegevens	

(CBP)	stelden	 in	2005	een	samenwerkingsprotocol	op.	

Dit	protocol	regelt	gezamenlijk	optreden	en	overleg	over	

belangrijke	begrippen	uit	de	wet.	Het	 is	een	vervolg	op	

de	 samenwerkingsafspraken	 die	 in	 2004	 al	 waren	 ge-

maakt	over	de	handhaving	van	het	spamverbod,	een	van	

de	terreinen	waarop	zowel	het	CBP	als	OPTA	bevoegd-

heden	heeft.	

2.3 Publieksvoorlichting
OPTA	 had	 in	 2005	 veelvuldig	 contact	 met	 het	 publiek,	

zowel	 via	 haar	 frontoffice	 als	 via	 haar	 eigen	 website.	

Consumenten	en	bedrijven	konden	met	hun	vragen	en	

klachten	 over	 de	 postmarkt	 en	 de	 telecommunicatie-

markt	terecht	bij	de	frontoffice	van	OPTA.	De	frontoffice	

is	op	werkdagen	telefonisch	bereikbaar.	Daarnaast	kun-

nen	vragen	en	klachten	via	e-mail	 of	 per	brief	worden	

ingediend.	 De	 frontoffice-medewerkers	 worden	 bij	 het	

beantwoorden	van	telefonische	vragen	en	klachten	on-

dersteund	door	backoffice-medewerkers.	De	medewer-

kers	van	de	backoffice	handelen	daarnaast	schriftelijke	

vragen	en	e-mails	af.	Naast	het	helpen	van	eindgebrui-

kers	 heeft	 de	 frontoffice	 ook	 een	 belangrijke	 signale-

rende	 taak	naar	de	 rest	van	de	OPTA-organisatie	over	

actuele	problemen	in	de	markt.

2.3.1 Vragen en klachten
Via	de	frontoffice	kreeg	OPTA	in	het	verslagjaar	2005	in	

totaal	 6412	 vragen	 en	 klachten	 binnen.	 Daarvan	 kwa-

men	3393	vragen	en	klachten	telefonisch	binnen,	2488	

per	e-mail	en	531	per	brief.	De	top	5	van	klachten	over	

2005	bestaat	uit	de	volgende	onderwerpen:

Een	 onderwerp	 waarover	 ook	 in	 2005	 onverminderd	

veel	klachten	bleven	binnenkomen,	was	het	overstappen	

naar	een	andere	ADSL-aanbieder.	Ondanks	het	besluit	

van	 OPTA	 uit	 2004,	 waarin	 staat	 dat	 de	 overstap	 bin-

nen	twee	weken	geregeld	moet	zijn,	blijkt	uit	de	praktijk	

van	2005	dat	dit	in	veel	gevallen	nog	niet	goed	verloopt.	

De	aanleiding	van	deze	klachten	 is	veelal	 te	vinden	 in	

(gebrekkige)	samenwerking	tussen	de	nieuwe	en	oude	

ADSL-aanbieder	en	de	communicatie	richting	de	eindge-

bruikers.	Daarom	heeft	OPTA	zich	in	2005	actief	ingezet	

in	 een	 werkgroep	 van	 het	 FIST	 (Forum	 Interconnectie	

en	 Speciale	Toegang)	 waarin	 aanbieders	 onderling	 tot	

oplossingen	voor	ADSL-overstapproblemen	proberen	te	

komen.	Omdat	de	problemen	nog	niet	opgelost	zijn,	blijft	

OPTA	ook	in	2006	in	deze	werkgroep	participeren.	

OPTA	heeft	het	publiek	in	2005	intensief	voorgelicht	via	

de	 Frequently	 Asked	 Questions	 (FAQ’s)	 op	 haar	 web-

site.	Deze	FAQ’s	worden	 regelmatig	 geactualiseerd	en	

aangevuld	 met	 nieuwe	 onderwerpen	 waarover	 bij	 de	

frontoffice	 op	 dat	 moment	 veel	 vragen	 binnenkomen.	

Daarnaast	 leverde	 OPTA	 inhoudelijke	 bijdragen	 aan	

brochures	 van	 Surfopsafe.nl	 over	 onder	 andere	 dia-

lers	en	spam.	Ook	leverde	OPTA	input	voor	de	website		

www.staiksterk.nl,	een	website	over	consumentenrech-

ten	van	het	Ministerie	van	Economische	Zaken.	

2.3.2 Vergelijkingssites
Met	 de	 vernieuwde	 Telecommunicatiewet	 kreeg	 OPTA	

de	bevoegdheid	om	zelf	vergelijkende	 informatie	 te	pu-

bliceren	voor	het	bevorderen	van	een	open	en	concur-

rerende	markt.	OPTA	was	van	mening	dat	 in	2005	voor	

de	consument	voldoende	commerciële	vergelijkingssites	

beschikbaar	waren.	Daarom	heeft	OPTA	zelf	geen	verge-

lijkende	informatie	gepubliceerd.	Bovendien	kondigde	het	

Ministerie	van	Economische	Zaken	eind	2005	aan	dat	zij	

e-rating	van	websites	voor	consumenten	op	gaat	pakken.	

Via	e-rating	van	websites	worden	zaken	als	betrouwbaar-

heid	en	actualiteit	van	de	verschillende	vergelijkingssites	

voor	de	gebruiker	inzichtelijk	gemaakt.	Het	ministerie	sti-

muleert	hierbij	 initiatieven	vanuit	de	markt	en	geeft	een	

Top 5 klachten 2005

1	 Autodialers	 1284

2	 Vaste	telefonie	 1111

3	 Internet	 	 1053

4	 Mobiele	telefonie	 959

5	 Spam		 684

�� Consumentenbescherming
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financiële	bijdrage	bij	de	ontwikkeling	van	een	ratingmo-

del.	 OPTA	 gaat	 het	 ministerie	 hierbij	 adviseren.	 OPTA	

overweegt	mede	daarom	ook	niet	 langer	om	een	eigen	

OPTA-keurmerk	voor	websites	te	ontwikkelen.

2.3.3 Informatieloket
In	2005	stak	OPTA	veel	energie	 in	haar	deelname	aan	

een	 op	 te	 richten	 informatieloket.	 Dit	 informatieloket	

wordt	gezamenlijk	ontwikkeld	door	de	Consumentenau-

toriteit,	 NMa	 (waaronder	 DTe)	 en	 OPTA.	 Het	 doel	 van	

het	 informatieloket	 is	 het	 bundelen	 van	 de	 frontoffices	

van	 alle	 markttoezichthouders	 rond	 het	 Ministerie	 van	

Economische	Zaken.	Zo	kan	de	consument	op	één	cen-

traal	punt	terecht	met	al	zijn	vragen	en	klachten,	waar-

onder	die	op	het	gebied	van	telecommunicatie	en	post.	

Het	informatieloket	wordt	medio	2006	operationeel	en	in	

2005	 zijn	 vooral	 veel	 voorbereidende	 werkzaamheden	

verricht.

Naast	 het	 contact	 met	 bovengenoemde	 partijen	 heeft	

OPTA	 in	 2005	 ook	 op	 reguliere	 basis	 overleg	 gevoerd	

met	de	Consumentenbond	om	acties	rondom	de	consu-

ment	vooraf	af	 te	stemmen,	bijvoorbeeld	rond	 internet-

veiligheid	en	autodialers.

Resultaten
In	het	verslagjaar	2005	heeft	OPTA	veel	consumenten	

geholpen	bij	hun	vragen	en	klachten	op	het	gebied	van	

telecommunicatie	en	post.	Veel	vragen	kon	OPTA	vooraf	

ondervangen	door	de	FAQ’s	op	haar	website.	Naast	het	

helpen	van	eindgebruikers	heeft	de	frontoffice	ook	een	

belangrijke	signalerende	taak	gehad	naar	de	rest	van	de	

OPTA-organisatie	over	actuele	problemen	 in	de	markt.	

Door	de	voorbereidende	werkzaamheden	voor	het	infor-

matieloket	in	2005	wordt	het	gemak	voor	de	consument	

bij	vragen	en	klachten	in	2006	nog	vergroot	doordat	hij	

straks	terecht	kan	bij	één	loket.

2.4 Kenbaarheid dure nummers 
OPTA	 krijgt	 regelmatig	 klachten	 van	 consumenten	 die	

geconfronteerd	zijn	met	onverwacht	hoge	telefoonreke-

ningen.	 Die	 consumenten	 belden	 bewust	 of	 onbewust	

naar	dure	nummers.	Voor	consumenten	is	het	vaak	niet	

duidelijk	wat	de	tarieven	zijn	van	deze	nummers	en	dat	

er	 een	 verbinding	 is	 gemaakt	 met	 deze	 nummers.	 Het	

zijn	vaak	nummers	die	afwijkende	hoge	tarieven	kennen,	

zoals	 informatienummers	 en	 internationale	 nummers.	

De	huidige	regelgeving	biedt	onvoldoende	bescherming	

aan	 consumenten,	 omdat	 er	 een	 modus	 nodig	 is	 om	

hen	‘tegen	zichzelf’	 te	wapenen.	Vormen	van	gebruiks-

begrenzing	kunnen	soelaas	bieden.	Het	Ministerie	van	

Economische	Zaken	formuleerde	beleid	om	consumen-

ten	beter	te	kunnen	beschermen	tegen	onverwacht	hoge	

telefoonrekeningen.	 Dat	 beleid	 wordt	 in	 2006	 omgezet	

in	 wet-	 en	 regelgeving.	 OPTA	 droeg	 vanuit	 haar	 prak-

tijkervaringen	bij	aan	de	totstandkoming	van	die	nieuwe	

wet-	en	regelgeving.

Resultaten

De	 voorgenomen	 regelgeving	 introduceert	 een	 aantal	

verplichtingen	op	het	gebied	van	de	transparantie	en	be-

heersbaarheid	 van	 tarieven	en	nummers.	Het	 gaat	 om	

het	melden	van	tarieven	en	nummers	van	bepaalde	ca-

tegorieën	 nummers	 aan	 consumenten,	 het	 bieden	 van	

gebruiksbegrenzingen	en	het	in	bepaalde	omstandighe-

den	continueren	van	de	telefoondienst.	Tot	slot	krijgt	de	

consument	de	mogelijkheid	om	een	betaling	op	te	schor-

ten	als	hij	het	niet	eens	is	met	de	telefoonrekening.	De	

consument	kan	met	de	informatie	van	de	aanbieder	een	

weloverwogen	keuze	maken	en	wordt	niet	 langer	meer	

verrast	door	hoge	telefoonrekeningen.

“OPTA’s frontoffice hielp veel 
consumenten met vragen en klachten 
en signaleerde actuele problemen in de 
markt.”

��Consumentenbescherming
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2.5 Internationale roaming 
De	hoge	kosten	van	mobiel	bellen	in	het	buitenland	baren	

toezichthouders	en	de	Europese	Commissie	al	geruime	

tijd	zorgen.	Wanneer	een	eindgebruiker	in	het	buitenland	

met	zijn	mobiele	telefoon	belt	of	gebeld	wordt,	maakt	hij	

gebruik	van	een	ander	mobiel	netwerk	dan	waar	hij	thuis	

op	is	aangesloten.	Dit	heet	international roaming.	Om	dit	

mogelijk	te	maken,	hebben	mobiele	operators	met	elkaar	

roaming-overeenkomsten	gesloten.	Voor	het	gebruik	van	

elkaars	netwerken	brengen	de	operators	over	en	weer	

tarieven	 in	 rekening.	 Deze	 kosten	 worden	 uiteindelijk	

doorberekend	naar	de	eindgebruiker.	De	hoogte	van	de	

eindgebruikerstarieven	voor	internationale	roaming	wor-

den	 voornamelijk	 veroorzaakt	 door	 de	 tarieven	 die	 de	

operators	elkaar	in	rekening	brengen.

Resultaten

Net	als	de	andere	Europese	toezichthouders	moet	OPTA	

voor	de	wholesalemarkt	voor	internationale	roaming	een	

marktanalyse	verrichten.	Door	de	internationale	aard	van	

de	dienst	heeft	OPTA	in	2005	nauw	samengewerkt	met	

de	andere	toezichthouders	om	tot	een	geharmoniseerde	

aanpak	van	deze	marktanalyse	te	komen.	Het	Europese	

regelgevende	kader,	waar	de	Nederlandse	Telecommu-

nicatiewet	op	is	gebaseerd,	biedt	maar	beperkte	midde-

len	om	de	problemen	op	deze	markt	aan	te	pakken.	Het	

is	bijvoorbeeld	erg	moeilijk	om	dominante	partijen	aan	te	

wijzen.	Eind	2005	hebben	de	Europese	toezichthouders	

de	 Europese	 Commissie	 op	 deze	 problemen	 gewezen	

met	het	verzoek	om	gezamenlijk	aan	alternatieve	oplos-

singen	 te	 werken.	 De	 Commissie	 onderzoekt	 hiervoor	

sindsdien	de	mogelijkheden.	

2.6 Algemene voorwaarden
De	Telecommunicatiewet	 verplicht	 aanbieders	 een	 wij-

ziging	 in	 hun	 voorwaarden	 ten	 minste	 vier	 weken	 van	

tevoren	 bekend	 te	 maken.	 Daarnaast	 geeft	 het	 artikel	

aan	 dat	 abonnees	 bij	 een	 wijziging	 de	 overeenkomst	

met	hun	aanbieder	kosteloos	kunnen	ontbinden.	Als	een	

wijziging	voor	de	consument	-	op	welk	punt	dan	ook	-	na-

delig	is,	mag	hij	zonder	verdere	kosten	het	abonnement	

opzeggen.	Dit	opzegrecht	geldt	ook	als	de	aanbieder	in	

de	overeenkomst	een	bepaling	heeft	opgenomen	waarin	

staat	dat	hij	eenzijdig,	dus	zonder	goedkeuring	van	de	

klant,	 de	 voorwaarden	 mag	 wijzigen.	 Naar	 aanleiding	

van	deze	bepaling	is	OPTA	in	2005	begonnen	de	criteria	

te	beschrijven	die	zij	in	concrete	gevallen	kan	hanteren	

om	te	beoordelen	of	een	aanbieder	zich	aan	deze	regels	

houdt.	 Zij	 hoopt	 hiermee	 adequater	 invulling	 te	 geven	

aan	 dit	 stuk	 consumentenbescherming	 in	 de	Telecom-

municatiewet.

Afsluiting
Het	 bestrijden	 van	 bedreigingen	 van	 de	 internetveilig-

heid,	zoals	spam	en	autodialers,	had	topprioriteit	 in	dit	

verslagjaar.	Gezien	het	belang	dat	veiligheid	van	 inter-

netdiensten	 en	 het	 vertrouwen	 van	 consumenten	 heb-

ben	voor	de	ontwikkeling	van	de	markt	en	voor	de	sa-

menleving	als	geheel,	blijft	OPTA	veel	energie	 in	deze	

taak	 investeren.	Ook	andere	consumentenzaken,	zoals	

het	wegnemen	van	overstapdrempels	bij	het	veranderen	

van	aanbieder,	zijn	voor	OPTA	van	groot	belang.	

“Voor een harmonieuze aanpak van de 
marktanalyse internationale roaming 
werkte OPTA nauw samen met andere 
toezichthouders.”

�� Consumentenbescherming
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3. Bedrijfsvoering
OPTA	wordt	betaald	door	marktpartijen	en	overheid	en	

moet	zich	verantwoorden	over	gevoerd	beleid.	Luisteren	

naar	de	markt	is	belangrijk,	anticiperen	en	reageren	op	

de	markt	is	nog	belangrijker.	Dat	kwam	ook	naar	voren	uit	

de	vierjaarlijkse	evaluatie	van	OPTA	die	voorjaar	2005	is	

afgerond.	Naast	het	oppakken	van	de	verbeterpunten	uit	

deze	evaluatie,	stond	OPTA’s	bedrijfsvoering	in	2005	in	

het	 teken	van	de	marktanalyses,	de	 implementatie	van	

een	nieuw	vergoedingenstelsel	en	een	reorganisatie.	Tot	

slot	heeft	OPTA	via	diverse	middelen	met	haar	stakehol-

ders	gecommuniceerd	over	bovengenoemde	ontwikke-

lingen,	genomen	besluiten	en	opgelegde	maatregelen.

3.1 Organisatie
De	 reorganisatie	en	de	evaluatie	van	OPTA	waren	be-

langrijke	onderwerpen	 in	2005.	Beide	 leverden	genoeg	

aanknopingspunten	 voor	 optimalisering	 en	 verbetering	

van	 de	 organisatie	 en	 haar	 medewerkers	 waardoor	

OPTA	 in	 de	 toekomst	 professioneler	 en	efficiënter	 kan	

werken.	

3.1.1 Reorganisatie 
In	 2005	 is	 de	 grootschalige	 reorganisatie	 van	 OPTA	

afgerond.	 Dit	 proces	 startte	 in	 2004	 met	 het	 doel	 de	

organisatiestructuur	 beter	 aan	 te	 laten	 sluiten	 op	 de	

werkzaamheden	die	volgen	uit	de	vernieuwde	Telecom-

municatiewet.	 De	 structuur	 van	 OPTA	 was	 vanaf	 haar	

start	in	1997	niet	wezenlijk	veranderd.	Met	de	vernieuw-

de	structuur	heeft	OPTA	ook	haar	werkwijze	en	cultuur	

onder	de	loep	genomen.	

Activiteiten

De	 nieuwe	 organisatie	 is	 nu	 ingedeeld	 naar	 de	 deel-

markten	waar	OPTA	 toezicht	op	houdt	 (zie	ook	het	or-

ganogram	 in	 bijlage	 I).	 De	 stafafdelingen	 Juridische	

Zaken	en	Strategie	&	Communicatie	bestaan	niet	meer.	

De	juridische,	strategische	en	communicatiefuncties	zijn	

ondergebracht	in	de	nieuwe	lijnafdelingen.	Dit	zorgt	er-

voor	dat	juristen,	economisch	en	technisch	toezichtme-

dewerkers	 van	 meet	 af	 aan	 betrokken	 zijn	 bij	 lopende	

zaken	en	dat	 concurrentieproblemen	 in	alle	afdelingen	

multidisciplinair	worden	opgepakt.	

De	komst	van	een	nieuwe	structuur	ging	gepaard	met	de	

introductie	van	een	nieuwe	werkwijze.	De	marktsectoren	

en	 -afdelingen	 zijn	 integraal	 verantwoordelijk	 voor	 hun	

werkterrein,	de	interne	en	externe	afstemming	daarover	

en	de	beheersaspecten.	Zij	onderhouden	nauwe	binding	

met	 de	 markten	 die	 zij	 reguleren	 en	 zorgen	 voor	 ade-

quate	reacties	op	ontwikkelingen	in	die	markten.	

Naast	 de	 doorgevoerde	 structuurwijziging	 besteedde	

OPTA	veel	aandacht	aan	een	verbetering	van	de	organi-

satiecultuur.	OPTA	streeft	een	cultuur	na	waarin	begin-

selen	als	open	communicatie,	kennisdelen	en	professio-

nele	groei	vanzelfsprekend	deel	uitmaken	van	het	profiel	

van	de	medewerkers.

Resultaten

De	reorganisatie	leidde	tot	herplaatsing	van	vrijwel	alle	

medewerkers	van	OPTA.	Er	zijn	geen	gedwongen	ont-

slagen	 gevallen.	 In	 de	 loop	 van	 2006	 evalueert	 OPTA	

de	 structuurwijziging	 en	 zal	 blijken	 of	 die	 succesvol	 is	

geweest	en	bijdraagt	aan	een	efficiëntere	marktgerichte	

organisatie.	

3.1.2 Opvolging evaluatie
De	wet	verplicht	OPTA	tot	een	vierjaarlijkse	evaluatie	van	

haar	functioneren.	In	2005	is	OPTA	voor	de	tweede	keer	

geëvalueerd	in	opdracht	van	het	Ministerie	van	Economi-

sche	Zaken	(EZ).	De	evaluatie	én	de	geluiden	die	OPTA	

zelf	uit	de	markt	optekende,	waren	aanleiding	om	OPTA’s	

positie	als	autoriteit	nog	eens	kritisch	te	bekijken.	OPTA	

werkt	aan	concrete	verbeteringen	om	blijk	 te	geven	van	

een	zelfkritische	houding	en	aanpassingsvermogen.

“Luisteren naar de markt is belangrijk, 
anticiperen en reageren op de markt is 
nog belangrijker.”

��Bedrijfsvoering
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Verbeterpunten
Het	evaluatieonderzoek	 in	2005	 is	uitgevoerd	door	on-

derzoeksbureaus	Berenschot,	TNO	en	Ecorys	en	richtte	

zich	op	vier	aandachtsgebieden:

1.	 	vervulling	wettelijke	taken	en	gebruik	van	bevoegdhe-

den	(score:	voldoende	tot	goed)

2.	 	interne	 organisatie	 en	 bedrijfsvoering	 (score:	 vol-

doende)

3.	 	beleidsmatige	afstemming	met	EZ	(score:	voldoende	

tot	goed)

4.	 	relatiebeheer	met	 andere	organisaties	en	marktpar-

tijen	(score:	goed	tot	zeer	goed)	

Uit	de	evaluatie	kwam	een	aantal	concrete	verbeterpun-

ten	naar	voren:

•	 	OPTA	moet	haar	besluiten	zowel	kwantitatief	als	kwa-

litatief	beter	onderbouwen.	

•	 	OPTA	moet	haar	transparantie	vergroten	op	een	aan-

tal	vlakken:

	 -		in	 de	 onderbouwing	 van	 gemaakte	 keuzes	 en	 de	

motivering	van	genomen	besluiten	

	 -	in	het	te	volgen	proces	en	prioriteitsstelling

	 -	in	de	bekostiging	van	de	organisatie	

•	 	OPTA	 moet	 opener	 naar	 haar	 omgeving	 communi-

ceren	 over	 werkwijze,	 aanpak	 en	 de	 manier	 waarop	

keuzes	tot	stand	zijn	gekomen.	Transparantie	richt	zich	

dus	niet	zozeer	op	het	wát	van	besluiten,	processen,	

keuzes	en	kosten,	maar	vooral	op	het	hóe	en	waaróm.

•	 	OPTA	 moet	 haar	 procesrationaliteit	 verbeteren:	 niet	

alleen	overtuigen	met	inhoudelijke	argumenten,	maar	

ook	 reflecteren	 op	 eigen	 gedrag	 en	 een	 duidelijker	

beeld	krijgen	van	de	effecten	van	haar	besluiten	op	

marktpartijen.	Zo	kan	OPTA	draagvlak	creëren	voor	

te	nemen	besluiten	en	te	maken	keuzes.

•	 	OPTA	moet	de	doelmatigheid	en	efficiëntie	van	haar	

bedrijfsvoering	verbeteren,	een	kwaliteitssysteem	in-

voeren	en	de	verhouding	directe	en	indirecte	kosten	

in	evenwicht	brengen.	Het	aandeel	 van	de	 indirecte	

kosten	 in	 de	 totale	 kosten	 van	 OPTA	 is	 te	 hoog	 en	

moet	worden	teruggebracht.	

•	 	OPTA	 moet	 blijven	 werken	 aan	 haar	 relatiebeheer	

met	EZ,	NMa	en	andere	partijen.

Na	de	evaluatie	heeft	OPTA	in	2005	een	start	gemaakt	

om	aan	de	verbeterpunten	gevolg	te	geven.	Hierna	volgt	

per	verbeterpunt	een	toelichting	op	de	genomen	acties.	

Deze	voorbeelden	zijn	een	eerste	stap	in	de	optimalise-

ring	van	OPTA’s	functioneren.	De	verbeterpunten	verdie-

nen	OPTA’s	continue	aandacht	en	krijgen	ook	 in	2006	

verdere	invulling.	

Motivering en onderbouwing van besluiten

OPTA	streefde	ernaar	haar	besluiten	zowel	kwantitatief	

als	 kwalitatief	 nog	 beter	 te	 onderbouwen,	 onder	 meer	

bij	de	motivering	en	onderbouwing	van	de	marktanaly-

sebesluiten.	 Niet	 alleen	 richtte	 OPTA	 zich	 meer	 op	 de	

onderbouwing	van	de	besluiten	zelf,	ook	besteedde	zij	

veel	aandacht	aan	het	adresseren	van	de	reacties	van	

marktpartijen	op	de	conceptbesluiten.	

Transparantie

Om	op	alle	vlakken	de	transparantie	te	vergroten,	heeft	

OPTA	 tal	 van	 acties	 ondernomen.	 Sommige	 zijn	 hier	

specifiek	 voor	 opgestart,	 andere	 waren	 reeds	 gaande.	

Hieronder	volgen	een	aantal	voorbeelden	die	bijdragen	

aan	een	beter	inzicht	in	OPTA’s	werkwijze.	

Begrotingsnormen:	 OPTA	 gaat	 vanaf	 het	 begrotings-

proces	 in	het	 jaar	2006	specifieker	aandacht	besteden	

aan	 het	 opstellen	 van	 begrotingsnormen.	 Een	 begro-

tingsnorm	weerspiegelt	de	gestandaardiseerde	kosten-

raming	 van	 OPTA’s	 producten	 en	 diensten	 (zoals	 het	

beslechten	van	een	geschil)	en	draagt	bij	aan	de	trans-

parantie	van	OPTA’s	kosten.

“OPTA moet haar transparantie 
vergroten en opener met haar omgeving 
communiceren over haar werkwijze en 
aanpak.”

�0 Bedrijfsvoering
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Procesverbetering:	 in	2005	 is	een	verbeterd	systeem	

voor	de	bewaking	van	wettelijke	 termijnen	 in	bezwaar-	

en	 beroepzaken	 ingevoerd.	 In	 2006	 wordt	 dit	 systeem	

verder	 uitgebreid	 om	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 het	 besluit-

vormingsproces.	Ook	komt	OPTA	in	2006	met	een	pro-

cesbeschrijving	die	aangeeft	hoe	zij	de	volgende	ronde	

marktanalyses	aanpakt.

Interactie met stakeholders:	een	veelgehoorde	klacht	is	

dat	OPTA	niet	goed	luistert	naar	haar	betrokkenen.	OPTA	

wil	nadrukkelijk	prioriteit	geven	aan	de	communicatie	met	

marktpartijen.	Dat	doet	zij	niet	alleen	op	bilateraal	niveau,	

maar	ook	tijdens	klankbordgroepen,	industry groups,	the-

masessies,	 rondetafels	en	hoorzittingen	over	onderwer-

pen	die	onderdeel	uitmaken	van	de	besluitvorming.	

Digitale dossiers: in	 2005	 zijn	 de	 complete	 dossiers	

rond	de	marktanalysebesluiten	aangeboden	op	OPTA’s	

website.	 Bij	 de	 opzet	 hiervan	 is	 gestreefd	 naar	 over-

zichtelijkheid	en	 toegankelijkheid	van	alle	openbare	 in-

formatie	 voor	 marktpartijen.	 In	 2006	 onderzoekt	 OPTA	

in	hoeverre	zij	deze	‘digitale	dossiers’	ook	voor	andere	

projecten	kan	aanbieden.

Procesrationaliteit 

Om	meer	te	reflecteren	op	de	eigen	processen	en	inzicht	

te	krijgen	in	de	effecten	van	haar	besluiten,	stelde	OPTA	

voor	het	project	Marktanalyses	een	klankbordgroep	van	

marktpartijen	 in.	 Deze	 groep	 kwam	 tijdens	 de	 looptijd	

van	 het	 project	 vier	 keer	 bij	 elkaar	 om	 voortgang	 en	

proces	 te	bespreken	van	de	marktanalyses.	Ook	heeft	

OPTA	naar	aanleiding	van	de	 reacties	uit	de	groep	 in-

formatiebijeenkomsten	 gegeven	 en	 de	 reactietermijn	

verlengd.	 Daarnaast	 betrok	 OPTA	 marktpartijen	 bij	 de	

ontwikkeling	 van	 tariefmodellen	 voor	 vaste	 en	 mobiele	

telefonie	in	zogeheten	industry groups.	

Bedrijfsvoering

OPTA	is	 in	2005	begonnen	haar	processen	en	admini-

stratieve	werkwijze	drastisch	te	herzien.	Ook	maakte	zij	

een	begin	met	het	in	evenwicht	brengen	van	de	directe	

en	indirecte	kosten.	Deze	maatregelen	moeten	uiteinde-

lijk	 leiden	 tot	een	efficiëntere	en	doelmatigere	bedrijfs-

voering.

Doelmatigheid en efficiëntie:	 om	 de	 doelmatigheid	

goed	te	kunnen	beoordelen,	gaat	OPTA	indicatoren	ont-

wikkelen.	Deze	 indicatoren	moeten	beter	 inzicht	geven	

in	de	verhouding	tussen	de	geleverde	inspanningen	en	

het	 bereikte	 resultaat.	 Ook	 voerde	 OPTA	 een	 reductie	

door	in	het	aantal	medewerkers	belast	met	het	opstellen	

van	rapportages.	Daarnaast	 is	een	begin	gemaakt	met	

het	kritisch	onder	de	loep	nemen	van	OPTA’s	processen	

en	werkwijzen	om	de	samenhang	ervan	te	vergroten.	

Verhouding directe en indirecte kosten:	OPTA	wil	de	

komende	jaren	de	verhouding	tussen	directe	en	indirecte	

kosten	verbeteren	en	 is	hiermee	begonnen	 in	2005.	De	

begroting	van	2005	kende	een	verhouding	tussen	directe	

en	indirecte	kosten	van	40/60.	OPTA	heeft	de	kritische	op-

merkingen	hierover	uit	de	evaluatie	ter	harte	genomen	en	

streeft	in	haar	begroting	voor	2006	naar	een	verhouding	

van	ongeveer	50/50.	

In	2005	was	een	aantal	gebeurtenissen	van	invloed	op	de	

uiteindelijke	 totale	 kosten	 en	 de	 kostenstructuur.	 OPTA	

bleef	 ruim	 binnen	 haar	 kostenplafond	 en	 besteedde	 in	

totaal	 400.000	 euro	 exclusief	 bijzondere	 lasten	 minder	

dan	begroot.	Dat	bedrag	bestaat	echter	geheel	uit	begro-

te	directe	kosten	die	niet	zijn	uitgegeven.	De	verklaring	

hiervoor	ligt	deels	in	de	reorganisatie	die	leidde	tot	een	

grotere	indirecte	tijdsbesteding	van	medewerkers	aan	or-

ganisatorische	werkzaamheden	en	een	grotere	uitstroom	

van	 medewerkers	 belast	 met	 directe	 werkzaamheden.	

“OPTA wil op alle niveaus nadrukkelijk 
prioriteit geven aan de communicatie 
met marktpartijen.”

�1Bedrijfsvoering

(Lees verder op pagina 44)
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valueren	van	OPTA	bleek	een	bijzondere	onder-

neming,	omdat	zij	zelf	ook	evalueert	en	kritisch	

is.	 Dat	 maakt	 haar	 overigens	 ook	 kwetsbaar.	

De	uitkomsten	van	het	onderzoek	zijn	immers	strategisch	

en	markttechnisch	van	belang	voor	de	marktpartijen	rond-

om	OPTA.	Dat	vroeg	om	prudentie	van	zowel	OPTA	als	

van	de	evaluerende	partijen	Berenschot,	Ecorys	en	TNO.	

OPTA	moet	bovendien	professioneel	met	de	uitkomsten	

om	kunnen	gaan.	Die	uitkomsten	zijn	immers	niet	vrijblij-

vend	en	kunnen	doorwerken	 in	OPTA’s	 functioneren	en	

zelfs	haar	bestaansrecht.

Procesrationaliteit,	transparantie	en	contact	met	stakehol-

ders	 zijn	 gevleugelde	 begrippen	 in	 het	 rapport.	 De	 test	

voor	OPTA	 is	aan	die	begrippen	een	goede	 invulling	 te	

geven,	ze	krijgen	pas	betekenis	als	ze	onderdeel	worden	

van	de	praktijk.	Bekijk	af	en	 toe	een	concrete	casus	en	

neem	tijd	voor	reflectie!	Is	het	gewenste	effect	of	proces	

bereikt	en	kun	je	verklaren	waarom	of	waarom	niet?	Pro-

cesrationaliteit	 betekent	 inhoudelijk	 gelijk	 hebben,	 maar	

dat	ook	tactisch	en	strategisch	weten	te	halen.	Marktpar-

tijen	betrekken	het	vaak	op	het	proces	als	de	inhoudelijke	

uitkomst	ze	niet	bevalt.	Ze	beklagen	zich	over	tijdtekort	of	

een	onzorgvuldige	procedure.	Als	toezichthouder	moet	je	

daar	subtiel	op	kunnen	toegeven	zonder	op	de	inhoud	af	

te	doen.	Dat	levert	niet	ineens	minder	conflicten	op,	maar	

maakt	je	wel	sterker.

OPTA	 is	 meer	 regulator	 dan	 handhaver.	 Doordat	 ze	

markttoezichthouder	 is,	 zijn	 de	 marktbelangen	 groot	 en	

was	de	evaluatie	 voor	marktpartijen	 strategisch	 interes-

sant.	Daarom	konden	en	wilden	zij	ook	invloed	uitoefenen	

op	het	onderzoeksproces;	bij	de	selectie	van	dossiers	en	

informatie,	bij	besprekingen	van	concept-teksten.	

Het	is	logisch	dat	er	zware	normen	worden	opgelegd	bij	

de	beoordeling	van	een	organisatie	die	zelf	ook	kritisch	

is	en	anderen	evalueert.	Dat	vraagt	een	zorgvuldige	en	

afwogen	oordeelsvorming.	Daarbij	hebben	we	meegeno-

men	dat	de	context	gevoelig	lag:	er	was	een	reorganisatie	

gaande	die	veel	onzekerheid	gaf,	daar	kwam	de	evaluatie	

nog	eens	bovenop.	Het	is	geen	verzachtende	factor,	maar	

we	begrepen	dat	er	veel	tegelijkertijd	op	OPTA	afkwam.	

OPTA’s	houding	was	zeker	in	het	begin	zeer	kritisch	ten	

opzichte	 van	 de	 evaluatie.	 ‘Ja	 maar’	 zeggen	 is	 OPTA’s	

kracht,	maar	ook	haar	kwetsbaarheid	als	het	voortkomt	

uit	 een	 defensieve	 routine.	 OPTA	 had	 aanvankelijk	 een	

sterke	reactie	van	‘wij	zijn	anders’,	stelde	veel	vragen	over	

de	nuance,	validiteit	en	actualiteit	van	de	benchmark.	Uit-

eindelijk	 kwam	er	een	omslag	waardoor	 ze	ook	kritisch	

op	zichzelf	kon	zijn.	Een	slimme	organisatie	leert	van	een	

evaluatie	en	benut	die	om	er	zelf	beter	van	te	worden.	

Het	resultaat	mag	er	zijn.	We	weten	dat	OPTA	dingen	uit	

de	evaluatie	goed	heeft	opgepakt,	het	relatiemanagement	

met	EZ	verloopt	makkelijker	en	beter	en	OPTA	kan	pro-

fessioneel	 met	 verschil	 van	 inzicht	 omgaan.	 Het	 is	 een	

kunst	kritisch	naar	jezelf	te	kijken	en	elegant	om	te	gaan	

met	kritiek,	dat	moet	je	durven	en	kunnen.	OPTA	doet	dat	

inmiddels.”	

��Interview Mark van Twist, directeur Procesmanagement bij Berenschot

“E

“Een slimme organisatie leert van een 
evaluatie en benut die om er zelf beter 
van te worden. Het resultaat mag er zijn.”
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Hierdoor	kwam	de	verhouding	tussen	directe	en	indirecte	

kosten	 in	2005	uit	op	38/62.	Zowel	voor	de	verhouding	

van	 de	 kosten	 als	 voor	 totale	 absolute	 uitgaven	 streeft	

OPTA	naar	duidelijke	verbeteringen	in	2006.

Begroting:	OPTA	kijkt	ook	kritisch	naar	haar	totale	kos-

ten.	 OPTA’s	 begroting	 is	 al	 enkele	 jaren	 min	 of	 meer	

constant	 en	 komt	 uit	 op	 circa	 18	 miljoen	 euro.	 In	 de	

meerjarenbegroting	 voor	 2006	 en	 verder	 heeft	 OPTA	

aangegeven	 dat	 zij	 verder	 bezuinigt	 op	 uitgaven,	 on-

danks	een	uitbreiding	van	taken	en	prijsstijgingen.	Ook	

heeft	OPTA	in	de	nieuwe	begroting	geprobeerd	inzichte-

lijker	te	maken	welke	prioriteiten	OPTA	heeft	in	2006	en	

welke	kosten	daaraan	zijn	verbonden.

Relatiebeheer

OPTA	 blijft	 voortdurend	 toezien	 op	 een	 soepele	 en	 tij-

dige	afstemming	met	EZ	en	de	NMa.	Overleg	tussen	EZ	

en	OPTA	vindt	regelmatig	plaats	op	alle	niveaus	en	de	

samenwerking	 tussen	 de	 EZ-directie	 Energie	 en	Tele-

communicatie	 (DGET)	en	OPTA	 is	geïntensiveerd.	Met	

de	NMa	heeft	OPTA	een	uitwisselingsprogramma.	Ook	

met	andere	partijen	houdt	OPTA	nauw	contact.	In	2005	

heeft	 OPTA	 onder	 andere	 een	 samenwerkingsprotocol	

getekend	 met	 het	 College	 voor	 Bescherming	 van	 Per-

soonsgegevens	om	informatieuitwisseling	en	gezamen-

lijk	optreden	te	vergemakkelijken.	Een	overzicht	van	sa-

menwerkingsverbanden	is	te	vinden	in	bijlage	III.

Resultaten
Kort	samengevat	was	het	oordeel	van	de	evaluatie	vol-

doende	 tot	goed.	OPTA	heeft	de	verbeterpunten	actief	

opgepakt	 in	 alle	 lagen	 van	 de	 organisatie	 en	 vult	 de	

eerdergenoemde	 activiteiten	 in	 2006	 verder	 aan.	 Het	

streven	van	OPTA	blijft	 in	2006	en	verder:	kritisch	naar	

zichzelf	 kijken,	 rekening	 houden	 met	 de	 effecten	 van	

haar	activiteiten	op	anderen,	meer	inzicht	bieden	in	haar	

handelen	en	de	manier	waarop	zij	handelt	en	sneller	be-

sluiten	nemen.	

3.2 Financiën & control
Ook	in	2005	bleef	OPTA	kritisch	kijken	naar	haar	finan-

ciële	 huishouding.	 Het	 werken	 met	 een	 nieuw	 vergoe-

dingenstelsel	 ondersteunt	OPTA	bij	 het	 transparant	 en	

helder	maken	van	haar	bedrijfsvoering.	Daarnaast	 legt	

OPTA	meer	nadruk	op	de	samenhang	en	wisselwerking	

van	 haar	 verantwoordingsproducten	 en	 vraagt	 zij	 hier-

voor	ook	reacties	uit	de	markt	om	een	zorgvuldige	prio-

riteitstelling	te	maken.

3.2.1 Planning & controlcyclus
De	besturing	van	OPTA	heeft	een	cyclisch	karakter	en	

bestaat	uit	twee	delen:	een	extern	gerichte	cyclus	waarin	

doelstellingen	worden	vastgesteld,	gecommuniceerd	en	

verantwoord	en	een	intern	gerichte	sturingscyclus	waar-

in	 de	 activiteiten	 worden	 uitgevoerd,	 voortgang	 wordt	

bewaakt	 en	 waar	 nodig	 wordt	 bijgestuurd.	Voor	 de	 ex-

terne	cyclus	worden	instrumenten	ingezet	als	begroting,	

jaarverslag,	jaarrekening,	marktmonitor	en	visie.

In	2004	is	de	planning	&	controlcyclus	herijkt,	aangepast	

en	beschreven	in	de	besturingscyclus.	Berenschot	heeft	

in	de	afgelopen	evaluatie	de	cyclus	beoordeeld	en	op-

gemerkt	dat	deze	volledig	 is,	 intern	en	extern	goed	op	

elkaar	aansluit	en	bestaat	uit	de	benodigde	begrotings-,	

sturings-	en	verantwoordingsinformatie.	

Resultaten

Vanaf	2005	geeft	OPTA	transparanter	uiting	aan	de	ex-

terne	cyclus	door	de	samenhang	van	bovengenoemde	

instrumenten	explicieter	te	maken	en	ze	op	vooraf	aan-

gekondigde	momenten	 te	consulteren	en	 te	publiceren	

(zie	 ook	 de	 Leeswijzer).	 In	 2005	 consulteerde	 OPTA	

bijvoorbeeld	voor	het	eerst	haar	strategische	agenda	in	

de	markt.	De	reacties	daarop	werden	meegenomen	en	

legden	mede	de	basis	voor	de	begroting.

“Het oordeel van de evaluatie was 
voldoende tot goed en OPTA heeft de 
verbeterpunten actief opgepakt.”

�� Bedrijfsvoering
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3.2.2 Vergoedingenstelsel 
OPTA	wordt	gedeeltelijk	bekostigd	door	de	telecommu-

nicatie-	en	postmarkten.	Vanaf	2006	hanteert	OPTA	een	

herzien	 vergoedingenstelsel	 om	 de	 doorbelasting	 van	

kosten	naar	partijen	binnen	de	marktcategorie	elektro-

nische	 communicatie	 rechtvaardiger	 te	 verdelen.	 Wat	

niet	verandert	is	de	bekostiging	van	beroep	en	bezwaar	

en	uitvoeringstoetsen	door	het	ministerie.	Ook	de	kos-

ten	voor	het	uitgeven	van	nummers	en	de	registratie	van	

elektronische	handtekeningen	(TTP)	worden	nog	steeds	

gedekt	door	de	aanvragers.	

Resultaten

Het	 nieuwe	 vergoedingenstelsel	 voor	 de	 elektronische	

communicatiemarkt	 maakt	 de	 financiering	 rechtvaardi-

ger	 en	 transparanter	 door	 de	 kosten	 binnen	 die	 deel-

markt	 te	verdelen	naar	rato	van	de	omzet.	Het	vergoe-

dingenstelsel	verdeelt	de	markt	in	drie	categorieën	(zie	

kader	 bij	 1.2.6	 Registratie	 van	 marktpartijen).	Voor	 de	

overige	 marktcategorieën	 blijft	 het	 verdelingsprincipe	

ten	opzichte	van	vorige	jaren	ongewijzigd.

3.3 Personeelszaken
2005	 was	 een	 dynamisch	 jaar	 voor	 het	 personeelsbe-

stand.	 Niet	 alleen	 wisselde	 een	 deel	 van	 het	 college,	

ook	 was	 er	 een	 groot	 verloop	 in	 de	 bezetting	 door	 de	

reorganisatie.	De	OR	speelde	een	belangrijke	rol	in	het	

waarborgen	van	een	goed	verloop	van	het	 reorganisa-

tieproces.	Verder	maakte	OPTA	een	slag	 in	de	profes-

sionalisering	van	haar	medewerkers.

3.3.1 Collegewisseling
Het	college	had	aangegeven	na	acht	jaar	in	functie	geen	

nieuwe	ambtstermijn	te	ambiëren	en	plaats	te	willen	ma-

ken	voor	opvolgers.	Het	externe	afscheid	van	het	college	

werd	in	oktober	vormgegeven	met	een	symposium	(zie	

ook	3.3.4	Professionalisering).	

Met	de	reorganisatie	veranderde	ook	de	werkwijze	van	

het	college.	De	voorzitter	vervult	zijn	 taak	met	 inbegrip	

van	 integrale	 managementverantwoordelijkheden.	 Hij	

wordt	daarin	bijgestaan	door	 twee	collegeleden	die	als	

commissaris	 op	 non-executieve	 basis	 functioneren	 en	

meer	op	afstand	staan	van	de	organisatie.

Resultaten

Op	1	september	2005	benoemde	de	minister	van	Econo-

mische	Zaken	OPTA’s	nieuwe	collegevoorzitter	mr.	Chris	

Fonteijn	als	opvolger	van	prof.	dr.	Jens	Arnbak.	De	schei-

dend	voorzitter	diende	twee	termijnen	van	vier	 jaar	als	

collegevoorzitter	 van	 OPTA.	 Jhr.	 mr.	 Herman	 van	 Kar-

nebeek	en	mevrouw	mr.	Lilian	Gonçalves-Ho	Kang	You	

werden	herbenoemd	en	bleven	in	functie	tot	de	benoe-

ming	van	nieuwe	kandidaten.	Begin	2006	is	de	heer	mr.	

Mark	de	Jong	benoemd	als	opvolger	 van	de	heer	Van	

Karnebeek.	OPTA	verwacht	de	opvolging	van	mevrouw	

Gonçalves-Ho	Kang	You	in	de	loop	van	2006.

3.3.2  Personeel
Door	 de	 overgang	 naar	 een	 nieuwe	 structuur	 kende	

OPTA	 in	 2005	 een	 relatief	 groot	 verloop	 in	 haar	 per-

soneelsbestand.	 Veel	 medewerkers	 kregen	 een	 nieuw	

functieprofiel	en	werden	na	de	reorganisatie	geplaatst	in	

een	nieuwe	afdeling.	

In	aansluiting	op	de	reorganisatie	richt	het	beoordelings-

systeem	van	OPTA	zich	op	vijf	kerncompetenties.	Hiermee	

creëert	OPTA	een	betere	 focus	op	essentiële	aspecten	

als	 samenwerken	en	omgevingsbewustzijn,	die	 idealiter	

deel	uitmaken	van	het	medewerkersprofiel.	Dit	draagt	uit-

eindelijk	bij	aan	een	verbetering	van	de	organisatiecultuur	

en	de	professionalisering	van	OPTA’s	medewerkers.

Resultaten

Sinds	de	reorganisatie	bedroeg	in	2005	de	uitstroom	van	

medewerkers	11	personen.	Het	gros	van	hen	wilde	de	

nieuwe	 structuur	 en	 daarbij	 behorende	 nieuwe	 functie	

niet	afwachten	en	zag	elders	nieuwe	kansen.	In	het	na-

jaar	van	2005	heeft	OPTA	grootschalig	geworven.	Eind	

2005	 lag	 deze	 actie	 op	 volle	 stoom	 en	 was	 de	 eerste	

vacature	alweer	 vervuld.	 In	2006	gaat	OPTA	door	met	

het	op	peil	brengen	van	het	personeelsbestand.
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De	nieuwe	formatie	is	vastgesteld	op	150	fte,	ruim	2	fte	

minder	 dan	 de	 tot	 dan	 toe	 gehanteerde	 formatie.	 Het	

ziekteverzuim	 bij	 OPTA	 was	 gedurende	 2005	 vrijwel	

constant	 en	 bedroeg	 bijna	 6	 procent,	 een	 lager	 cijfer	

dan	 het	 gemiddelde	 bij	 de	 rijksoverheid	 (6,3	 procent).	

Globaal	de	helft	hiervan	betreft	langdurig	zieken.	OPTA	

heeft	 de	 mogelijkheden	 verbeterd	 om	 personeelsinfor-

matie	op	elektronische	wijze	 te	verwerken	en	beschik-

baar	te	stellen.	Dit	maakt	het	makkelijker	medewerkers	

goed	te	begeleiden.

3.3.3 Ondernemingsraad
De	ondernemingsraad	(OR)	van	OPTA	bestaat	uit	zeven	

medewerkers	en	een	onafhankelijk	ambtelijk	secretaris	

en	is	het	inspraakorgaan	namens	de	medewerkers	in	het	

organisatiebeleid	 van	 OPTA.	 De	 OR	 overlegt	 daarvoor	

regelmatig	 met	 OPTA’s	 collegevoorzitter	 en	 het	 hoofd	

van	personeelszaken	en	belegt	als	dat	gewenst	 is	per-

soneelsbijeenkomsten	over	actuele	thema’s.	

Resultaten

De	 OR	 speelde	 in	 2005	 een	 grote	 rol	 bij	 de	 reorgani-

satie	 van	 OPTA	 en	 was	 intensief	 betrokken	 bij	 de	 ad-

visering	 rond	 het	 structuurontwerp	 en	 het	 reorganisa-

tieproces.	 De	 OR	 benadrukte	 onder	 andere	 dat	 OPTA	

naast	 de	 nieuwe	 structuur	 voldoende	 aandacht	 moest	

hebben	voor	cultuur,	systemen	en	werkprocessen.	Ook	

bewaakte	 zij	 de	 correcte	 afwikkeling	 van	 het	 herplaat-

singstraject.	Naast	het	reorganisatieproces	hield	de	OR	

zich	 bezig	 met	 zaken	 als	 competentiemanagement	 en	

personeelsregelingen.	De	OR	brengt	jaarlijks	verslag	uit	

van	haar	activiteiten	en	resultaten.	

3.3.4 Professionalisering
OPTA	is	een	kennis-	en	informatie-intensieve	organisatie	

die	opereert	in	een	snel	veranderende	omgeving.	OPTA-

medewerkers	moeten	daarom	veel	aandacht	besteden	

aan	het	 verwerven,	 actualiseren,	 delen	en	borgen	 van	

kennis	en	informatie.	Daarnaast	vereist	de	complexe	ex-

terne	en	interne	omgeving	van	OPTA	dat	medewerkers	

hun	vaardigheden	blijven	ontwikkelen.	

Opleidingen

Naast	de	reguliere	medewerkerspecifieke	opleidingsmo-

gelijkheden	heeft	OPTA	in	2005	intern	een	aantal	orga-

nisatiebrede	cursussen	gegeven.	Met	de	cursus	Nieuwe	

Telecommunicatiewet	is	relevante	juridische	basiskennis	

breed	 binnen	 de	 OPTA-organisatie	 verankerd.	 De	 trai-

ning	Professioneel	Horen	had	als	doel	het	hoorproces	

te	 professionaliseren	 dat	 OPTA	 volgt	 om	 marktpartijen	

te	 horen	 bij	 de	 voorbereiding	 van	 besluiten	 en	 in	 be-

zwaarprocedures.	 Verder	 volgde	 een	 aantal	 juridische	

medewerkers	een	aanvullende	opleiding	van	het	Grotius	

College.	Dit	legt	een	nog	betere	basis	en	maakt	dat	me-

dewerkers	in	een	nog	breder	perspectief	kunnen	kijken.

Ook	maakten	medewerkers	gebruik	van	de	opleidingen	

van	ENCORE:	het	Economics	Network	 for	Competition	

and	Regulation	dat	OPTA	in	2002	oprichtte	samen	met	

de	NMa	en	EZ.	Het	netwerk	richt	zich	onder	andere	op	

onderzoek	naar	marktordeningsvraagstukken.	OPTA	sti-

muleert	deelname	aan	dit	soort	vakgerichte	initiatieven.

Vaktechniekplatforms

OPTA	heeft	na	de	reorganisatie	de	afdelingsoverstijgen-

de	vaktechniekplatforms	Economie,	Recht	en	Techniek	

opgericht.	Doel	hiervan	is	kennisdeling	tussen	medewer-

kers	 te	bevorderen	en	hun	vakkennis	 te	vergroten.	Dit,	

samen	met	het	werken	 in	gemengde	 teams	van	 juridi-

sche,	economische	en	technische	specialisten,	leidt	tot	

een	hogere	kwaliteit	van	besluitvorming.

Economisch Analyse Team 

Het	Economisch	Analyse	Team	(EAT)	van	OPTA	heeft	als	

doel	 het	 verbeteren	 van	 (consistente	 en	 doeltreffende)	

economische	 onderbouwing	 van	 OPTA-producten.	 Ook	

voert	EAT	een	vroegtijdige	en	open	discussie	met	exter-

ne	partijen	om	de	transparantie	en	duidelijkheid	te	bevor-

deren	over	OPTA’s	werkwijze	en	partijen	de	kans	te	bie-

den	hun	visie	neer	te	leggen.	De	kernactiviteit	van	EAT	is	

het	publiceren	en	bespreken	van	Economic	Policy	Notes	

(EPN’s)	en	Regulatory	Policy	Notes	(RPN’s).	EPN’s	zijn	

een	vertaling	van	relevante	economische	(academische)	

literatuur	en	zijn	algemeen	van	aard.	RPN’s	vertalen	de	
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economische	 theorie	 naar	 concrete	 beleidsvraagstuk-

ken.	Aan	EAT	gekoppelde	activiteiten	zijn	externe	onder-

zoeken,	visie	en	monitoring	voor	de	verantwoordingscy-

clus,	trendletters	en	het	begeleiden	en	participeren	in	het	

externe	 economisch	 onderzoeksnetwerk	 ENCORE	 (zie	

ook	hiervoor	onder	kopje	Opleidingen).

EAT	heeft	 in	 twee	 jaar	goede	resultaten	geboekt.	Er	 is	

veel	gepubliceerd	(zie	ook	kader)	en	EAT	heeft	nationaal	

en	internationaal	bekendheid	opgebouwd.	Externe	par-

tijen	komen	in	groten	getale	naar	rondetafels	en	geven	

aan	deze	te	waarderen,	maar	meer	duidelijkheid	te	willen	

over	het	effect	van	deze	discussies	op	de	OPTA-beslui-

ten.	Om	de	absorptie	en	effectuering	van	EAT-producten	

door	de	OPTA-medewerkers	sterker	te	stimuleren,	krijgt	

EAT	in	2006	vervolg	in	een	nieuwe	vorm.	

Symposium college

Het	 externe	 afscheid	 van	 het	 college	 werd	 in	 oktober	

vormgegeven	met	een	symposium	rond	het	thema	Kan-

sen en risico’s in geliberaliseerde markten: reguleren 

naar groei?	 Genodigden	 waren	 prominente	 sprekers	

(Europees	Commissaris	Neelie	Kroes,	minister	van	Eco-

nomische	Zaken	Laurens	Jan	Brinkhorst	en	CEO	van	BT	

Ben	Verwaayen),	betrokkenen	en	partijen	binnen	en	bui-

ten	OPTA.	Met	het	symposium	wilde	OPTA	samen	met	

haar	omgeving	een	brede	blik	werpen	op	de	markt	en	

kritisch	kijken	naar	de	wenselijkheid	van	(de)regulering.	

Het	niveau	van	de	discussie	was	een	 illustratie	van	de	

bredere	communicatie	die	OPTA	met	de	markt	nastreeft	

over	toekomstgerichte	onderwerpen	en	van	het	ontwik-

kelingsniveau	dat	OPTA	nastreeft	als	organisatie.	

Resultaten

OPTA	heeft	 in	2005	aan	de	aspecten	kennisvergroting,	

opleiding	en	het	trainen	van	vaardigheden	veel	aandacht	

besteed	 en	 een	 extra	 stap	 gezet	 naar	 professionalise-

ring	van	de	medewerkers.	Inhoudelijke	studieverbanden,	

opleidingsmogelijkheden	 en	 een	 nieuw	 beoordelings-

systeem	 moeten	 bijdragen	 aan	 een	 professionelere,	

kennisintensieve	en	vakinhoudelijk	sterkere	organisatie.

3.4  Communicatie en  
informatievoorziening 

Veel	aandacht	ging	in	2005	uit	naar	communicatie	over	

de	 marktanalyses,	 spambestrijding	 en	 dialers	 en	 over	

interne	zaken	als	de	reorganisatie	en	het	afscheid	van	

OPTA’s	eerste	college.	Hiervoor	zijn	diverse	media	aan-

gesproken	en	 ingezet.	OPTA	heeft	meerdere	bijdragen	

geleverd	aan	items	in	televisieprogramma’s	over	dialers	

en	spam	en	op	haar	website	speciale	aandacht	besteed	

aan	voorlichting	daarover.	In	het	relatieblad	Connecties	

was	ruimte	voor	achtergrondartikelen	en	reacties	en	vi-

sies	van	de	markt	zelf.

3.4.1 Persvoorlichting
OPTA	kent	één	persvoorlichter	die	centraal	aanspreek-

punt	 is	 voor	 informatieverzoeken,	 interviews	 en	 spee-

ches.	 De	 pers	 wist	 OPTA	 met	 telefonische	 informatie-

verzoeken	 goed	 te	 vinden.	 Ook	 gaf	 OPTA	 naast	 haar	

persconferenties	 meer	 radio-	 en	 televisieoptredens	 en	

was	er	een	forse	toename	van	het	aantal	interviews.	In	

2005	waren	er	meer	perscontacten	dan	in	het	jaar	daar-

voor,	vooral	door	de	presentaties	van	de	marktanalyses	

en	de	collegewisseling.	

“Het Economisch Analyse Team voert 
open discussies met externe partijen om 
visies uit te wisselen en transparantie te 
vergroten.”

EAT-publicaties 

Onderstaande	papers	publiceerde	EAT	in	2005.	

Een	overzicht	van	alle	papers	is	te	vinden	op	

www.opta.nl.

-	EPN05:	Regulating Emerging Markets?

-	RPN04:	International Mobile Roaming
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OPTA	 laat	 regelmatig	 haar	 externe	 communicatie	 eva-

lueren	 om	 te	 monitoren	 hoe	 zij	 naar	 voren	 komt	 in	 de	

media.	 In	2006	verwacht	OPTA	de	 rapportage	van	het	

reputatie-onderzoek	 door	 Meines	 &	 Partners	 en	 past	

OPTA	de	externe	communicatie	indien	nodig	aan.

3.4.2 Publicaties
Connecties,	het	nieuws-	en	publicatieblad	van	OPTA,	is	

in	2005	inhoudelijk	en	uiterlijk	compleet	herzien.	Doel	van	

deze	restyling	was	om	transparanter	te	zijn	over	de	eigen	

organisatie	 en	 de	 buitenwereld	 meer	 aan	 bod	 te	 laten	

komen.	Connecties	streeft	er	zo	naar	een	platform	te	zijn	

voor	discussie	en	interactie	van	OPTA	met	de	markt.	

Ter	gelegenheid	van	het	afscheid	van	het	eerste	college	

publiceerde	OPTA	het	boekje	Beelden over OPTA.	In	dit	

boekje	 maken	 externe	 partijen	 de	 balans	 op	 van	 acht	

jaar	OPTA.	Naast	 inhoudelijke	publicaties	van	EAT	(zie	

3.3.4	 Professionalisering)	 publiceerde	 OPTA	 in	 2005	

ook	een	jaarverslag,	marktmonitor	en	visie	op	de	markt,	

een	strategische	agenda	en	een	begroting.	

3.4.3 Website
Eind	2005	heeft	OPTA	haar	website	getest	op	doeltref-

fendheid	en	transparantie	via	een	gebruikersonderzoek	

onder	 journalisten,	 consumenten	 en	 medewerkers	 van	

marktpartijen.	 De	 resultaten	 van	 het	 onderzoek	 waren	

positief	met	enkele	verbeterpunten.

De	eerste	aanpassingen	naar	aanleiding	van	dit	onder-

zoek	zijn	eind	2005	en	deels	begin	2006	doorgevoerd.	

Een	grote	wijziging	waar	OPTA	aan	werkt,	 is	de	opzet	

van	een	digitaal	 loket	op	de	website	zodat	 formulieren	

elektronisch	kunnen	worden	 ingevuld	en	verstuurd.	Dit	

beoogt	een	verbetering	van	OPTA’s	dienstverlening	en	

klantgerichtheid	 aan	 marktpartijen.	 Daarnaast	 werkt	

OPTA	aan	het	verbeteren	van	de	samenhang	in	de	pre-

sentatie	van	gepubliceerde	documenten.	Dat	leverde	al	

een	duidelijker	overzicht	van	gepubliceerde	documenten	

rond	de	marktanalysebesluiten	en	maakt	ook	andere	in-

formatie	gebruiksvriendelijker.

Resultaten
In	 al	 haar	 communicatie,	 publicaties	 en	 uitingen	 heeft	

OPTA	in	2005	veel	aandacht	besteed	aan	de	juiste	mo-

tivering	en	uitgebreide	 toelichting	op	besluiten,	ontwik-

kelingen	en	activiteiten.	Daarbij	 gaf	 ze	zoveel	mogelijk	

ruimte	en	gelegenheid	voor	tegenreacties.

Alle	publicaties,	 speeches	en	persberichten	van	OPTA	

zijn	kosteloos	op	te	vragen	of	te	vinden	op	OPTA’s	web-

site	www.opta.nl.

3.5 Automatisering
Automatisering	van	processen	en	taken	ondersteunt	de	

organisatie	 in	het	efficiënter	werken	en	 in	een	klantge-

richte	 en	 snelle	 dienstverlening	 naar	 externe	 partijen.	

Een	verbeterslag	daarin	was	de	opzet	van	een	digitaal	

recherchenetwerk,	de	aanmaak	van	digitale	dossiers	en	

de	verbetering	van	kennisdeling	tussen	medewerkers.	

3.5.1 Digitaal recherchenetwerk
In	2005	heeft	OPTA	een	digitaal	 recherchenetwerk	op-

gezet.	 Het	 netwerk	 stelt	 OPTA	 beter	 in	 staat	 haar	 be-

voegdheden	uit	 te	oefenen	en	onderzoek	 te	verrichten	

voor	haar	wettelijke	taken.	Het	netwerk	is	onder	andere	

bedoeld	voor	de	bestrijding	van	spam,	spyware	en	au-

todialers.	Bovendien	kunnen	rechercheurs	na	controles	

op	locatie	gegevens	van	in	beslag	genomen	apparatuur	

opslaan	op	het	netwerk	om	die	verder	te	analyseren.	

3.5.2 Digitale dossiers
In	 2005	 bleek	 dat	 marktpartijen	 en	 juristen	 binnen	 en	

buiten	 OPTA	 behoefte	 hadden	 aan	 meer	 en	 duide-

lijker	 samenhang	 tussen	 lopende	 (geschil-,	 beroep-,	

bezwaar)zaken	 en	 de	 bijbehorende	 documenten	 en	

“Het digitaal loket en de digitale dossiers 
op de website verbeteren OPTA’s 
dienstverlening en klantgerichtheid.”
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dossiers.	Vaak	zijn	deze	documenten	op	de	website	 te	

vinden,	maar	is	het	zoeksysteem	niet	duidelijk.	OPTA	is	

begin	2006	gestart	met	een	systeem	om	de	documenten	

per	lopende	zaak	gebundeld	aan	te	bieden.

3.5.3 Interne kennisdeling
Om	 sneller,	 efficiënter	 en	 flexibeler	 samen	 te	 werken,	

hebben	OPTA-medewerkers	in	2005	een	aantal	nieuwe	

middelen	tot	hun	beschikking	gekregen.	Voor	medewer-

kers	 die	 veel	 onderweg	 zijn	 en	 vanaf	 externe	 locaties	

het	netwerk	moeten	kunnen	benaderen	is	het	sinds	het	

verslagjaar	mogelijk	te	werken	met	Blackberry,	 in	2006	

aangevuld	met	remote access.	

Ook	is	OPTA’s	intranet	in	2005	voorzien	van	meer	rele-

vante	 informatiebronnen	 voor	 extern	 en	 intern	 nieuws.	

Dit	voorziet	voor	een	steeds	belangrijker	deel	 in	de	 in-

formatiebehoefte	 van	 de	 medewerker.	 Op	 het	 intranet	

hebben	 zowel	 organisatie-onderdelen	 als	 de	 inhoude-

lijke	 OPTA-brede	 kennisstructuren	 (zoals	 vaktechniek-

platforms	en	EAT,	zie	ook	3.3.4	Professionalisering)	hun	

eigen	plaats	gekregen.

Afsluiting
OPTA	 maakte	 in	 2005	 grote	 veranderingen	 door.	 Een	

aantal	 interne	 personeelssituaties	 is	 doorgevoerd	 en	

OPTA	 heeft	 de	 ingrijpende	 administratieve	 veranderin-

gen	die	gepaard	gingen	met	de	reorganisatie	goed	kun-

nen	 verwerken.	 Nog	 niet	 alle	 beoogde	 resultaten	 zijn	

gerealiseerd.	Doel	voor	2006	is	OPTA	verder	te	ontwik-

kelen	op	het	gebied	van	rapportages,	efficiëntie	en	ver-

antwoording.	
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ind	2004	besloot	het	college	een	algehele	re-

organisatie	 te	 starten	 en	 vanaf	 1	 september	

2005	is	OPTA	geheel	vernieuwd.	De	reorgani-

satie	was	nodig,	maar	heeft	lang	geduurd.	Het	is	logisch	

dat	we	intern	de	bakens	hebben	verzet:	ondertussen	zijn	

we	gegroeid	van	ongeveer	50	naar	nu	zo’n	150	mede-

werkers,	is	onze	buitenwereld	sterk	veranderd	en	boven-

dien	 zijn	we	aan	de	 slag	gegaan	met	 een	 vernieuwde	

Telecommunicatiewet.

Op	 advies	 van	 bureau	 Andersson	 Elffers	 Felix	 is	 het	

marktenmodel	geïntroduceerd.	De	markten	waar	we	toe-

zicht	op	houden	bepalen	de	indeling	van	medewerkers.	

De	OR	is	positief	over	het	nieuwe	organisatiemodel.	De	

juridische	 functie	 is	 niet	 langer	 apart	 georganiseerd,	

maar	direct	betrokken	bij	het	werk	 in	de	 lijn,	waardoor	

we	 meer	 één	 geheel	 zijn	 geworden.	We	 kunnen	 beter	

samenwerken,	 effectiever	 kennis	 uitwisselen,	 de	 con-

tinuïteit	 op	 dossiers	 beter	 waarborgen	 en	 we	 hebben	

meer	het	gevoel	samen	aan	hetzelfde	 touw	te	 trekken.	

Aandachtspunt	zijn	de	onderlinge	afhankelijkheden	tus-

sen	de	sectoren.

Met	de	reorganisatie	is	OPTA	gestoeld	op	integraal	ma-

nagement	en	is	de	beslissingsbevoegdheid	lager	komen	

te	liggen.	Zo	worden	we	sneller	en	slagvaardiger.	Ook	de	

buitenwereld	gaat	dat	merken.	OPTA	dreigde	erg	bureau-

cratisch	te	worden	en	daarmee	willen	we	breken.	Inmid-

dels	hebben	we	de	medeparaaf	op	rituele	wijze	afgeschaft!	

Meer	 zelf	 denken	 en	 meer	 eigen	 verantwoordelijkheid.	

OPTA	is	veranderd,	de	sfeer	is	luchtiger	en	mensen	zijn	

gemotiveerd.	Hoewel	de	reorganisatie	arbeidsplaatsneu-

traal	verliep,	kampten	veel	mensen	met	onzekerheid.	 Ik	

merk	nieuwe	dynamiek	en	heb	het	idee	dat	medewerkers	

weer	meer	hun	blik	naar	buiten	richten.

Vooraf	stond	vast	dat	met	de	reorganisatie	geen	banen	

op	de	tocht	stonden.	Als	OR	zijn	we	blij	dat	de	reorga-

nisatie	 daardoor	 zonder	 onnodige	 stress	 heeft	 kunnen	

verlopen.	 Het	 aantal	 werknemers	 is	 geen	 heilig	 gege-

ven.	Je	moet	jezelf	en	je	kosten	regelmatig	kritisch	tegen	

het	licht	houden	en	verantwoorden.	Je	kunt	niet	je	ogen	

sluiten	voor	de	maatschappelijke	discussie	rond	nut	en	

omvang	van	ZBO’s.	Maar	áls	je	gaat	snoeien,	dan	moet	

je	helder	aangeven	welk	werk	je	niet	meer	doet.

We	zijn	er	nog	niet.	We	moeten	meer	leren	luisteren	en	

opener	staan	voor	 feedback.	Dat	geldt	evenzeer	 intern	

als	 extern.	We	mogen	best	wat	meer	 investeren	 in	 re-

laties	met	anderen.	Ik	zie	daarbij	absoluut	geen	gevaar	

voor	 regulatory capture,	 daarvoor	 werken	 hier	 te	 veel	

kritische	 mensen.	 OPTA	 moet	 direct	 kunnen	 reageren	

op	 belangrijke	 prikkels.	We	 moeten	 ervoor	 zorgen	 dat	

potentiële	problemen	potentieel	blijven.”

�1Interview Ellen Oltmann, voorzitter van de Ondernemingsraad van OPTA

“E
“We zijn er nog niet, maar OPTA is 
veranderd. Ook de buitenwereld gaat 
dat merken.”
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Hoofdstuk 2 ��

Verkorte jaarrekening

Dit	drukwerk	presenteert	een	verkorte	jaarrekening	en	beperkte		

toelichting.	De	volledige	jaarrekening	met	uitgebreide	toelichting	is	te	

vinden	op	www.opta.nl.
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Balans

	 31	december	2005	 31	december	2004
	 x	€	1.000	 x	€	1.000

Activa	 	

Vaste activa  

Immateriële	vaste	activa	 	

	 Oprichtingskosten	 82	 163

	 	

Materiële	vaste	activa	 	

	 Huurdersbelang	 1.129	 1.203

	 Inventaris	 215	 241

	 Computerhardware	en	software	 1.577	 1.522

	 	 3.003	 3.129

	 	

Vlottende activa  

Vorderingen	op	debiteuren		 1.290	 717

Overige	vorderingen		 477	 234

Liquide	middelen1		 17.875	 1.628

	 	 19.642	 2.579

	 	

Totaal activa	 22.645	 5.708

1		Het	hoge	saldo	is	het	gevolg	van	de	ontvangst	van	een	boete	ad	€	17,0	mln.	van	Koninklijke	KPN	N.V.	op	30	december	2005.
2			Hieronder	vallen	ook	opgelegde	boetes	die	in	december	2005	zijn	ontvangen.	Deze	ontvangen	boetes	worden	in	2006	afgedragen	aan	het		

Ministerie	van	Economische	Zaken.	Zie	ook	toelichting	onder	Kortlopende schulden.		
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Passiva	 	

Eigen vermogen  

Algemene	reserve	 112	 -	437

Reserve	activering	oprichtingskosten	 82	 163

Investeringsbestemmingsreserve	 -	 454

	 194	 180

	

Voorzieningen  

Voorziening	bezwaar	en	beroep	 94	 185

	 94	 185

	 	

Langlopende schulden  

Leningen	Ministerie	van	Economische	Zaken	 -	 163

	 -	 163

	 	

Kortlopende schulden  

Te	verrekenen	met	de	markt	 1.192	 952

Schulden	aan	leveranciers		 1.169	 1.311

Schuld	Ministerie	van	Economische	Zaken	 476	 964

Belastingen	en	premies	sociale	verzekeringen		 243	 248

Overige	schulden2			 19.277	 1.705

	 22.357	 5.180

	 	

Totaal passiva	 22.645	 5.708

	 31	december	2005	 31	december	2004
	 x	€	1.000	 x	€	1.000

Stelselwijziging eigen vermogen

In	 de	 nota	 “Financiële	 uitgangspunten	 verzelfstandiging	

directie	Toezicht,	Netwerken	en	Diensten”	van	22	juli	1997	

zijn	de	uitgangspunten	voor	de	vorming	van	het	eigen	ver-

mogen	van	OPTA	vastgelegd.	In	2005	heeft	een	aanpas-

sing	van	deze	regeling	plaatsgevonden	om	te	komen	tot	

een	meer	adequate	en	werkbare	regeling	voor	de	vermo-

gensvorming	van	OPTA.

Dit	heeft	onder	andere	tot	gevolg	gehad	dat	het	saldo	van	

de	tarievenbestemmingsreserve	(onderdeel	van	het	eigen	

vermogen)	ultimo	2004	ad	€	952.000	in	2005	is	overgehe-

veld	naar	de	post	“Te	verrekenen	met	de	markt”	onder	de	

kortlopende	schulden.	De	tarievenbestemmingsreserve	is	

hiermee	komen	te	vervallen.	Als	gevolg	van	de	stelselwij-

ziging	zijn	de	vergelijkende	cijfers	aangepast.	De	stelsel-

wijziging	heeft	geen	effect	op	het	resultaat.
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	 Realisatie	 Begroting	 Realisatie
	 2005	 2005	 2004
	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000

Resultatenrekening

Baten	 	 	

Opbrengst	marktcategorieën	 15.816	 15.058	 15.779

Overige	baten	 2.160	 2.572	 3.032

	 	 	

Totaal baten	 17.976	 17.630	 18.811

	 	 	

Lasten	 	 	

Personeelskosten	 	 	

Salarissen	en	sociale	lasten	 9.407	 9.699	 9.104

Overige	personeelslasten	 1.320	 998	 1.737

	 10.727	 10.697	 10.841

	 	 	

Opdrachten	aan	derden	 2.313	 2.326	 2.343

Materiële	kosten	 3.447	 3.720	 3.297

Afschrijvingen	 1.122	 1.257	 1.597

Bijzondere	lasten3		 202	 -	 1.287

	 	 	

Totaal bedrijfslasten	 17.811	 18.000	 19.365

	 	 	

Bedrijfsresultaat	 165	 -	370	 -	554

	 	 	

Rentebaten	 89	 -	 134

	 	 	

Resultaat	 254	 -	370	 -	420

3		Deze	hebben	betrekking	op	de	reorganisatie	van	OPTA	die	per	31	augustus	2005	is	afgerond.

Voorstel bestemming van het resultaat

Het	college	heeft	besloten	het	positieve	resultaat	over	2005	ad	€	254.000	als	volgt	te	verdelen:

1.	 €	14.000	wordt	toegevoegd	aan	de	algemene	reserve

2.	 €	240.000	wordt	toegevoegd	aan	de	post	“Te	verrekenen	met	de	markt”.

Dit	besluit	is	reeds	in	de	jaarrekening	verwerkt.

��
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Kortlopende schulden

Te verrekenen met de markt

Deze	post	dient	ter	verwerking	van	het	resultaat	van	de	

verschillende	marktcategorieën	ten	behoeve	van	de	ver-

rekening	in	toekomstige	tarieven.	

Ultimo	2005	 is	€	240.000	 toegevoegd	aan	de	post	“Te	

verrekenen	met	de	markt”.	Dit	bedrag	is	het	deel	van	het	

Toelichting op de verkorte jaarrekening 

Openbare	elektronische	communicatiewerken	 -	392	 559

Openbare	elektronische	communicatiediensten	 -	154	 -	502

Systemen	voor	voorwaardelijke	toegang	 317	 96

Elektronische	communicatienetwerken	per	vergunning	 271	 196

Elektronische Communicatie 42 349

TTP	-	certificatiedienstverleners	 -	13	 7

Nummers	 1.065	 459

Post	 98	 137

	 	 1.192	 952

	 31	december	2005	 31	december	2004

Boetes en lasten onder dwangsom

De	specificatie	van	de	opgelegde	boetes	en	lasten	onder	dwangsom	luidt	als	volgt	(x		€	1.000):	

Koninklijke	KPN	N.V.	 17.450	 -

Van	Leerdam’s	Verkoopmaatschappij	B.V.	 27	 -

Speko	B.V.	 23	 -

Zmart	B.V.	 10	 -

Natuurlijk	persoon		 2	 -

Vitamins	Direct	B.V.	 2	 -

KPN	Telecom	B.V.	 225	 225

Natuurlijk	persoon	 43	 43

Groenendaal	Uitgeverij	B.V.	 25	 25

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

Low	Cost	Linking	Inc.	 20	 20

Lijbrandt	Telecom	 15	 15		

	 	 17.862	 348

Partij	 31	december	2005	 31	december	2004

��

resultaat	dat	niet	aan	de	algemene	reserve	is	gedoteerd	

(€	 254.000	 minus	 €	 14.000).In	 onderstaande	 tabel	 is	

weergegeven	hoe	de	post	“Te	verrekenen	met	de	markt”	

is	 verdeeld	 over	 de	 verschillende	 marktcategorieën		

(x	€	1.000):
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Wanneer	opgelegde	boetes	of	 lasten	onder	dwangsom	

zijn	geïnd,	dan	worden	zij	afgedragen	aan	het	Ministe-

rie	 van	 Economische	 Zaken.	 In	 2005	 zijn	 geen	 boetes	

c.q.	 lasten	onder	dwangsom	afgedragen	aan	het	minis-

terie.	Aan	Koninklijke	KPN	N.V.	zijn	boetes	opgelegd	van		

Salarissen en sociale lasten 

Salaris, pensioenbijdrage en sociale lasten

De	specificatie	van	salaris,	pensioenbijdrage	en	sociale	lasten	luidt	als	volgt	(x		€	1.000):

Salaris	 7.593	 7.523

Pensioenbijdrage		 1.168	 1.046

Sociale	lasten	 646	 535

	 	 9.407	 9.104

	 31	december	2005	 31	december	2004

Gemiddeld aantal werknemers

Het	gemiddeld	aantal	werknemers	over	2005	is	145	(2004:	147).

��

€	17,0	mln.	en	€	0,45	mln.	De	aan	Koninklijke	KPN	N.V.	

opgelegde	boete	van	€	17,0	mln.	is	op	30	december	2005	

ontvangen,	die	aan	Vitamins	Direct	B.V.	op	20	december.	

Beide	ontvangen	boetes	zullen	in	2006	worden	afgedra-

gen	aan	het	ministerie.		

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2005
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Salaris4		 98	 38	 135	 40	 311

Vaste	toelage	 11	 13	 10	 -	 34

Toelage	representatiekosten	 4	 2	 3	 2	 11

Pensioenbijdrage	 16	 7	 20	 -	 43

Sociale	lasten	 4	 1	 2	 -	 7

	 133	 61	 170	 42	 406

	 J.C.	Arnbak	 C.A.	Fonteijn	 L.Y.	Gonçalves-	 H.A.	van		
	 1	jan	-	31	aug	 1	sep	-	31	dec	 Ho	Kang	You	 Karnebeek	 Totaal

Over	2004	was	de	bezoldiging	van	het	college	als	volgt	gespecificeerd	(x		€	1.000):

Salaris5		 146	 110	 40	 296

Vaste	toelage	 16	 10	 -	 26

Toelage	representatiekosten	 7	 3	 2	 12

Vergoeding	reiskosten	 -	 3	 -	 3

Pensioenbijdrage	 23	 15	 -	 38

Sociale	lasten	 4	 2	 -	 6

	 	 196	 143	 42	 381

	 J.C.	Arnbak	 L.Y.	Gonçalves-	 H.A.	van		
	 	 Ho	Kang	You	 Karnebeek	 Totaal

De	heer	C.A.	Fonteijn	heeft	de	heer	J.C.	Arnbak	per	1	september	opgevolgd	als	voorzitter	van	het	college	van	OPTA.	De	

stijging	van	de	bezoldiging	van	mevrouw	L.Y.	Gonçalves-Ho	Kang	You	is	het	gevolg	van	een	verruimde	aanstelling.

4			Dit	bestaat	uit	salaris	en	een	vaste	vergoeding,	zie	de	Integrale	tekst	Regeling	rechtspositie	vaste	leden	van	OPTA		
(Staatscourant,	31	oktober		2001,	nr.	211	/	pag.	12	en	Staatscourant,	31	augustus	2005,	nr.	168	/	pag.	10).	

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

��

Bezoldiging van bestuurders

De	specificatie	van	de	bezoldiging	van	het	college	over	2005	luidt	als	volgt	(x		€	1.000):
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De	opbrengsten	van	OPTA	vloeien	voort	uit	de	wettelijke	

verplichting	om	marktpartijen	vergoedingen	in	rekening	

te	brengen	voor	jaarlijks	toezicht,	registratie/vergunning,	

toekennen	 of	 reserveren,	 wijziging	 en	 spoedbehande-

ling.	 De	 aan	 marktpartijen	 door	 te	 berekenen	 kosten-

dekkende	tarieven	worden	jaarlijks	door	de	minister	van	

Economische	Zaken	goedgekeurd	en	gepubliceerd	in	de	

Staatscourant	als	“Regeling	vergoedingen	OPTA	2005”.6	

In	 2005	 heeft	 éénmaal	 een	 wijziging	 plaatsgevonden	

van	de	vergoedingsregeling.7		

De	 basis	 voor	 het	 in	 rekening	 brengen	 van	 tarieven	

aan	marktpartijen	is	te	vinden	in	de	Telecommunicatie-

wet,	het	Besluit	vergoedingen	Telecommunicatiewet,	de	

Postwet	en	het	Besluit	vergoedingen	Postwet	en	de	Wet	

Onafhankelijke	post-	en	telecommunicatieautoriteit.

Uitgangspunt	bij	het	vaststellen	van	de	tarieven	is	het	pro-

fijtbeginsel.	De	kosten	van	bezwaar	en	beroep	en	de	kos-

ten	van	uitvoeringstoetsen	worden	door	het	Ministerie	van	

Economische	Zaken	gedragen	op	basis	van	nacalculatie.

Om	na	te	gaan	of	en	hoe	marktpartijen	zich	aan	de	wet-

telijke	verplichtingen	hebben	gehouden,	voert	OPTA	een	

handhavingsbeleid	 uit.	 Het	 jaarverslag	 geeft	 inzicht	 in	

de	manier	waarop	OPTA	toezicht	houdt	en	laat	zien	hoe	

OPTA	de	ontvangsten	van	marktpartijen	besteedt.	De	re-

alisatie	is	opgenomen	op	basis	van	nacalculatie.	

Toelichting baten

Over	het	algemeen	wijken	realisatie	en	begroting	weinig	

van	elkaar	af.	Uitzonderingen	zijn	de	marktcategorieën	

nummers,	 systemen	 voor	 voorwaardelijke	 toegang	 en	

Baten	 	 	

Opbrengst marktcategorieën:    

Openbare	elektronische	communicatienetwerken	 4.560	 4.552	 5.680

Openbare	elektronische	communicatiediensten	 6.750	 6.511	 4.728

Systemen	voor	voorwaardelijke	toegang	 496	 651	 484

Elektronische	communicatienetwerken	per	vergunning	 505	 505	 1.206

Elektronische Communicatie 12.311 12.219 12.098

TTP	-	certificatiedienstverleners	inclusief	bijdrage	EZ		 36	 140	 72

Nummers	 2.981	 2.211	 3.353

Post	 488	 488	 256

Subtotaal	marktcategorieën	 15.816	 15.058	 15.779

	 	 	

Overige baten:   

Bezwaar	en	beroep	 1.985	 2.204	 2.825

Uitvoeringstoetsen		 174	 368	 207

Overige	baten	 1	 -	 -

Subtotaal	overige	baten	 2.160	 2.572	 3.032

	 	 	

Totaal baten	 17.976	 17.630	 18.811

	 Realisatie	 Begroting	 Realisatie
	 2005	 2005	 2004

Opbrengsten en kosten marktcategorieën en overige categorieën

6		Staatscourant,	24	december	2004,	nr.	249	/	pag.	14.
7		Staatscourant,	14	december	2005,	nr.	243	/	pag.	11.	

�0

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2005

Verkorte jaarrekening



« terug naar inhoudsopgave

« terug naar inhoudsopgave

Lasten	 	 	

Lasten marktcategorieën:   

Openbare	elektronische	communicatienetwerken	 6.011	 5.355	 5.747

Openbare	elektronische	communicatiediensten	 6.219	 6.396	 4.740

Systemen	voor	voorwaardelijke	toegang	 159	 464	 362

Elektronische	communicatienetwerken	per	vergunning	 390	 550	 1.385

Elektronische Communicatie 12.779 12.765 12.234

TTP	-	certificatiedienstverleners	 67	 132	 42

Nummers	 2.057	 2.013	 2.161

Post	 547	 518	 609

Subtotaal	marktcategorieën	 15.450	 15.428	 15.046

	 	 	

Overige lasten:   

Bezwaar	en	beroep	 1.985	 2.204	 2.825

Uitvoeringstoetsen		 174	 368	 207

Bijzondere	lasten	 202	 -	 1.287

Subtotaal	overige	lasten	 2.361	 2.572	 4.319

	 	 	

Totaal lasten	 17.811	 18.000	 19.365

	 	 	

Bedrijfsresultaat	 165	 -	370	 -	554

	 Realisatie	 Begroting	 Realisatie
	 2005	 2005	 2004

TTP.	Bij	nummers	is	een	aanzienlijk	hogere	realisatie	als	

gevolg	 van	 met	 name	 hogere	 opbrengsten	 bij	 de	 jaar-

facturatie	 van	 informatienummers	 en	 nummerblokken.	

Daarentegen	 is	bij	 systemen	voor	voorwaardelijke	 toe-

gang	en	TTP	sprake	van	 lagere	opbrengsten	vanwege	

tegenvallende	 marktontwikkelingen.	 De	 baten	 van	TTP	

ad	€	36.000	bestaan	voor	€	1.000	uit	ontvangsten	van	

marktpartijen	en	voor	€	35.000	uit	een	bijdrage	van	het	

Ministerie	van	Economische	Zaken.

Toelichting lasten

De	 lasten	 van	 openbare	 elektronische	 communicatie-

netwerken	 zijn	 hoger	 dan	 begroot	 vanwege	 de	 markt-

analyses.	 Hieraan	 hebben	 OPTA-medewerkers	 meer	

tijd	 besteed	 dan	 oorspronkelijk	 gepland	 (zie	 voor	 een	

toelichting	hoofdstuk	1,	par.	1.2	van	het	jaarverslag).	Dit	

verklaart	tevens	de	relatief	lage	realisaties	bij	de	andere	

marktcategorieën	die	onder	elektronische	communicatie	

vallen.

De	 kosten	 van	 bezwaar,	 beroep	 en	 uitvoeringstoetsen	

worden	 anders	 dan	 de	 marktcategorieën	 jaarlijks	 met	

het	Ministerie	van	Economische	Zaken	op	basis	van	na-

calculatie	afgerekend.	

De	specificatie	van	baten	en	 lasten	naar	marktcatego-

rieën	luidt	als	volgt	(x		€	1.000):	

�1
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Accountantsmededeling 
als	bedoeld	in	artikel	2:395	lid	2	BW

Wij	 hebben	 de	 in	 dit	 verslag	 op	 pagina	 54	 tot	 en	 met	

61	opgenomen	verkorte	jaarrekening	van	OPTA	te	Den	

Haag	over	2005	gecontroleerd.	De	verkorte	jaarrekening	

is	ontleend	aan	de	door	ons	gecontroleerde	jaarrekening	

2005	van	OPTA.	Bij	die	 jaarrekening	hebben	wij	op	22	

maart	 2006	 een	 goedkeurende	 accountantsverklaring	

verstrekt.

De	verkorte	jaarrekening	is	opgesteld	onder	verantwoor-

delijkheid	van	de	leiding	van	de	huishouding.	Het	is	onze	

verantwoordelijkheid	 een	 accountantsverklaring	 inzake	

de	verkorte	jaarrekening	te	verstrekken.

Onze	controle	 is	verricht	overeenkomstig	 in	Nederland	

algemeen	aanvaarde	richtlijnen	met	betrekking	tot	con-

troleopdrachten.	 Volgens	 deze	 richtlijnen	 dient	 onze	

controle	zodanig	 te	worden	gepland	en	uitgevoerd,	dat	

een	redelijke	mate	van	zekerheid	wordt	verkregen	dat	de	

verkorte	 jaarrekening	geen	onjuistheden	van	materieel	

belang	bevat.	Een	controle	omvat	onder	meer	een	onder-

zoek	door	middel	van	deelwaarnemingen	van	informatie	

ter	onderbouwing	van	de	bedragen	en	de	toelichtingen	in	

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2005
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de	verkorte	jaarrekening.	Tevens	omvat	een	controle	een	

beoordeling	van	de	grondslagen	voor	financiële	verslag-

geving	die	bij	het	opmaken	van	de	verkorte	jaarrekening	

zijn	toegepast	en	van	belangrijke	schattingen	die	de	lei-

ding	van	de	huishouding	daarbij	heeft	gemaakt,	alsmede	

een	 evaluatie	 van	 het	 algehele	 beeld	 van	 de	 verkorte	

jaarrekening.	Wij	zijn	van	mening	dat	onze	controle	een	

deugdelijke	grondslag	vormt	voor	ons	oordeel.

Wij	 zijn	 van	 oordeel	 dat	 de	 verkorte	 jaarrekening	 een	

getrouw	beeld	geeft	van	vermogen	en	resultaat	als	in	de	

gegeven	omstandigheden	vereist	is.

Voor	 het	 inzicht	 dat	 vereist	 is	 voor	 een	 verantwoorde	

oordeelsvorming	omtrent	de	financiële	positie	en	de	re-

sultaten	van	de	huishouding	en	voor	een	toereikend	in-

zicht	in	de	reikwijdte	van	onze	controle	dient	de	verkorte	

jaarrekening	 te	worden	gelezen	 in	 samenhang	met	 de	

volledige	jaarrekening	waaraan	deze	is	ontleend,	alsme-

de	met	de	door	ons	daarbij	op	22	maart	2006	verstrekte	

goedkeurende	accountantsverklaring.

Den Haag, 21 april 2006

BDO CampsObers Accountants

Drs. W.J. Laman RA                               

J.J. Herst RA
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Marktmonitor
Elektronische Communicatie en Post 
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1.  Inleiding

De	 Marktmonitor Elektronische Communicatie en Post 

2005	geeft	een	overzicht	van	de	concurrentieontwikke-

lingen	op	de	markten	voor	telefonie,	breedband,	huurlij-

nen,	omroep	en	 internetveiligheid.	Daarnaast	 is	er	een	

hoofdstuk	 over	 de	 postmarkt	 opgenomen.	 OPTA	 geeft	

deze	monitor	jaarlijks	uit,	zoals	de	OPTA-wet	vereist.	Het	

doel	 van	 de	 marktmonitor	 is	 om	 belangstellenden	 een	

objectief	beeld	te	geven	van	de	ontwikkelingen	op	deze	

dynamische	en	innovatieve	markten.	

De	monitor	begint	met	een	beschouwing	van	de	toename	

van	convergentie	en	bundeling.	Deze	ontwikkeling	doet	

zich	voor	in	grote	delen	van	de	elektronische	communi-

catiemarkt.	Vervolgens	worden	de	belangrijkste	ontwik-

kelingen	 beschreven	 in	 achtereenvolgens	 de	 markten	

voor	telefonie,	breedband,	huurlijnen	en	omroep.	Aparte	

aandacht	is	er	voor	het	onderwerp	internetveiligheid	en	

consumentenzaken.	De	monitor	 sluit	 af	met	een	weer-

gave	van	de	ontwikkelingen	op	de	postmarkt.

2.  Bundels 

De	 consument	 profiteert	 van	 de	 toenemende	 infra-

structuurconcurrentie	 op	 de	 elektronische	 communica-

tiemarkten.	 De	 markt	 voor	 breedband-internettoegang	

springt	eruit	wat	dat	betreft.	Het	 is	voor	de	consument	

mogelijk	om	voor	één	aansluiting	(vooral	telefoon	of	ka-

bel)	te	kiezen	en	vervolgens	over	deze	ene	lijn	een	reeks	

diensten	 geleverd	 te	 krijgen,	 zoals	 breedbandinternet,	

telefonie	en	televisie.	Deze	convergentie	zorgt	voor	toe-

nemende	concurrentiedruk	op	de	aanbieders.	Dat	 leidt	

tot	 lagere	 prijzen	 en	 betere	 dienstverlening	 voor	 con-

sumenten.	 Figuur	 1	 toont	 bijvoorbeeld	 aan	 dat	 er	 flink	

wordt	overgestapt	door	de	consument.	Dat	is	een	teken	

van	gezonde	marktdynamiek.

In	2005	werden	steeds	meer	triple play-bundels	aange-

boden:	 de	 combinatie	 van	 breedband,	 telefonie	 en	 te-

levisie.	Voor	de	consument	 kan	bundeling	gunstig	 zijn,	

omdat	hij	meerdere	diensten	bij	één	aanbieder	afneemt.	

Dit	 kan	 korting	 opleveren	 of	 meer	 gebruiksgemak	 (bij-

voorbeeld	één	rekening,	één	klantenservice,	etc.).

OPTA	liet	in	2005	net	als	in	het	voorafgaande	jaar	onder-

zoek	 doen	 naar	 de	 mate	 waarin	 huishoudens	 commu-

nicatieproducten	gebundeld	afnemen.1	Consumenten	is	

gevraagd	of	ze	twee	of	meer	van	de	producten	vaste	te-

lefonie,	mobiele	telefonie,	breedbandinternet	en	televisie	

bij	één	aanbieder	afnemen.	Uit	figuur	2	blijkt	dat	in	2005	

meer	huishoudens	productcombinaties	bij	één	aanbieder	
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Figuur 1:  

Overstapgedrag Nederlandse consument in 2005.

Bron: Heliview, Onderzoeksrapportage: Overstapdrempels en Notaspecificatie van 
Elektronische Communicatiediensten, t.b.v. het Ministerie van Economische Zaken 

en OPTA, 23 december 2005.

1		EIM,	Consumentenonderzoek afname van gebundelde communicatieproducten in Nederland, 2e meting,	27	februari	2006.

“Consumenten profiteren van de toe-
nemende infrastructuurconcurrentie op  
de elektronische communicatiemarkten.”
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afnamen	dan	 in	2004.	Zo	verdubbelde	bijvoorbeeld	het	

aantal	huishoudens	dat	vaste	telefonie	en	breedbandin-

ternet	bij	 één	aanbieder	afnam	en	het	aantal	huishou-

dens	dat	vaste	telefonie,	breedbandinternet	en	telefonie	

bij	 één	aanbieder	afnam.	Dit	 is	met	name	 te	verklaren	

doordat	kabelaanbieders	 in	2005	op	grotere	schaal	 in-

ternettelefonie	en	triple play-bundels	aanboden.

Vervolgens	is	aan	deze	huishoudens	gevraagd	of	ze	de	

producten	 die	 ze	 bij	 één	 aanbieder	 afnemen	 1)	 tegen	

een	korting	of	een	pakketprijs	afnemen,	2)	op	één	reke-

ning	ontvangen,	3)	bewust	gekozen	hebben	om	deze	bij	

dezelfde	aanbieder	af	te	nemen	of	4)	op	hetzelfde	mo-

ment	hebben	aangeschaft.	Uit	 figuur	3	blijkt	dat	vooral	

het	criterium	“één	rekening”	 in	2005	belangrijker	 is	ge-

worden.	Ook	“bewuste	keuze”	en	“één	aanschafmoment”	

blijken	in	2005	belangrijkere	overwegingen	dan	in	2004.

3.  Vaste Telefonie

In	 2005	 doorstond	 vaste	 telefonie	 via	 kabel	 een	 grote	

groei.	Ook	Voice over IP-telefonie	kwam	van	de	grond.	

De	standaardtarieven	voor	vaste	telefonie	van	KPN	ble-

ven	in	2005	ongewijzigd.	De	tarieven	voor	het	bellen	van	

vast	naar	mobiel	daalde	wel	sterk.

Opkomst kabeltelefonie en VoIP

Het	aantal	huishoudens	dat	vaste	telefonie	afneemt	van	

de	 kabelaanbieders	 groeide	 sterk,	 van	 240.000	 naar	

450.000.	 Deze	 toename	 was	 het	 sterkst	 in	 de	 tweede	

helft	van	2005,	toen	verschillende	grote	aanbieders,	zo-

als	 UPC,	 Casema	 en	 Multikabel	 internet-telefoniedien-

sten	(hierna	‘kabeltelefonie’)	gingen	aanbieden.
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Figuur 3: 

Huishoudens per type bundel.

Bron: EIM.
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Aantal huishoudens met verschillende typen aan-

sluitingen voor vaste telefonie.

Bron: KPN kwartaalrapportage, Vecai, Trouw.
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Figuur 2:  

Huishoudens met producten bij dezelfde aanbieder. 

Bron: EIM, Consumentenonderzoek afname van gebundelde  
communicatieproducten in Nederland, 2e meting, 2006.
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Daarnaast	kwamen	dit	jaar	ook	andere	op	het	internet-

protocol	(IP)	gebaseerde	telefoondiensten	via	een	breed-

bandinternetaansluiting	van	de	grond.	Vaak	spreekt	men	

van	VoIP:	Voice over Internet Protocol	of	VoB:	Voice over 

Breedband.	VoB	was	jarenlang	een	belofte,	die	alleen	op	

kleine	schaal	gebruikt	en	geleverd	werd	door	aanbieders	

als	bijvoorbeeld	Skype	en	Pilmo.	In	2005	boden	ook	an-

dere	bedrijven	VoB-diensten	aan,	zoals	Scarlet,	Tiscali,	

Wanadoo,	Versatel	en	ook	KPN.	Eind	2005	hadden	naar	

schatting	60.000	huishoudens	een	VoB-abonnement.	

Het	 aantal	 huishoudens	 zonder	 vaste-telefonieaanslui-

ting	steeg	verder	tot	ongeveer	14	procent.	Deze	huishou-

dens	worden	vaak	mobile only	genoemd,	omdat	wordt	

aangenomen	dat	er	wel	mobiel	wordt	getelefoneerd.

Als	gevolg	van	al	deze	ontwikkelingen	daalde	het	aantal	

huishoudens	 dat	 via	 KPN	 vaste	 telefonie	 afneemt	 met	

ongeveer	360.000.	Net	als	het	aantal	huishoudens	dat	

via	 aansluitingen	 van	 KPN	 gebruik	 maakt	 van	 Carrier	

Pre	 Selectie	 (CPS).	 Uit	 onderzoek	 van	 Heliview2	 blijkt	

dat	 jaarlijks	 ongeveer	 10	 procent	 van	 de	 huishoudens	

overstapt	naar	een	andere	telefonieaanbieder.	Ruim	de	

helft	hiervan	gaat	van	KPN	en	de	CPS-aanbieders	naar	

kabeltelefonie-	 en	 VoB-aanbieders.	 Doordat	 er	 steeds	

meer	 gebruik	 wordt	 gemaakt	 van	 breedbandinternet,	

daalde	 ook	 het	 aantal	 minuten	 voor	 internet-inbellen.	

Het	aantal	belminuten	op	het	netwerk	van	KPN	daalde	

daarom	verder,	net	als	in	de	twee	voorgaande	jaren	(zie	

figuur	5).	

Een	belangrijke	ontwikkeling	in	deze	was	de	overname	

van	Versatel	door	Tele2.	De	grootste	CPS-aanbieder	 in	

Nederland	lijkt	daarmee	een	transitie	 in	te	zetten,	naar	

een	bedrijf	dat	diensten	levert	via	eigen	infrastructuur.

Tarieven ongewijzigd

De	standaard-retailtarieven	voor	vaste	telefonie	van	KPN	

zijn	 in	 2005	 niet	 gewijzigd.	 Ook	 de	 standaardtarieven	

van	de	belangrijkste	CPS-aanbieder,	Tele2,	bleven	min	

of	 meer	 gelijk.	 De	 uitzondering	 hierop	 zijn	 de	 tarieven	

voor	het	bellen	van	een	vaste	aansluiting	naar	mobiel,	

die	daalden	gemiddeld	met	zo’n	13	procent.	Dit	 is	een	

rechtstreeks	gevolg	van	de	door	OPTA	en	NMa	in	2003	

afgedwongen	afspraken	tussen	de	mobiele	aanbieders.	

KPN	 introduceerde	 in	 november	 haar	 eerste	 flat fee-

aanbod,	 waarbij	 abonnees	 voor	 een	 vast	 bedrag	 per	

maand	onbeperkt	kunnen	bellen	 in	de	dalperiodes.	Als	

reactie	daarop	paste	ook	Tele2	haar	bestaande	flat fee-

aanbod	neerwaarts	aan	en	bleef	daarmee	onder	de	prijs	

van	KPN.	

2			Heliview,	Onderzoeksrapportage: Overstapdrempels en Notaspecificatie van Elektronische Communicatiediensten, t.b.v. het Ministerie van Econo-
mische Zaken en OPTA,	23	december	2005.
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Figuur 5: 

Ontwikkeling van het totale aantal minuten op  

het netwerk van KPN. Dit betreft zowel retail 

(consumenten en zakelijk) als wholesale, inclusief 

internet-inbellen. 

Bron: KPN kwartaalrapportage.

“Tarieven voor bellen van vast naar 
mobiel daalden gemiddeld met  
13 procent wegens de afgesproken 
daling van mobiele afgiftetarieven.”
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Ook bij de tariefontwikkeling was de belangrijkste nieu-

we ontwikkeling het aanbod van kabeltelefonie en triple 

play-aanbiedingen, waarvan de prijs lager is dan de som 

van de afzonderlijke diensten.

In figuur 6 zijn de kosten voor vaste telefonie van 2003 

tot 2005 in Nederland afgezet tegen die in het buiten-

land. Daaruit blijkt dat de tarieven vooral in Duitsland 

sterker zijn gedaald. 

De wholesaletarieven (de inkoopprijs voor andere markt-

partijen) van telefoniediensten van KPN zijn ook niet 

gewijzigd in 2005. Deze tarieven zijn in 2004 meerjarig 

door OPTA goedgekeurd. Pas in 2006 is er, als gevolg 

van de marktanalyses, een herziening van de tarieven. 

In figuur 7 is de ontwikkeling weergegeven van de who-

lesaletarieven van KPN vanaf de aanvang van de regu-

lering door OPTA. De marge tussen wholesale- en retail-

tarieven wijzigde niet of nauwelijks. Dit is een indicatie 

van de verhouding tussen de inkoopkosten bij KPN en 

de opbrengsten van de eigen retaildiensten voor CPS-

aanbieders.

Figuur 7: 

Ontwikkeling van gemiddelde wholesaletarief van 

KPN (originating en terminating) bij interconnectie 

op regionaal niveau. Interconnectie op regionaal 

niveau betekent dat partijen op 20 regionale knoop-

punten interconnecteren met KPN. Het betreft een 

gewogen gemiddelde van het piek-, dal- en week-

end/nacht-tarief met een opslag voor gespreksop-

bouw.
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Figuur 6: 

Mandje van residentiële telefonie, gemiddelde prijs 

per minuut in € PPP (zonder vast naar mobiele 

gesprekken).

Bron: Teligen T Basket.

“Een bewuste netwerkkeuze kan mobiel 
bellen in het buitenland gemiddeld  
15 procent goedkoper maken.”
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PTA	heeft	de	neiging	om	zich	te	wentelen	in	

een	schijnzorgvuldigheid.	Door	veel	 te	vra-

gen	en	dikke	besluiten	 te	schrijven,	maakt	

men	 zichzelf	 wijs	 dat	 alles	 is	 gedaan	 om	 de	 diverse	

belangen	goed	af	 te	wegen.	Begrijp	mij	goed,	 ik	besef	

dat	dit	nu	eenmaal	onlosmakelijk	verbonden	is	aan	een	

organisatie	 als	 OPTA.	 Daar	 moet	 je	 niet	 moeilijk	 over	

doen,	vind	 ik.	 In	een	democratische	samenleving	heeft	

een	ambtelijke	organisatie	een	andere	rol	dan	een	be-

drijf.	Echter,	de	wezenlijke	reguleringsvraagstukken	zijn	

ook	 in	 een	 veel	 kleiner	 aantal	 vragen	 te	 stellen	 en	 te	

beantwoorden.	

Dan	heb	 je	het	over	vragen	als	‘Hoe	groot	 is	de	domi-

nantie	en	wat	wil	je	eraan	doen?’,	‘Wil	je	wel	of	niet	regu-

leren?’,	‘Zo	ja,	wat	brengt	regulering	voor	winst	aan	de	

samenleving?’.	Je	moet	als	 toezichthouder	pas	aan	de	

slag	als	er	echt	een	probleem	is,	 in	plaats	van	daar	bij	

voorbaat	vanuit	te	gaan.	De	zorg	over	‘OPTA’s	procesra-

tionaliteit’,	een	sleutelbegrip	 in	de	evaluatie	van	OPTA,	

is	wat	mij	betreft	dan	ook	een	uiting	van	die	schijnzorg-

vuldigheid.	Ik	vind	dat	OPTA	soms	best	wat	meer	risico	

mag	nemen,	zelfs	als	dat	ten	koste	gaat	van	de	zorgvul-

digheid.

OPTA	doet	goed	werk	en	er	werken	competente	men-

sen.	 Jens	 Arnbak	 heeft	 echt	 wat	 neergezet	 en	 ik	 heb	

goede	verwachtingen	van	Chris	Fonteijn.	 Ik	ben	er	niet	

bang	voor	dat	deze	jurist	voor	nadere	juridisering	van	de	

sector	zorgt!	Er	is	echter	geen	reden	om	OPTA	nog	erg	

lang	zelfstandig	te	laten	voortbestaan.	Als	aparte	kamer	

bij	de	NMa	zou	bijvoorbeeld	prima	kunnen.	Meer	in	het	

algemeen	geldt	 in	Nederland	dat	de	discussie	over	de	

levensduur	van	instituties	nooit	werkelijk	gevoerd	wordt.	

Bij	de	oprichting	van	OPTA	is	gezegd	dat	zij	snel	weer	

zou	worden	opgeheven.	Inmiddels	zitten	we	in	de	derde	

collegetermijn!	Die	discussie	over	opheffing	wordt	hele-

maal	niet	gevoerd,	dat	is	een	slechte	zaak.	

Ik	beschouw	de	kabelbedrijven	als	de	Davids	die	vech-

ten	 tegen	 KPN,	 de	 Goliath.	 Dat	 gevecht	 is	 vooral	 een	

battle of technology.	Partijen	jagen	elkaar	op	via	innova-

tie	in	techniek	en	diensten.	Het	is	niet	mogelijk	om	vooraf	

te	 voorspellen	hoe	dat	proces	verloopt.	Het	 is	gewoon	

marktwerking,	 waarvan	 de	 uitkomsten	 niet	 maakbaar	

zijn	door	ambtelijke	besluiten.	De	maatschappelijke	op-

brengst	voor	de	maatschappij	 is	op	deze	manier	veruit	

het	grootst.	Vooral	door	de	druk	op	de	tarieven.	Zo	moet	

het	ook	zijn.	Hoogstens	kun	je	als	overheid	achteraf	een	

probleem	corrigeren.	Maar	daar	houdt	het	wat	mij	betreft	

ook	echt	wel	mee	op!”

��Interview Jos Molenkamp, directeur Casema

“O

“OPTA mag soms best wat meer risico 
nemen, zelfs al dat ten koste gaat van de 
zorgvuldigheid.”
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4.  Mobiele Telefonie

Hoewel de Nederlandse mobiele afgiftetarieven relatief 

hoog liggen, hebben de stapsgewijze verlagingen zich 

in 2005 doorgezet. Internationale roaming bleef in 2005 

duur. Het aantal mobiele aansluitingen in Nederland 

nam wederom toe en het aandeel pre-paid-aansluitingen 

is nog steeds meer dan de helft. KPN nam Telfort over 

waardoor het marktaandeel van KPN steeg tot ongeveer 

50 procent. Het aantal mobiele dienstenaanbieders is in 

2005 gegroeid.

Mobiele gespreksafgifte relatief duur

Een belangrijk onderdeel van de kosten van mobiel bel-

len bestaat uit de mobiele gespreksafgiftetarieven (‘MTA-

tarieven’), het tarief dat een netwerkaanbieder berekent 

voor het afwikkelen van een gesprek afkomstig van een 

ander netwerk. Figuur 8 geeft een overzicht van de MTA-

tarieven in Nederland en enkele andere lidstaten van de 

EU. De Nederlandse tarieven zijn relatief hoog, ondanks 

de verlagingen van de afgelopen jaren. 

Op 1 december 2005 hebben de mobiele netwerkaan-

bieders de derde stap genomen in de verlaging van de 

MTA-tarieven. Ten opzichte van 2003 zijn de tarieven ge-

middeld ongeveer 15 procent gedaald. 

Internationale roaming duur

Met een Nederlands mobieltje in het buitenland bellen en 

gebeld worden (international roaming) is duur. Bewust het 

goedkoopste buitenlandse netwerk (voordeelnetwerk) kie-

zen kan de Nederlandse consument belkosten besparen. 

De Europese Commissie lanceerde in 2005 een website3 

om het bewustzijn daarvan bij de consument te verhogen. 

Uit figuur 10 blijkt dat een bewuste keuze de consument 
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Figuur 8: 

Mobiele gespreksafgiftetarieven.

Bron: IRG, Quick survey on regulatory status mobile termination rates, juli 2005.
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Tariefstappen MTA.

Bron: OPTA.
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Figuur 10: 

Gemiddelde prijs om in het buitenland vier minuten 

gebeld te worden vanuit Nederland. Gebaseerd op 

piek-tarieven, september 2005.

Bron: http://www.europa.eu.int/information_society/activities/roaming/.

3   http://www.europa.eu.int/information_society/activities/roaming/
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gemiddeld	zo’n	15	procent	aan	belkosten	kan	besparen.	

Om	deze	besparing	te	realiseren	moet	de	consument	wél	

zelf	uitzoeken	welk	buitenlands	netwerk	voordeel	biedt.

De	 hoge	 internationale	 roaming-tarieven	 kunnen	 niet	

vanuit	 de	 lidstaten	apart	worden	gereguleerd.	Vandaar	

dat	bij	 dit	 onderwerp	de	Europese	Commissie	een	 lei-

dende	rol	heeft.

Aantal mobiele aansluitingen blijft stijgen

Het	aantal	mobiele	aansluitingen	 is	 in	2005	verder	ge-

stegen,	 tot	circa	16	miljoen.	 In	figuur	11	 is	het	verloop	

weergegeven	van	het	aantal	aansluitingen	en	de	markt-

aandelen	 van	 de	 mobiele	 netwerkaanbieders.	 Bij	 deze	

vergelijking	van	de	cijfers	is	enige	voorzichtigheid	gebo-

den,	omdat	niet	alle	aanbieders	dezelfde	definities	voor	

hun	klantgegevens	hanteren.

Pre-pay-gebruik onverminderd hoog

Meer	dan	de	helft	van	de	mobiele	bellers	heeft	een	pre-

pay-abonnement.	In	Europees	perspectief	is	dat	een	re-

latief	hoog	aantal.

KPN neemt Telfort over

In	oktober	2005	is	Telfort	overgenomen	door	KPN,	nadat	

de	NMa	toestemming	verleende	mede	op	basis	van	een	

advies	van	OPTA.	Uit	de	marktanalyse	mobiele	telefonie	

bleek	 dat	 KPN	 Mobile	 hierdoor	 geen	 positie	 met	 aan-

merkelijke	marktmacht	kreeg.	

Figuur 12: 

Post-pay- versus pre-pay-gebruikers in 2005. 
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Meer mobiele dienstenaanbieders

Door	de	overname	van	Telfort	is	KPN	wel	uitgegroeid	tot	

de	grootste	aanbieder	van	wholesale-toegang	voor	mo-

biele	partijen	met	weinig	of	zonder	eigen	infrastructuur.	

Inmiddels	zijn	enkele	tientallen	mobiele	dienstenaanbie-

ders	actief.	Bekende	aanbieders	zijn	onder	meer	Albert	

Heijn	(op	het	netwerk	van	KPN),	Debitel	(op	de	netwer-

ken	van	KPN	en	Vodafone),	EasyMobile	 (KPN),	Hema	

(KPN),	Scarlet	(Orange),	Tele2	(KPN),	UPC	(Orange)	en	

Versatel	 (KPN).	OPTA	ziet	geen	 reden	om	deze	markt	

te	reguleren.

Voorzichtige start mobiel breedband

De	derde	generatie	mobiele	telefonie	(UMTS)	biedt	snel-

ler	mobiel	internet	dan	het	huidige	tweede-generatiesys-

teem	van	GSM/GPRS.	Hierdoor	 is	het	mogelijk	 breed-

bandige	 diensten	 aan	 te	 bieden,	 zoals	 videotelefonie.	

Inmiddels	hebben	Vodafone,	KPN	en	T-Mobile	hun	derde	

generatie	netwerken	gelanceerd.	Tot	dusver	bedienen	zij	

de	helft	van	de	Nederlandse	bevolking,	voornamelijk	in	

de	grote	steden	en	langs	belangrijke	auto-	en	spoorwe-

gen.	Waar	geen	dekking	 is,	wordt	de	consument	auto-

matisch	teruggeschakeld	naar	het	GSM/GPRS-netwerk.	

KPN	Mobile	en	T-Mobile	breiden	daarnaast	hun	netwer-

ken	van	WiFi-hotspots4	uit.

Ongeveer	20	procent	van	de	Europese	mobiele	bellers	

maakt	ten	minste	één	keer	per	maand	gebruik	van	de	in-

ternetfunctie	op	het	mobiele	toestel.	In	Nederland	heeft	

ongeveer	30	procent	van	de	gebruikers	de	mogelijkheid	

dit	te	doen	en	maakt	meer	dan	25	procent	hier	ook	wel	

eens	gebruik	van.	

5.  Breedband en huurlijnen

Nederland	heeft	de	hoogste	breedbandpenetratie	in	de	

Europese	Unie.	Er	zijn	veel	concurrerende	breedband-

aanbieders	actief,	die	bovendien	relatief	veel	eigen	infra-

structuur	hebben.	De	snelheid	van	internetverbindingen	

stijgt.	 KPN	 heeft	 in	 2005	 aangekondigd	 zijn	 glasvezel-

netwerk	tot	dichter	bij	de	consument	uit	te	rollen,	waar-

door	 de	 snelheid	 verder	 kan	 stijgen	 en	 meer	 diensten	

tegelijkertijd	mogelijk	worden.

Nederland hoogste breedbandpenetratie

Breedband-internettoegang	 (‘breedband’)	 kan	 via	 ver-

schillende	infrastructuren	aan	de	eindgebruiker	geleverd	

worden.	 In	Nederland	worden	het	koperen	aansluitnet-

werk5	van	KPN	(via	xDSL)	en	het	coax	aansluitnetwerk	

van	 de	 kabelmaatschappijen	 het	 meest	 gebruikt.	 KPN	

heeft	 een	 landelijk	 dekkend	aansluitnetwerk	dat	 tot	 99	

procent	van	de	huishoudens	reikt.	Voor	de	gezamenlijke	

kabelmaatschappijen	ligt	dit	percentage	op	zo’n	90	pro-

cent.

De	 groei	 van	 het	 aantal	 breedbandaansluitingen	 is	 in	

2005	 afgezwakt.	 Maandelijks	 kwamen	 er	 ongeveer	

“Met 57 procent van de Nederlandse 
huishoudens heeft Nederland de 
hoogste breedbandpenetratie in de 
Europese Unie.”
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4		WiFi-hotspots:	locaties	met	snelle,	draadloze	internetverbindingen.
5		Met	het	aansluitnetwerk	wordt	de	verbinding	tussen	de	lokale	centrale	en	de	huizen	bedoeld.

Figuur 14: 

Mogelijkheid versturen MMS, plaatjes, foto’s en 

toegang internet. 

Bron: EIM.
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75.000 bij, tegenover ongeveer 100.000 in 2004. Het 

aantal xDSL-aansluitlijnen groeide van 1,9 miljoen eind 

2004 naar 2,5 miljoen aan het einde van 2005. Het aan-

tal kabelmodem-aansluitingen nam in dezelfde periode 

toe van 1,2 tot 1,6 miljoen. De verhouding tussen xDSL 

en kabel bleef vrijwel gelijk: 60 procent xDSL en 40 pro-

cent kabel (zie figuur 15). 

Eind 2005 maakte 57 procent van de Nederlandse huis-

houdens gebruik van breedband.6 Dat is een toename 

van 12 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Nederland heeft daarmee 23 breedbandaansluitingen 

per 100 inwoners (zie figuur 16), de hoogste breedband-

penetratie in de Europese Unie. 

Nog 16 procent van de internetters maakt gebruik van 

het traditionele internet-inbellen, ook wel smalbandinter-

net genoemd.6 In 2004 was dit nog ruim 30 procent. Het 

grootste verschil tussen smalband en breedband is de 

snelheid waarmee data verstuurd en ontvangen kunnen 

worden. Al met al had bijna 70 procent van alle huishou-

dens in 2005 toegang tot internet. Bijna ieder huishou-

den met een computer beschikt ook over een internet-

verbinding.7 

Breedbandmarkt effectief concurrerend

Uit figuur 17 blijkt dat er veel concurrerende breedband-

aanbieders actief zijn. De grootste aanbieder van xDSL-

aansluitingen is KPN. KPN biedt zelf internetdiensten 

aan (Direct ADSL) en ook via haar ISP’s Planet Internet, 

Het Net en XS4ALL. De grootste concurrenten van KPN 

zijn de kabelmaatschappijen, met name UPC (Chello), 

Essent (@home) en Casema. Daarnaast zijn er ISP’s die 

diensten aanbieden via andere aanbieders van xDSL-

toegang, zoals Versatel, BBned, Tiscali en Wanadoo.

De individuele kabelmaatschappijen hebben slechts een 

6  EIM, Consumentenonderzoek gebundelde communicatieproducten in Nederland, 2e meting, 27 februari 2006.
7   KPMG. Triple Play: a whole different ball game, januari 2006. Uit de ‘Heliview Consumer Monitor’ van februari 2006 (www.heliview.nl) blijkt dat eind 

2005 ongeveer 8 procent van de pc-gebruikers geen internetverbinding had.
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Figuur 16: 

Penetratiegraad breedbandinternet per hoofd  

van de bevolking in Europees perspectief,  

1 oktober 2005. 

Bron: Europese Commissie, 11e Implementatierapport.
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regionale	dekking.	Het	marktaandeel	van	KPN	op	lande-

lijk	 niveau	 is	daarom	een	 lichte	onderschatting	 van	de	

concurrentiedruk	die	KPN	in	de	verschillende	regio’s	van	

met	name	UPC,	Essent	en	Casema	ondervindt.	

Nieuwe mogelijkheid voor concurrentie? 

De	 afgelopen	 jaren	 beconcurreerden	 internetservice-

providers	(ISP’s)	elkaar	voornamelijk	op	de	prijs	en	de	

snelheid	van	de	aansluiting.	In	de	eerste	helft	van	2005	

groeide	op	de	breedbandmarkt	vooral	het	aantal	abon-

nementen	 met	 een	 lagere	 snelheid,	 terwijl	 het	 aantal	

abonnementen	 met	 een	 hogere	 snelheid	 tamelijk	 sta-

biel	 bleef.8	 Hiervoor	 zijn	 twee	 belangrijke	 verklaringen.	

Overstappers	van	smalband	naar	breedband	kiezen	va-

ker	voor	een	abonnement	met	 lage	snelheid	en	breed-

bandabonnees	 kiezen	 er	 bij	 een	 snelheidsverhoging	

door	hun	ISP	vaak	voor	om	dezelfde	snelheid	te	houden	

tegen	een	lagere	prijs.	Hoewel	hogere	bandbreedte	be-

langrijk	is,	blijft	prijs	vaak	van	primair	belang.

Net	 als	 in	 de	 voorgaande	 jaren	 investeerden	 DSL-

aanbieders	 in	 snelheidverhogende	 technieken,	 zoals	

ADSL2+.	Hierdoor	 is	het	mogelijk	diensten	aan	 te	bie-

den	 die	 een	 hoge	 bandbreedte	 vereisen.	 Bijvoorbeeld	

digitale	 televisie	 (IPTV),	video on demand-diensten	en	

gaming.	 In	2005	was	het	aanbod	nog	beperkt.	Ook	via	

de	 kabelnetwerken	 worden	 steeds	 hogere	 snelheden	

aangeboden.	Op	dit	moment	ongeveer	tot	20Mbit/s.	Uit	

figuur	18	blijkt	dat	huishoudens	voor	een	gegeven	prijs	

een	steeds	snellere	internetverbinding	krijgen.

De	 concurrentie	 tussen	 aanbieders	 lijkt	 zich	 langzaam	

uit	te	breiden	naar	het	aanbod	van	hogere	toegevoegde	

waarde,	bijvoorbeeld	via	bundeling.	Of	door	het	aanbie-

den	van	(exclusieve)	content,	zoals	de	aankoop	van	de	

rechten	van	het	live	eredivisievoetbal	door	Versatel.
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Figuur 17: 

Marktaandelen afzonderlijke breedband-internettoe-

gangsaanbieders op netwerkniveau, totale markt, 

2005. 

Bron: EIM.

8		Bron:	TNO,	Marktrapportage elektronische communicatie,	februari	2006,	op	basis	van	1e	half	jaar.
9		Op	basis	van	abonnementen	van	KPN,	Planet,	XS4All,	Wanadoo	(kabel	en	DSL)	en	Chello.

“Breedbandabonnees kiezen vaak liever 
voor een lagere prijs dan voor een 
snelheidsverhoging.”

Figuur 18: 

Gemiddelde prijs per megabit per seconde down-

loadsnelheid, in euro’s per maand.9 
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Nog wel overstapproblemen

Nederlandse	 huishoudens	 zijn	 in	 het	 algemeen	 tevre-

den	 over	 hun	 internetverbinding.10	 Zeven	 procent	 van	

de	 internettende	 consumenten	 is	 de	 afgelopen	 twaalf	

maanden	overgestapt.11	De	snelheid	van	de	verbinding	

wordt	hiervoor	als	de	belangrijkste	reden	genoemd,	ge-

volgd	 door	 de	 abonnementskosten	 en	 de	 kwaliteit	 van	

de	 dienstverlening.	 De	 meeste	 mensen	 (83	 procent)	

verwachten	geen	problemen	bij	een	eventuele	overstap.	

OPTA	krijgt	hierover	echter	wel	klachten.	Sommige	con-

sumenten	zitten	bijvoorbeeld	enige	tijd	zonder	 internet.	

Zij	krijgen	te	horen	dat	ze	niet	kunnen	overstappen,	om-

dat	de	‘lijn	nog	bezet	wordt	gehouden’	door	de	oude	aan-

bieder.	OPTA	overlegt	met	de	marktpartijen	over	deze	en	

andere	overstapproblemen.	Als	partijen	er	niet	onderling	

uitkomen,	kan	OPTA	op	verzoek	een	geschil	beslechten,	

wat	in	2005	overigens	niet	is	voorgekomen.

Concurrenten hoog op investeringsladder

Nieuwe	toetreders	beschikken	niet	over	een	eigen	aan-

sluitnetwerk.	Zij	kunnen	op	verschillende	manieren	ge-

bruik	 maken	 van	 het	 netwerk	 van	 KPN	 of	 dat	 van	 de	

kabelaanbieders	 om	 breedband	 aan	 te	 bieden	 aan	

eindgebruikers:	 via	 doorverkoop,	 bitstream-toegang	 en	

ontbundeling	van	de	aansluitlijn.	Deze	stappen	worden	

bij	 elkaar	 de	 investeringsladder	 genoemd.	Voor	 iedere	

hogere	sport	op	de	ladder	zijn	extra	investeringen	nodig	

in	eigen	infrastructuur	en	apparatuur.	

De	eerste	trede	op	de	investeringsladder	is	doorverkoop.	

Doorverkoop	van	de	DSL-aansluiting	komt	in	Nederland	

echter	niet	voor.	

De	 tweede	 trede	 is	 bitstream-toegang.	 Hiervoor	 heeft	

een	toetreder	relatief	weinig	infrastructuur	nodig,	omdat	

hij	maar	op	één	of	enkele	locaties	in	Nederland	een	kop-

peling	 hoeft	 te	 maken	 op	 het	 bestaande	 netwerk	 (van	

KPN	of	de	kabel).	Op	de	markt	voor	bitstream-toegang	

heeft	geen	enkele	partij	een	dominante	positie	en	geldt	

dus	ook	geen	toegangsverplichting.12	

De	 derde	 trede	 is	 ontbundeling	 van	 de	 aansluitlijn.	 In	

deze	vorm	legt	de	toetreder	zijn	eigen	netwerk	tot	dicht	

bij	 de	 consument	 en	 maakt	 hij	 alleen	 voor	 het	 laatste	

stuk	gebruik	 van	een	bestaand	netwerk.	KPN	 is	domi-

nant	op	de	markt	voor	ontbundelde	 toegang	en	 is	ver-

plicht	andere	partijen	toegang	tegen	kostengeoriënteer-

de	tarieven	te	bieden.	De	kabelaanbieders	bieden	geen	

vorm	van	ontbundeling.

Uit	 figuur	 19	 blijkt	 dat	 KPN	 44	 procent	 van	 de	 breed-

band-internetaansluitingen	 levert.	 Concurrenten	 van	

KPN	hebben	dus	een	gezamenlijk	marktaandeel	van	56	
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Figuur 19: 

Investeringsladder voor de levering van breedband-

internettoegang.

Bron: OPTA.

“Toetreders op de Nederlandse 
breedbandmarkt hebben de 
investeringsladder al ver beklommen.”

10		KPMG,	Triple Play: a whole different ball game,	januari	2006.
11			Heliview,	Onderzoeksrapportage: Overstapdrempels en Notaspecificatie van Elektronische Communicatiediensten, t.b.v. het Ministerie van Econo-

mische Zaken en OPTA,	23	december	2005.
12		Het	gaat	hier	om	de	markt	voor	lage	kwaliteit	wholesale	breedbandtoegang.
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procent.	Van	 deze	 56	 procent	 biedt	 40	 procent	 breed-

band-internettoegang	 via	 zijn	 eigen	 netwerk	 (de	 ka-

belaanbieders)	 en	 maakt	 16	 procent	 gebruik	 van	 een	

ontbundelde	 aansluitlijn	 van	 KPN	 (alternatieve	 DSL-

aanbieders).	 De	 grootste	 alternatieve	 DSL-aanbieders	

zijn	 BBned,	 Tiscali,	 Versatel	 en	 Wanadoo.	 Deze	 DSL-

aanbieders	kunnen	via	ontbundeling	50	procent	tot	ruim	

70	procent	van	de	huishoudens	in	Nederland	bereiken.	

Slechts	een	klein	percentage	(minder	dan	1	procent)	van	

de	concurrenten	van	KPN	biedt	breedband-internettoe-

gang	via	bitstream-toegang.	Uit	het	bovenstaande	blijkt	

dat	toetreders	in	Nederland	de	investeringsladder	al	ver	

beklommen	hebben.	

Concurrenten	 in	 Nederland	 hebben	 ook	 in	 internatio-

naal	 perspectief	 de	 investeringsladder	 al	 ver	 beklom-

men.	Figuur	20	geeft	voor	de	vijf	 landen	met	een	hoge	

breedbandpenetratie	 in	 de	 EU	 aan	 hoeveel	 van	 de	

breedbandaansluitingen	 geleverd	 worden	 over	 de	 ver-

schillende	stappen	 in	de	 investeringsladder.	Nederland	

onderscheidt	zich	van	andere	landen	door	zowel	stevige	

infrastructuurconcurrentie	 van	 de	 kabelaanbieders	 als	

van	concurrenten	die	ontbundeling	afnemen	bij	KPN	en	

daardoor	 minder	 afhankelijk	 zijn	 van	 KPN	 dan	 bij	 bit-

stream-toegang	of	doorverkoop.

Geringe rol alternatieve infrastructuren

Naast	het	koperen	aansluitnetwerk	van	KPN	en	de	coax	

van	 de	 kabelaanbieders	 zijn	 er	 nog	 andere	 netwerken	

waarover	breedband-internettoegang	geleverd	kan	wor-

den,	namelijk	glasvezelnetwerken,	draadloze	netwerken	

en	mobiele	netwerken.	Deze	spelen	vooralsnog	een	be-

scheiden	rol	in	de	concurrentiestrijd.

Glasvezel

Glasvezelnetten	bieden	veel	snellere	verbindingen.	Zo-

wel	het	netwerk	van	de	kabelexploitanten	als	het	telefo-

nienetwerk	van	KPN	zijn	volledig	verglaasd	op	de	lokale	

aansluitlijn	 na.	 Daarnaast	 hebben	 ook	 andere	 aanbie-

ders	 glasvezel	 in	 de	 grond	 liggen.	 KPN	 heeft	 in	 2005	

aangekondigd	in	heel	Nederland	glasvezel	neer	te	 leg-

gen	tot	aan	de	straatkasten	en	 in	nieuwbouwwijken	tot	

aan	de	huizen.	KPN	gaat	vanaf	de	straatkasten	breed-

band-internettoegang	aanbieden	op	basis	van	VDSL.13	

Daardoor	verdwijnen	de	aparte	KPN-netwerken	voor	te-

lefonie,	huurlijnen,	datacommunicatiediensten	en	breed-

band-internet.	Er	ontstaat	één	op	IP	gebaseerd	geïnte-

greerd	netwerk.

Ongeveer	 25	 Nederlandse	 gemeenten	 hebben	 op	 dit	

moment	breedbandprojecten	of	bereiden	dat	voor,	waar-

bij	bedrijven	en	huishoudens	worden	voorzien	van	fibre 

to the home.	In	het	derde	kwartaal	van	2005	waren	zo’n	
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Figuur 20: 

Investeringsladder in Europees perspectief 2005. 

Bron: Europese Commissie, 11e Implementatierapport.

13		VDSL:	Very high bit-rate DSL.

“KPN kondigde aan in heel Nederland 
glasvezel neer te gaan leggen tot aan de 
straatkasten.”
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50.000	 huizen	 aangesloten	 op	 een	 glasvezelverbin-

ding,14		een	dekkingsgraad	van	ongeveer	1	procent.

WiFi, WLL en UMTS

Wireless	Fidelity	(WiFi)	is	een	standaard	voor	draadloze	

netwerken,	voornamelijk	voor	internettoegang.	Er	wordt	

gebruik	gemaakt	van	een	frequentieband	waarvoor	geen	

vergunning	 nodig	 is.	 Met	 behulp	 van	 WiFi	 wordt	 een	

netwerk	 gecreëerd	 in	 een	 bepaalde	 straal	 rondom	 het	

zendstation,	dit	heet	een	hotspot.	WiFi-hotspots	bevin-

den	zich	veelal	op	openbare	plaatsen,	zoals	hotels,	con-

ferentiecentra	en	vliegvelden.	In	het	derde	kwartaal	van	

2005	waren	er	in	Nederland	ruim	1600	WiFi-hotspots.15	

De	grootste	aanbieders	zijn	KPN	en	T-Mobile.

De	afgelopen	jaren	is	een	aantal	frequentiebanden	voor	

Wireless	 Local	 Loop	 (WLL)	 geveild.	 Met	 WLL	 kunnen	

vanaf	 een	antenneopstelpunt	meerdere	draadloze	 ver-

bindingen	tot	stand	gebracht	worden,	zowel	voor	telefo-

nie	als	data.	Tot	op	heden	is	door	aanbieders	slechts	op	

beperkte	schaal	gebruik	gemaakt	van	hun	WLL-frequen-

ties.	 OPTA	 verwacht	 dat	 dit	 de	 komende	 twee	 tot	 drie	

jaar	niet	verandert.

Er	wordt	ten	slotte	ook	breedband-internettoegang	aan-

geboden	via	derdegeneratie	mobiele	 telefonie	(UMTS).	

Ongeveer	 twee	 procent	 van	 de	 Nederlandse	 huishou-

dens	had	in	2005	een	UMTS-telefoon.16	

Van huurlijnen naar datacommunicatie

Huurlijnen	 zijn	 verbindingen	 met	 een	 vaste	 capaciteit	

die	door	bedrijven	gebruikt	worden	om	bijvoorbeeld	ver-

schillende	vestigingen	te	verbinden.	Via	huurlijnen	wor-

den	zowel	datacommunicatie-	als	telefoniediensten	ge-

leverd.	Op	de	markt	voor	huurlijnen	zijn	twee	belangrijke	

trends	zichtbaar.	Al	sinds	2003	is	sprake	van	een	relatief	

groot	percentage	bedrijven	dat	overstapt	van	huurlijnen	

naar	 datacommunicatiediensten.17	 Dit	 leidt	 tot	 een	 da-

ling	 in	de	afname	van	klassieke	analoge	huurlijnen	en	

digitale	 huurlijnen	 met	 een	 capaciteit	 van	 minder	 dan	

2	Mbit/s.	Uit	kostenoverwegingen	wordt	er	vooral	over-

gestapt	naar	op	het	internetprotocol	gebaseerde	virtual 

private networks	 (IP-VPN).	Dit	 zijn	netwerken	waarvan	

het	verkeer	van	een	bedrijf	is	afgeschermd,	zodat	er	een	

gegarandeerde	capaciteit	ter	beschikking	staat.

Daarnaast	neemt	de	behoefte	 van	bedrijven	aan	snel-

lere	verbindingen	toe.	Het	gaat	om	verbindingen	van	10	

Mbit/s	tot	100	Mbit/s.	Dit	zijn	snelheden	die	momenteel	
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Figuur 21: 

Afname van huurlijnen en analoge/digitale  

huurlijnen en datacommunicatiediensten.

Bron: OPTA.

“De Nederlandse kabelpenetratie van 
93 procent is in Europees perspectief 
buitengewoon hoog.”

14		Bron:	Telecompaper,	20	juli	2005.	Het	aantal	huishoudens	dat	ook	daadwerkelijk	een	aansluiting	afneemt	is	lager.
15		Bron:	Telecompaper,	3	oktober	2005.
16		Bron:	Telecompaper,	26	januari	2006.
17		Op	basis	van	gepubliceerde	kwartaalcijfers	KPN	(eerste	kwartaal	2003	t/m	derde	kwartaal	2005).
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niet	over	een	standaard	koperaansluiting	mogelijk	 zijn.	

Vestigingen	worden	daarom	aangesloten	op	glasvezel.		

De	 retailmarkten	voor	huurlijnen	van	2Mbit/s	en	groter	

dan	 2Mbit/s	 zijn	 concurrerend,	 vooral	 door	 de	 concur-

rentiedruk	 van	 de	 glasvezelnetwerken	 van	 kabelex-

ploitanten.	 De	 retailmarkten	 voor	 huurlijnen	 met	 een	

capaciteit	 van	minder	dan	2	Mbit/s	 en	analoge	huurlij-

nen	blijven	gereguleerd,	omdat	KPN	hier	een	zeer	hoog	

marktaandeel	heeft.

6.  Omroep

Negen	van	de	 tien	Nederlandse	huishoudens	heeft	een	

kabelaansluiting.	UPC,	Essent	en	Casema	zijn	in	Neder-

land	de	grootste	kabelaanbieders.	Er	zijn	wel	alternatieven	

voor	de	kabel,	zoals	satelliet,	digitale	aardse	tv	en	tv	via	

breedband.	De	penetratie	van	digitale	tv	nam	in	2005	toe.

		

Kabel domineert

De	kabelinfrastructuur	is	 in	Nederland	veruit	het	meest	

gebruikte	kanaal	voor	de	doorgifte	van	omroepsignalen	

(televisie	en	radio).	Net	als	in	2004	waren	er	in	2005	6,4	

miljoen	 aansluitingen,	 ofwel	 93	 procent	 van	 het	 totaal	

aantal	huishoudens.	 In	Europees	perspectief	 is	dit	bui-

tengewoon	hoog	(zie	figuur	22).	

Van	alle	kabelmaatschappijen	hebben	UPC,	Essent	en	

Casema	het	grootste	aantal	abonnees.	De	marktverhou-

dingen	zijn	de	afgelopen	jaren	nauwelijks	veranderd	(zie	

figuur	23).	

IPTV	

In	2005	ontvingen	35	duizend	huishoudens	televisie	via	

breedband.18	Dit	staat	bekend	onder	de	naam	IPTV.	Ver-

satel	(inmiddels	overgenomen	door	Tele2)	is	de	grootste	

aanbieder.	

Digitale aardse televisie19

Digitenne	 (een	 samenwerkingsverband	 van	 Nozema	

Services	(40%),	KPN	(40%),	NOB	(10%)	en	de	publieke	

en	 commerciële	 omroepen)	 was	 in	 2005	 de	 meest	 ac-

tieve	marktpartij	op	het	gebied	van	digitale	aardse	 tele-

visie.	Volgens	 onderzoek18	 liep	 het	 aantal	 abonnees	 op	
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Figuur 22: 

Penetratie van kabeltelevisie als percentage van het 

totaal aantal huishoudens met televisie. 

Bron: Observatory Statistical Yearbook 2005.

Figuur 23: 

Marktaandelen van de grote kabelmaatschappijen. 

Bron: Marktanalyse OPTA 2004.

18		Dialogic,	Schakelen we om?	2005.
19		Digitale	aardse	televisie:	televisie	die	door	middel	van	de	digitale	signalen	in	de	ether	wordt	verspreid	en	ontvangen.
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tot ongeveer 114 duizend, bijna een verdubbeling ten op-

zichte van 2004. Dit is ongeveer anderhalf procent van de 

huishoudens. De landelijke dekking is op dit moment rond 

de zestig percent. Digitale aardse televisie biedt minder 

zenders dan de kabelmaatschappijen. Dit is voor de con-

sument een belangrijke beperking om over te stappen.20 

Satelliet

Het aantal afnemers van satelliet-tv bedroeg in 2005 on-

geveer 350 duizend, een toename van ongeveer vijftien 

procent ten opzichte van het jaar ervoor. Satelliet be-

dient zes procent van het aantal huishoudens. Het pro-

ductaanbod is vergelijkbaar met kabeltelevisie. 

Kabeltarieven gestegen 

In de afgelopen jaren hebben met name de grotere ka-

belexploitanten hun tarieven meerdere malen verhoogd. 

In 2001 was het gemiddelde tarief voor het standaard-

pakket € 10,32 terwijl dat in 2004 gemiddeld € 13,62 

was. Dit is een stijging van 32 procent. In 2005 hebben 

de grotere kabelexploitanten hun tarief verder verhoogd. 

Het gemiddelde tarief voor het standaardpakket bij de 

grote vijf (UPC, Essent, Casema, Multikabel en Delta 

N.V.) is uitgekomen op € 15,16.21 

Verdubbeling klanten digitale tv

De meeste kabelmaatschappijen hebben hun netwerk 

geschikt gemaakt voor digitale doorgifte van omroepsig-

nalen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om in steeds 

meer verzorgingsgebieden het standaardpakket zowel 

analoog als digitaal door te geven. Het aantal digitale ka-

belabonnees verdubbelde bijna in vergelijking met 2004,20 

waardoor het aantal digitale tv-kijkers op ongeveer 17 

procent uitkwam.23 Digitalisering maakt efficiënter net-

werkgebruik mogelijk. Daarbij kunnen kabelmaatschap-

pijen vernieuwende interactieve diensten aanbieden. De 

benodigde decoder is goedkoper geworden voor de con-

sument. Ondanks de groei verwacht OPTA dat de door-

gifte van analoge kabel-tv nog een aantal jaar doorgaat, 

omdat niet iedereen meteen zal willen overstappen. 

7.   Internetveiligheid en andere 
consumentenzaken

Naast het bevorderen van concurrentie worden de taken 

op het gebied van internetveiligheid en diverse soorten 

van consumentenbescherming steeds belangrijker voor 

OPTA.

Hoeveelheid spam stabiliseert

Internationaal gezien lijkt de hoeveelheid verzonden  

e-mailspam te stabiliseren. De exacte hoeveelheden lo-

pen uiteen van zo’n 50 procent in Nederland tot 77 pro-

cent in de VS (zie figuur 25). 

20  Dialogic, Schakelen we om? 2005.
21  Marktanalysebesluit voor het verzorgingsgebied van UPC.
22  Ether: KPN, Digitenne en Scarlet, satelliet: CanalDigitaal settopbox plus basis, kabel: alleen 5 grootste kabelmaatschappijen.
23  Stichting Kijkersonderzoek, 8 februari 2006. http://www.kijkonderzoek.nl/.

Figuur 24: 

Gemiddelde abonnementskosten in 2005 voor stan-

daardpakket via verschillende netwerken. 22
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Bron: Dialogic, Schakelen we om? September 2005 en  
OPTA Marktanalysebesluit Omroep.

“Het aantal digitale kabelabonnees 
verdubbelde bijna in vergelijking met 
2004 tot 17 procent.”
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De	 hoeveelheid	 op	 Nederland	 gerichte	 e-mailspam	 is	

duidelijk	afgenomen	sinds	medio	2004	 (zie	 figuur	26).	

Dit	 hangt	 ondermeer	 samen	 met	 het	 optreden	 van	

OPTA	tegen	spam,	waartoe	OPTA	sinds	mei	2004	be-

voegd	is.	

SMS-spam	komt	veel	minder	voor,	evenals	faxspam	en	

spam	via	automatische	oproepsystemen.	Relatief	nieuw	

is	 spam	 met	 een	 criminele	 bedoeling,	 zoals	 phishing.	

Hierbij	 wordt	 geprobeerd	 persoonsgegevens,	 zoals	

banknummers,	te	ontvreemden.	

Veel	spammers	werken	internationaal.	Voor	de	handha-

ving	is	het	dan	ook	steeds	vaker	nodig	om	samen	te	wer-

ken	 met	 diverse	 instanties	 en	 organisaties	 in	 verschil-

lende	landen.	Opvallend	is	de	toename	van	e-mailspam	

dat	virussen	bevat.	

Dialers: onverwacht hoge rekeningen 

Hoewel	 steeds	 meer	 mensen	 breedbandinternet	 heb-

ben,	zijn	er	nog	altijd	enkele	miljoenen	consumenten	die	

een	analoge	modem	gebruiken.	Daarmee	zijn	zij	kwets-

baar	voor	zogenaamde	dialers,	die	meekomen	als	er	van	

internet	wordt	gedownload,	of	het	gevolg	zijn	van	virus-

sen	en	zich	vervolgens	nestelen	in	de	computer.	De	dia-

lers	zorgen	er	vervolgens	voor	dat	de	pc	naar	een	duur	

nummer	belt,	met	onverwacht	hoge	telefoonrekeningen	

tot	gevolg.	OPTA	heeft	in	overleg	met	marktpartijen	een	

zwarte	lijst	opgesteld	van	nummers	die	door	dialers	wor-

den	 gebruikt.	 Deze	 nummers	 mogen	 telecombedrijven	

buiten	gebruik	stellen.

Opkomst elektronische handtekeningen

In	 2005	 registreerde	 OPTA	 de	 derde	 certificatiedienst-

verlener.	Deze	TTP	(Trusted Third Party)	 is	een	markt-

partij	die	gekwalificeerde	certificaten	uitgeeft,	beter	be-
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Figuur 25: 

Gemiddeld jaarlijks percentage spam in mail. 

Bron: Message Labs, End of the year intelligence report, 2005.

Figuur 26: 

Spamruns per kwartaal in Nederland. 

Bron: spamvrij.nl
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“Sinds OPTA tegen spam mag optreden, 
nam de hoeveelheid op Nederland 
gerichte e-mailspam sterk af.”
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kend	 als	 ‘elektronische	 handtekeningen’.	 Hoewel	 deze	

markt	 zich	 de	 afgelopen	 jaren	 langzaam	 heeft	 ontwik-

keld,	 verwacht	 OPTA	 dat	 er	 binnen	 enkele	 jaren	 meer	

vaart	in	komt	door	de	verwachte	invoering	van	elektroni-

sche	identiteitskaarten	door	de	overheid.

Spyware en virussen nemen grote vlucht

De	verspreiding	van	spyware	en	virussen	heeft	een	enor-

me	vlucht	genomen.	Naar	schatting	zijn	tien	tot	veertig	

procent	van	alle	pc’s	besmet.	Spyware	haalt	 informatie	

van	de	besmette	pc	en	geeft	deze	door.	Andere	virussen	

maken	een	pc	 tot	een	op	afstand	bedienbare	‘zombie-

computer’,	die	onderdeel	is	van	een	‘botnet’	zonder	dat	

de	eigenaar	zich	daarvan	bewust	is.	Geschat	wordt	dat	

wereldwijd	zeker	75	miljoen	pc’s	op	deze	manier	besmet	

zijn.24	Het	 is	verboden	om	software	 te	plaatsen	zonder	

goede	informatie	vooraf	en	zonder	toestemming	van	de	

gebruiker.	Daarom	gaat	OPTA	dit	probleem	in	2006	aan-

pakken.

Nederland	 heeft	 het	 op	 twee	 na	 grootste	 aandeel	 ter	

wereld	 van	 websites	 die	 spyware	 pogen	 te	 installeren	

(figuur	27).

8.  Post

In	 2005	 werd	 de	 postmarkt	 nog	 grotendeels	 bepaald	

door	 wettelijke	 regels.	 TNT	 N.V.	 (voorheen	 TPG	 N.V)	

had	een	wettelijk	monopolie	voor	de	bezorging	van	brie-

ven	tot	en	met	100	gram.	Daarnaast	is	TNT	verplicht,	via	

haar	dochter	TPG	Post,	om	een	aantal	postdiensten	te	

verzorgen	voor	alle	 inwoners	van	Nederland	 (de	zoge-

heten	universele	of	 opgedragen	dienst).	Dit	 betreft	 bij-

voorbeeld	de	bezorging	van	brieven	en	drukwerk	tot	en	

met	2	kilogram,	de	bezorging	van	pakketten	tot	en	met	

10	kilogram,	of	aangetekende	verzendingen.	

Marktaandeel concurrenten nog gering

De	omvang	van	de	totale	postmarkt	van	geadresseerde	

post	bedraagt	circa	5,5	miljard	stuks	per	jaar.	Onder	het	

wettelijke	 monopolie	 viel	 in	 2005	 circa	 70	 procent	 van	

220 mln
(4%)

C2B

B2C

C2C

B2B

3.190 mln
(58%)

220 mln
(4%)

1,870 mln
(34%)

“Nederland heeft het op twee na grootste 
aandeel ter wereld van websites die 
spyware pogen te installeren.”

Figuur 28: 

Marktsegmenten post.

Bron: EIM 2005, gebaseerd op SEO 2003;  
geschatte marktomvang 5,5 miljard poststukken. 
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Aandeel spyware afkomstig van websites per land.

Bron: Webroot, State of Spyware 2005.

24		Red	Herring,	Q&A: Bot-Buster Merrick Furst,	27	januari	2006.	http://www.redherring.com/.	
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de	brievenmarkt,	 zowel	 in	aantal	als	 in	omzet.	De	om-

vang	 van	 consumentenpost	 is	 8	 procent	 van	 de	 totale	

poststroom.	 De	 consumentenpost	 heeft	 betrekking	 op	

de	postbezorging	van	consumer-to-consumer	(C2C)	en	

consumer-to-business	(C2B).	De	zakelijke	post	heeft	be-

trekking	op	de	postbezorging	van	business-to-consumer	

(B2C)	en	business-to-business	(B2B)	(zie	figuur	28).	

In	het	vrije	marktsegment	(brieven	boven	de	100	gram	

en	drukwerk)	zijn	er	twee	prominente	alternatieve	aan-

bieders:	 Sandd	 en	 Selekt	 Mail	 Nederland.	 Beide	 zijn	

actief	 in	 het	 grootste	 segment,	 de	 zakelijke	 markt.	 Zij	

hebben	een	eigen	landelijk	netwerk	van	postbodes	van	

respectievelijk	 8500	 en	 8000	 bezorgers	 en	 bezorgen	

tweemaal	per	week.	TPG	Post	bezorgt	landelijk	zesmaal	

per	week	en	heeft	circa	42.000	bezorgers.	In	2005	is	het	

totale	 volume	 van	 deze	 twee	 concurrenten	 verdubbeld	

naar	460	miljoen	poststukken.	Bij	een	gelijkblijvende	to-

tale	marktomvang	van	5,5	miljard	poststukken	komt	dat	

neer	op	een	marktaandeel	van	8	procent.

Gereguleerde tarieven ongewijzigd

Sinds	2003	zijn	de	gereguleerde	posttarieven	gelijk	ge-

bleven.	 TPG	 Post	 heeft	 namelijk	 met	 de	 minister	 van	

Economische	Zaken	afgesproken	dat	de	consumenten-

tarieven	tot	en	met	2006	niet	stijgen.	

Uit	figuur	29	blijkt	dat	het	 tarief	 in	Nederland	voor	een	

brief	van	20	gram	een	van	de	laagste	is	binnen	Europa.	

Voor	de	bezorging	van	een	brief	van	100	gram	is	de	prijs	

relatief	hoger.

Post naar het buitenland duurder

De	tarieven	voor	brieven	met	internationale	bestemming	

zijn	niet	gereguleerd.	Sinds	2002	zijn	deze	sterk	geste-

gen	(figuur	30).

Wettelijke rapportageverplichting

TPG	Post	is	verplicht	aan	OPTA	te	rapporteren	over	de	

kwaliteit	van	haar	dienstverlening	en	over	de	financiële	

resultaten	van	de	opgedragen	diensten.	

De	winstgevendheid	van	het	monopolie	 is	gedaald	van	

17,3	procent	in	2001	naar	9	procent	in	2004	(over	2005	

heeft	TPG	Post	bij	het	ter	perse	gaan	van	deze	monitor	

nog	niet	gerapporteerd).	De	daling	 is	vooral	het	gevolg	

van	een	nieuwe	boekhoudmethode	die	TPG	Post	sinds	

2002	gebruikt.	Volgens	de	oude	boekhoudmethode	zou	

de	winstgevendheid	nagenoeg	gelijk	zijn	gebleven	(17,1	
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Figuur 29: 

Tarieven losse post per 1 januari 2005.

Bron: Websites van nationale postbedrijven.

Figuur 30: 

Tarieven priority-post binnen Europa van TPG Post, 

procentuele stijging t.o.v. het voorafgaande jaar. 

Bron: Tarievenboek TPG Post.
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Weinig post te laat bezorgd

Een	laatste	kwaliteitscijfer	betreft	de	overkomstduur	van	

losse	brieven	en	bulkpost	tot	en	met	100	gram.	Gemid-

deld	95	procent	van	de	brieven	moet	de	volgende	dag	

worden	bezorgd.	In	2004	was	dit	96,5	procent,	een	ver-

dere	verbetering	ten	opzicht	van	de	voorgaande	jaren.	

procent	 in	 2004).	 De	 winstgevendheid	 van	 de	 overige	

opgedragen	 diensten	 is	 gestegen	 van	 15,6	 procent	 in	

2001	naar	16,5	procent	in	2004	(volgens	de	oude	boek-

houdmethode	21,1	procent	in	2004).	

TPG voldoet aan gestelde eisen

De	kwaliteit	van	de	postdiensten	wordt	onder	andere	uit-

gedrukt	 in	 het	 aantal	 postvestigingen	 en	 het	 gevoerde	

assortiment.	 In	2004	voldeed	TPG	ruimschoots	aan	de	

gestelde	eisen.	
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Figuur 31: 

Ontwikkeling winstgevendheid van TPG Post

Bron: Concessierapportages TPG Post en OPTA-berekening
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Figuur 32: 

Percentage vertraagde brieven binnen Nederland 

(standaard overnight-service) van TPG Post. 

Bron: Concessierapportages TPG Post.

Tabel 1: 

Aantal postvestigingen met volledig, nagenoeg volledig en beperkt assortiment. 

	 	Gerapporteerd	 	 Wettelijke	minimumeis	

	 2002	 2003	 2004	 per	1	jan	2006

	

Volledig	postconcessie-assortiment	 1239	 1169	 1133	 902

Nagenoeg	volledig	postconcessie-assortiment	 599	 763	 916	 -

Beperkt	postconcessie-assortiment	 264	 167	 63	 -

Totaal	 2102	 2099	 2112	 2000

Bron: Rapportage TPG Post.
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PTA	is	geneigd	te	lang	te	kijken	naar	gege-

vens	en	 cijfers	 van	één	partij	 en	dan	gaat	

het	mis.	Weg	met	de	exclusieve	KPN-con-

sultaties	en	eerder	informeel	om	de	tafel	met	álle	markt-

partijen!	 Wij	 moeten	 gelijkelijk	 en	 gelijktijdig	 met	 KPN	

kunnen	meepraten	en	meedenken.	Het	is	niet	goed	om	

het	resultaat	van	onderhandelingen	met	KPN	te	presen-

teren	als	startpunt	van	besprekingen	met	marktpartijen.	

Dan	zit	je	namelijk	al	voor	meer	dan	driekwart	vast	in	je	

gedachtevorming	en	kun	je	niet	meer	terug.	Het	is	moei-

lijk	zaaien	in	een	grond	van	beton	die	bijna	is	gestold.	De	

vermeende	 bedrijfsvertrouwelijkheid	 bij	 KPN	 legt	 veel	

te	veel	gewicht	 in	de	schaal.	We	hebben	behoefte	aan	

meer	‘benen	op	tafel-gesprekken’	met	OPTA.	We	zijn	blij	

dat	collegevoorzitter	Fonteijn	hier	oor	voor	heeft	en	 in-

middels	een	serie	gesprekken	heeft	ingeboekt.	Maar	we	

zijn	er	nog	niet.

We	zien	duidelijk	dat	OPTA	heel	hard	haar	best	doet	om	

transparanter	 te	zijn.	Ook	vind	 ik	dat	OPTA	sneller	ge-

worden	 is	 dan	 zij	 ooit	was.	 Ik	 sluit	mij	 aan	bij	minister	

Brinkhorst	 waar	 hij	 zegt:	 ‘Liever	 één	 besluit,	 dan	 geen	

besluit.’	Snelheid	 is	 van	eminent	belang.	Wie	heeft	het	

voordeel	 van	 vertraging	 aan	 zijn	 zijde?	 Dat	 moet	 voor	

OPTA	 een	 belangrijke	 toetssteen	 zijn.	 Aan	 de	 andere	

kant	 is	het	absoluut	niet	zo	dat	marktpartijen	voor	hun	

lol	procederen.	

De	kwaliteit	van	besluiten	zal	 toenemen	als	OPTA	zich	

beter	door	álle	betrokken	marktpartijen	laat	informeren.	

Dan	hoeft	er	ook	minder	geprocedeerd	te	worden.	Waar-

om	legt	OPTA	ontwerpbesluiten	niet	voor	aan	de	markt	

voor	zij	een	formeel	besluit	neemt?	Dan	kunnen	evidente	

fouten	en	misverstanden	er	direct	uit	worden	gehaald	en	

kunnen	dingen	aangedragen	worden	die	over	het	hoofd	

worden	gezien.	De	Belgische	OPTA	doet	het	ook	zo	en	

het	werkt	goed.	Ik	verwacht	dat	besluitvorming	er	effec-

tiever	door	gaat	verlopen.	

OPTA	steekt	nog	te	weinig	haar	voelsprieten	uit.	Je	moet	

bij	consultaties	echt	laten	zien	dat	je	naar	de	markt	hebt	

geluisterd.	Liefst	natuurlijk	doordat	 je	het	meeneemt	 in	

de	besluitvorming,	maar	anders	nota’s	van	bevindingen	

uitbrengen	waarin	 je	 netjes	naloopt	welke	argumenten	

allemaal	te	berde	zijn	gebracht	en	welke	weging	je	eraan	

geeft.	Bovendien	moet	het	bedrijfseconomisch	kennisni-

veau	omhoog.	Het	zou	goed	zijn	als	OPTA	een	chief eco-

nomist	aanstelt	zoals	de	recente	benoeming	bij	de	NMa.	

Vaak	ontstaan	misverstanden	met	desastreuze	gevolgen	

domweg	door	gebrek	aan	geraadpleegde	kennis.

��Interview Josée van den Berg, manager Regelgevingszaken bij Tele �/Versatel

“O
“OPTA is transparanter en sneller, maar 
moet echt beter laten zien dat ze naar de 
markt heeft geluisterd.”
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In	 de	 uitvoering	 van	 hun	 wettelijke	 taken	 en	 verant-

woordelijkheden	 worden	 de	 collegeleden	 van	 OPTA	

bijgestaan	door	 inhoudelijke	experts	en	ondersteuners.	

In	september	2005	 is	de	 interne	organisatie	van	OPTA	

ingrijpend	 veranderd	 om	 beter	 aan	 te	 sluiten	 bij	 de	

marktdynamiek	en	het	veranderend	regelgevend	kader.	

De	oude	structuur	van	OPTA	bestond	sinds	de	oprich-

ting	 in	 1997	 en	 voldeed	 niet	 langer.	 De	 inrichting	 van	

de	organisatie	is	nu	gestoeld	op	een	‘marktenmodel’	en	

de	 afdelingen	 zijn	 per	 marktsector	 onderverdeeld.	 Dat	
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betekent	 ook	 dat	 de	 meeste	 taken	 van	 de	 voormalige	

stafafdelingen	Strategie	&	Communicatie	en	Juridische	

Zaken	in	de	lijn	zijn	ondergebracht.	Dit	zorgt	ervoor	dat	

juristen,	economisch	en	technisch	toezichtmedewerkers	

van	meet	af	aan	betrokken	zijn	bij	lopende	zaken	en	dat	

concurrentieproblemen	 in	 alle	 afdelingen	 multidiscipli-

nair	worden	opgepakt.	

Het	Ministerie	van	Economische	Zaken	is	moederdepar-

tement	van	OPTA.

�� Bijlage I

	

College
Het	college	van	OPTA	bestond	in	2005	uit	drie	onafhan-

kelijke	deskundigen,	afkomstig	uit	verschillende	discipli-

nes:	L.Y.	Gonçalves–Ho	Kang	You,	H.A.	van	Karnebeek,	

vice-voorzitter	en	J.C.	Arnbak,	voorzitter.	Op	1	septem-

ber	2005	is	de	heer	C.A.	Fonteijn	de	heer	Arnbak	opge-

volgd	als	collegevoorzitter.	De	twee	overige	collegeleden	

worden	in	2006	gewisseld.		

Organogram

Organisatie
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OPTA	is	een	zelfstandig	bestuursorgaan	(ZBO)	en	voert	

wetten	en	regels	uit	die	door	de	politiek	zijn	vastgesteld.	

Het	gaat	om	de	Telecommunicatiewet,	de	Postwet	en	de	

bijbehorende	Europese	en	 lagere	regelgeving.	De	poli-

tieke	verantwoordelijkheid	voor	OPTA	ligt	bij	de	minister	

van	 Economische	 Zaken,	 maar	 OPTA	 is	 onafhankelijk	

en	neemt	haar	beslissingen	los	van	politieke	of	onderne-

mingsbelangen.	De	minister	kan	algemene	aanwijzingen	

geven,	 maar	 kan	 niet	 ingrijpen	 in	 individuele	 dossiers.	

Hieronder	 volgt	 een	opsomming	 van	OPTA’s	wettelijke	

taken	en	bevoegdheden.

Marktanalyses en proportionaliteit

OPTA	moet	markten	definiëren,	vaststellen	welke	partij	

op	 een	 markt	 ‘aanmerkelijke	 marktmacht’	 (AMM)	 heeft	

en	 bepalen	 of	 en	 zo	 ja,	 welke	 verplichtingen	 ex	 ante	

(vooraf)	 aan	 die	 partijen	 moeten	 worden	 opgelegd	 om	

misbruik	 van	marktmacht	 te	 voorkomen.	OPTA’s	motto	

daarbij	is	‘mild	waar	het	kan,	streng	waar	het	moet’	(het	

proportionaliteitsbeginsel).	OPTA	legt	de	focus	hierbij	op	

deregulering	en	stelt	maatwerk	en	versoepeling	voorop.	

Voor	het	vaststellen	van	aanmerkelijke	marktmacht	kijkt	

OPTA,	 naast	 het	 marktaandeel,	 naar	 prijsontwikkelin-

gen,	 toetredingsmogelijkheden	 voor	 nieuwe	 partijen	

en	 verschuivingen	 van	 marktaandelen.	 Alle	 nationale	

regulerende	instanties	 in	de	lidstaten	van	de	Europese	

Unie	(Europese	OPTA’s)	moeten	marktanalyses	uitvoe-

ren	voordat	zij	verplichtingen	opleggen	aan	partijen	met	

aanmerkelijke	marktmacht.

Beslechten van geschillen tussen bedrijven

OPTA	is	bevoegd	geschillen	te	beslechten	tussen	aan-

bieders.	Het	gaat	dan	vooral	om	geschillen	op	het	ge-

bied	van	toegang	tot	netwerken,	interoperabiliteit,	inter-

connectie	en	voorwaarden	en	 tarieven	die	partijen	met	

elkaar	overeen	moeten	komen.

Toezicht en handhaving

OPTA	 houdt	 toezicht	 op	 het	 naleven	 van	 de	Telecom-

municatiewet	en	de	verplichtingen	die	aan	marktpartijen	

zijn	opgelegd	en	grijpt	in	als	zij	zich	hier	niet	aan	houden.	

OPTA	heeft	verschillende	mogelijkheden	om	partijen	de	

opgelegde	 regels	 na	 te	 laten	 leven.	 De	 meest	 voorko-

mende	acties	van	OPTA	zijn	het	berispen	van	partijen,	

het	 opleggen	 van	 dwangsommen,	 uitdelen	 van	 boetes	

en	het	 intrekken	van	 telefoonnummers.	Ook	kan	OPTA	

handhaving	op	maat	toepassen	en	alternatieve	maatre-

gelen	opleggen	als	dat	nodig	is.

Prijsregulering en tariefmaatregelen

Aanbieders	 met	 aanmerkelijke	 marktmacht	 zijn	 in	 veel	

gevallen	verplicht	kostengeoriënteerde	interconnectieta-

rieven	 te	 hanteren.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	 tarieven	 geba-

seerd	moeten	zijn	op	de	onderliggende	kosten.	Om	aan	

te	tonen	dat	hun	tarieven	inderdaad	kostengeoriënteerd	

zijn,	 moeten	 deze	 bedrijven	 een	 kostentoerekenings-

systeem	opstellen.	OPTA	keurt	deze	systemen	goed.	In	

sommige	markten	(spraaktelefonie	en	huurlijnen)	houdt	

OPTA	 ook	 beperkt	 toezicht	 op	 eindgebruikerstarieven.	

Daarmee	voorkomt	OPTA	dat	aanbieders	met	aanmer-

kelijke	 marktmacht	 deze	 macht	 ten	 koste	 van	 eindge-

bruikers	uitoefenen.	

Uitgifte van telefoonnummers

OPTA	is	belast	met	de	uitgifte	van	nummers,	zowel	alle	

gewone	telefoonnummers	als	de	zogeheten	informatie-

nummers.	 Dat	 gebeurt	 op	 basis	 van	 nummerplannen	

waarin	 staat	 welk	 telefoonnummer	 waarvoor	 bestemd	

is.	Bestaande	en	nieuwe	aanbieders	kunnen	deze	num-

mers,	zo	nodig	met	duizenden	tegelijk,	bij	OPTA	aanvra-

gen.	 OPTA	 reserveert	 en	 beheert	 eveneens	 nummers	

voor	de	nummerbehoefte	op	langere	termijn	en	kan	te-

lefoonnummers	veilen.	Van	de	uitgifte	houdt	OPTA	een	

openbaar	 register	 bij	 (in	 te	 zien	 via	 www.opta.nl).	 Zo	

geeft	OPTA	inzicht	in	welke	nummers	zijn	uitgegeven	en	

welke	nog	vrij	zijn.

Registratie van marktpartijen

Partijen	 die	 actief	 zijn	 op	 de	 markt	 voor	 elektronische	

communicatie	moeten	zich	verplicht	bij	OPTA	laten	regis-

treren	en	mededeling	doen	van	hun	activiteiten.	OPTA	

gebruikt	de	registratie	en	de	gevraagde	gegevens	voor	

��Bijlage II

Taken en bevoegdheden
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de	uitvoering	van	de	Telecommunicatiewet,	bijvoorbeeld	

bij	het	 inwinnen	van	 informatie	voor	de	marktanalyses.	

De	lijst	van	geregistreerde	bedrijven	is	te	raadplegen	via	

de	website	van	OPTA.

Bescherming van privacy

OPTA	handhaaft	specifieke	plichten	die	aanbieders	heb-

ben	op	het	gebied	van	privacy.	Zo	moet	een	beller	kun-

nen	verhinderen	dat	zijn	telefoonnummer	bekend	wordt	

bij	degene	die	hij	belt.	Ook	ziet	OPTA	erop	toe	dat	ge-

heime	nummers	niet	zonder	toestemming	van	de	consu-

ment	voor	commerciële	doeleinden	worden	gebruikt.

Elektronische handtekening

De	Wet	elektronische	handtekening	regelt	de	rechtsge-

volgen	 voor	 elektronische	 handtekeningen,	 waaronder	

de	 gelijkstelling	 van	 elektronische	 en	 handgeschreven	

handtekeningen.	Een	elektronische	handtekening	is	een	

beveiligde	 manier	 om	 digitale	 documenten	 en	 formu-

lieren	 formeel	 te	 signeren.	 Bedrijven	 hebben	 een	 cer-

tificaat	 nodig	 om	 met	 een	 elektronische	 handtekening	

te	 kunnen	werken.	Om	de	veiligheid	 van	elektronische	

handtekeningen	te	garanderen,	houdt	OPTA	toezicht	op	

organisaties	 die	 deze	 certificaten	 aan	 het	 publiek	 wil-

len	aanbieden	of	afgeven	en	in	Nederland	een	vestiging	

hebben.	 Zulke	 certificatiedienstverleners	 zijn	 verplicht	

zich	te	registreren	bij	OPTA.

	

Universele dienst

Op	het	gebied	van	post	moet	OPTA	bepaalde	wettelijk	

minimale	 dienstverlening	 waarborgen	 (de	 universele	

dienst).	OPTA	ziet	daarbij	 toe	op	de	taakuitvoering	van	

concessiehouder	 TNT	 Post	 Groep	 (TPG).	 Dit	 is	 met	

name	toezicht	op	de	tarieven	en	de	kwaliteit	van	dienst-

verlening	van	TPG	op	markten	waar	zij	een	monopolie	

heeft.	 Ook	 houdt	 OPTA	 toezicht	 op	 de	 administratieve	

scheiding	binnen	TPG	tussen	activiteiten	die	in	concur-

rentie	 plaatsvinden	 en	 activiteiten	 waarvoor	 TPG	 een	

monopolie	heeft.	Bij	vaste	telefonie	houdt	OPTA	toezicht	

op	 de	 naleving	 van	 bepaalde	 minimumverplichtingen	

door	 KPN,	 bijvoorbeeld	 het	 leveren	 van	 aansluitingen	

voor	vaste	openbare	telefonie,	het	bieden	van	selectieve	

nummerblokkering,	het	bieden	van	een	gespecificeerde	

telefoonrekening	en	het	leveren	van	een	abonnee-infor-

matiedienst.

Internetveiligheid en consumentenbescherming

OPTA	houdt	 toezicht	op	de	veiligheid	van	 internetdien-

sten	en	is	belast	met	consumentenbescherming.	Om	het	

consumentenvertrouwen	 in	 internet	 te	 bewaken	 hand-

haaft	OPTA	ongewenste	praktijken	als	spam	en	autodia-

lers.	Om	consumenten	bewuster	te	maken,	geeft	OPTA	

voorlichting	en	advies.

OPTA	stimuleert	consumentenbescherming	op	de	com-

municatiemarkten	 als	 de	 marktwerking	 hierin	 tekort-

schiet,	bijvoorbeeld	door	de	beantwoording	van	consu-

mentenvragen.	

Bevoegdheden
Voor	het	uitoefenen	van	haar	taken	beschikt	OPTA	on-

der	meer	over	de	volgende	bevoegdheden:

•	 	Bedrijven	verzoeken	bepaalde	 inlichtingen	te	geven,	

bijvoorbeeld	over	kosten	die	zij	maken	voor	een	be-

paalde	dienst.

•	 	Geschilbeslechting	en	het	opleggen	van	verplichtin-

gen	om	conflicten	tussen	bedrijven	op	te	lossen.	

•	 	Boetes	opleggen	bij	overtreding	van	de	Telecommu-

nicatiewet	van	maximaal	450.000	euro	of	10	procent	

van	de	relevante	omzet.

•	 	Dwangsommen	opleggen	om	naleving	van	wettelijke	

verplichtingen	af	te	dwingen.

•	 	(Telefoon)nummers	intrekken.

�0 Bijlage II
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In	de	uitoefening	van	toezicht	en	handhaving	op	de	te-

lecommunicatie-	en	postmarkten	 is	samenwerking	met	

andere	 instellingen,	 organisaties	 en	 overheden	 binnen	

en	buiten	Nederland	onontbeerlijk.	OPTA	participeert	in	

een	groot	aantal	overleggen	en	samenwerkingsverban-

den	om	bij	 te	dragen	aan	regulering	en	handhaving	op	

nationaal,	 Europees	 en	 mondiaal	 niveau.	 Deze	 bijlage	

licht	een	aantal	samenwerkingsrelaties	specifiek	toe	en	

geeft	een	overzicht	van	verwante	organisaties.

Nationaal

Ministerie van Economische Zaken

De	samenwerking	met	het	Ministerie	van	Economische	

Zaken	 is	 van	 cruciaal	 belang.	 Als	 toezichthouder	 is	

OPTA	belast	met	de	uitvoering	van	wet-	en	regelgeving	

afkomstig	van	dat	ministerie	en	 in	die	zin	 liggen	beleid	

en	uitvoering	sterk	 in	elkaars	verlengde.	Naast	wet-	en	

regelgeving	is	de	minister	van	Economische	Zaken	be-

voegd	 OPTA	 algemene	 beleidsaanwijzingen	 te	 geven.	

Het	 ministerie	 doet	 geen	 uitspraken	 in	 individuele	 ge-

schillen	 en	 lopende	 procedures.	 OPTA	 voorziet	 de	 mi-

nister	van	Economische	Zaken	gevraagd	en	ongevraagd	

van	 advies	 en	 toetst	 de	 wettelijke	 uitvoerbaarheid	 van	

wet-	en	regelgeving.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Tussen	de	NMa	en	OPTA	is	doorlopend	intensief	contact.	

Mede	om	dubbele	aanvragen	in	te	dammen	en	te	voor-

komen	dat	 de	NMa	en	OPTA	zich	 zonder	 elkaars	me-

deweten	over	dezelfde	zaken	buigen,	geldt	 tussen	hen	

een	samenwerkingsprotocol.	Uitgangspunt	is	dat	OPTA	

aan	zet	is	zolang	het	geschil	binnen	de	Telecommunica-

tiewet	is	op	te	lossen.	Naast	een	duidelijke	richtlijn	voor	

het	verdelen	van	zaken	regelt	dit	protocol	ook	dat	beide	

partijen	 gebruik	 kunnen	 maken	 van	 elkaars	 expertise	

en	 elkaar	 betrekken	 bij	 relevante	 fusie-	 en	 overname-

zaken,	marktafbakeningskwesties	en	het	definiëren	van	

machtsposities	op	het	gebied	van	post	en	telecommuni-

catie.	Voor	 publicatie	 van	 de	 marktanalyse-ontwerpbe-

sluiten	in	de	elektronische	communicatie	verzocht	OPTA	

de	NMa	om	advies	over	OPTA’s	marktafbakeningen	en	

de	aanwezigheid	van	marktmacht.

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Het	College	Bescherming	Persoonsgegevens	houdt	toe-

zicht	 op	het	 gebruik	 van	persoonsgegevens	en	op	het	

waarborgen	van	de	privacy	van	burgers,	op	grond	van	

onder	 meer	 de	 Wet	 bescherming	 persoonsgegevens.	

Zowel	OPTA	als	CBP	zijn	bevoegd	 in	de	bescherming	

van	 de	 persoonlijke	 levenssfeer	 en	 de	 verwerking	 van	

persoonsgegevens	binnen	de	sector	elektronische	com-

municatie.	 Daarom	 hebben	 de	 beide	 toezichthouders	

afspraken	gemaakt	over	hoe	zij	hun	bevoegdheden	op	

dit	 terrein	 gaan	 inzetten.	 Het	 samenwerkingsprotocol	

richt	 zich	 op	 alle	 privacygerelateerde	 onderwerpen	 uit	

de	Telecommunicatiewet	en	omvat	onder	andere	afspra-

ken	 rond	 de	 aanpak	 van	 spam.	 Beide	 toezichthouders	

leggen	overeenkomstige	wettelijke	begrippen	uit	de	Wet	

bescherming	persoonsgegevens	en	de	Telecommunica-

tiewet	op	dezelfde	manier	uit.	Als	dat	nodig	is	treden	zij	

gezamenlijk	op	tegen	mogelijke	overtredingen	van	priva-

cybepalingen	uit	de	Telecommunicatiewet.

Internationaal
OPTA	 overlegt	 intensief	 over	 toezicht	 en	 regulering	 in	

internationaal,	met	name	Europees	verband.	Het	Euro-

pese	regelgevend	kader	richt	zich	op	harmonisatie	van	

de	 Europese	 interne	 markt.	 Internationale	 samenwer-

king	 is	deels	nuttig	voor	het	uitwisselen	van	kennis	en	

ervaring,	maar	ook	voor	het	gezamenlijk	ontwerpen	van	

werkbare,	effectieve	reguleringsinstrumenten.

Europese Commissie

Belangrijk	onderdeel	van	het	marktanalyseproces	was	de	

samenwerking	 met	 de	 Europese	 Commissie.	 De	 Com-

missie	 moet	 instemmen	 met	 OPTA’s	 ontwerpbesluiten,	

marktafbakeningen	en	de	aanwezigheid	van	marktmacht.	

Ook	brengt	de	Europese	Commissie	jaarlijks	een	imple-

mentatierapport	 uit	 over	 het	 stadium	 van	 regulering	 en	

toezicht	in	de	EU-lidstaten.	In	2005	startte	de	Commissie	

met	de	herziening	van	het	Europees	regelgevend	kader.	

�1Bijlage III

Nationale en internationale  samenwerking
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European Regulators Group

De	 European	 Regulators	 Group	 (ERG)	 is	 een	 samen-

werkingsverband	van	nationale	toezichthouders	binnen	

de	 Europese	 Unie	 en	 de	 Europese	 Commissie	 op	 het	

gebied	van	elektronische	communicatie.	De	ERG	advi-

seert	en	assisteert	de	Commissie	bij	de	realisatie	van	de	

Europese	interne	markt	voor	elektronische	communica-

tie.	De	ERG	kent	werkgroepen	op	het	gebied	van	vaste	

telefonie,	 mobiele	 telefonie,	 internationale	 roaming,	

regulatory accounting	 (onder	 meer	 gescheiden	 boek-

houding,	 kostentoerekeningssystemen),	 aanmerkelijke	

marktmacht	 (AMM),	 eindgebruikersonderwerpen	 en	

marktstatistieken.	 Uit	 deze	 samenwerkingsverbanden	

komen	 werkdocumenten	 en	 principeverklaringen	 voort	

die	in	de	individuele	landen	richtinggevend	zijn	voor	re-

gulering,	onder	andere	in	de	marktanalyses.

	

Spambestrijding

Specifiek	voor	de	bestrijding	van	spam	werkt	OPTA	in-

tensief	 samen	 met	 andere	 Europese	 bestrijders.	 In	 de	

meeste	 landen	 is	 dit	 niet	 de	 toezichthouder	 waarmee	

OPTA	al	 samenwerkt	 in	ERG-verband.	Daarnaast	wis-

selt	OPTA	 informatie	uit	met	de	Federal	Communicati-

ons	 Commission	 en	 Federal	 Trade	 Commission	 in	 de	

Verenigde	Staten.

Postsamenwerking

Met	 posttoezichthouders	 uit	 het	 Verenigd	 Koninkrijk,	

Duitsland,	Zweden	en	Noorwegen	overlegt	OPTA	op	in-

formele	basis	in	de	Informal	Post	Regulators	Group	over	

het	 bevorderen	 van	 de	 liberalisering	 van	 de	 Europese	

postmarkt.	 In	 dit	 overleg	 worden	 problemen	 gedeeld	

en	wordt	kennis	uitgewisseld	over	onder	andere	toetre-

dingsdrempels	voor	nieuwe	aanbieders	in	de	postmarkt.	

In	 2006	 zal	 de	 Europese	 Commissie	 beleidsuitgangs-

punten	vaststellen	voor	 liberalisering	van	de	postmarkt	

in	2009	en	dat	gaat	waarschijnlijk	leiden	tot	meer	nood-

zakelijke	afstemming	in	Europa	over	postaangelegenhe-

den.

Nummering en nummers

In	 andere	 landen	 van	 Europa	 spelen	 dezelfde	 vraag-

stukken	 wat	 betreft	 nummering	 als	 in	 Nederland.	 Ge-

zamenlijk	 met	 het	 Ministerie	 van	 Economische	 Zaken	

neemt	 OPTA	 daarom	 deel	 aan	 vergaderingen	 van	 de	

Werkgroep	Naming,	Numbering	and	Addressing	(NNA),	

onderdeel	van	European	Conference	of	Postal	and	Tele-

communications	Administrations	(CEPT).	Alle	45	landen	

van	Europa	zijn	hier	lid	van.	NNA	heeft	een	adviserende	

rol	voor	de	Europese	Commissie	en	de	ERG.	Bij	de	dis-

cussie	over	nummering	voor	VoIP,	bijvoorbeeld,	heeft	de	

ERG	integraal	het	standpunt	van	NNA	overgenomen.

�� Bijlage III
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Agentschap Telecom (AT):	verantwoordelijk	voor	de	uit-

voering	en	handhaving	van	het	beleid	van	het	Ministerie	

van	 Economische	 Zaken	 op	 het	 gebied	 van	 draadloze	

telecommunicatie.	Draagt	zorg	voor	het	beheer	van	het	

radiofrequentiespectrum	in	Nederland.

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb):	de	

hoogste	rechterlijke	instantie	waarbij	in	beroep	kan	wor-

den	gegaan	tegen	besluiten	van	OPTA.	

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP):	zelf-

standig	 bestuursorgaan	 dat	 toezicht	 houdt	 op	 het	 ge-

bruik	van	persoonsgegevens	en	op	het	waarborgen	van	

de	privacy	van	burgers.

Commissariaat voor de media (CvdM): zelfstandig	be-

stuursorgaan	dat	 toezicht	houdt	op	de	naleving	van	de	

Mediawet.

Contact Network of Spam Authorities (CNSA):	Europe-

se	werkgroep	van	instanties	die	het	spamverbod	hand-

haven	in	de	EU-landen.

Directoraat-generaal Energie en Telecommunicatie 

(DGET):	 directie	 van	 het	 Ministerie	 van	 Economische	

Zaken	belast	met	 regelgeving	en	beleid	op	het	gebied	

van	elektronische	communicatie	en	post.	Stimuleert	on-

der	andere	de	beschikbaarheid	en	slimme	benutting	van	

hoogwaardige	elektronische	communicatienetwerken.

Europese Commissie (EC):	formuleert	beleid	en	regel-

geving	van	de	Europese	Unie	over	elektronische	com-

municatie	en	post.

European Regulators Group (ERG):	 samenwerkings-

verband	van	de	Europese	Commissie	en	nationale	toe-

zichthouders	 binnen	 de	 Europese	 Unie	 op	 het	 gebied	

van	elektronische	communicatie.

Forum of Electronic Signatures Supervisory Authori-

ties (FESA): verband	van	Europese	toezichthouders	op	

het	gebied	van	elektronische	handtekeningen.

Forum Interconnectie en Speciale Toegang (FIST):	op	

initiatief	van	OPTA	opgericht	platform	voor	marktpartijen	

voor	overleg	over	interconnectie	en	bijzondere	toegang.

Independent Regulators Group (IRG):	samenwerkings-

verband	tussen	Europese	toezichthouders	op	het	gebied	

van	elektronische	communicatie,	waaraan	ook	niet-EU-

lidstaten	deelnemen.

Londen Action Plan:	internationaal	samenwerkingsver-

band	 van	 particuliere	 spambestrijders	 en	 overheidsin-

stanties.

Ministerie van Economische Zaken (EZ):	ministerie	dat	

duurzame	 economische	 groei	 in	 Nederland	 bevordert,	

onder	andere	belast	met	regelgeving	op	het	gebied	van	

elektronische	communicatie	en	post.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa):	 zelfstan-

dig	bestuursorgaan	dat	 toezicht	houdt	op	naleving	van	

de	 Mededingingswet.	 Handhaaft	 het	 verbod	 op	 kartels	

en	 misbruik	 van	 een	 economische	 machtspositie	 en	

toetst	fusies	en	overnames.

Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO):	 internationale	 denktank	 voor	

economisch	beleid.

PKI Overheid:	 overheidsorgaan	dat	betrouwbaar	 com-

municeren	op	elektronische	wijze	mogelijk	moet	maken	

met	en	binnen	de	overheid.	

Rechtbank Rotterdam:	nadat	OPTA	een	beslissing	op	

bezwaar	 heeft	 genomen,	 kan	 een	 belanghebbende	 in	

beroep	gaan	bij	de	rechtbank	Rotterdam.

Stichting Onafhankelijke Commissie Informatienum-

mers (OCI):	 OCI	 behandelt	 klachten,	 geeft	 informatie	

over	 telefonische	 informatiediensten	 (0800-/090x-num-

mers)	en	houdt	 toezicht	op	het	gebruik	van	 informatie-

nummers	 door	 aanbieders	 van	 informatiediensten	 en	

platformaanbieders.	

Stichting Geschillencommissie voor Consumenten-

zaken (SGC):	overkoepelende	organisatie	van	geschil-

lencommissies	voor	geschillen	tussen	consumenten	en	

bedrijven,	 zoals	 telecommunicatieaanbieders,	 kabelex-

ploitanten	en	postbedrijven.

Verwante organisaties 

Onderstaande	lijst	geeft	en	opsomming	van	verwante	organisaties	en	hun	afkortingen.
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Overzicht marktanalyses: marktclusters, AMM-partijen, verplichtingen

Cluster	 Besluit	 Relevante	markt	 AMM-partij	 Verplichting(en)

Vaste telefonie	 Retail	 Laagcapacitaire	telefonieaansluitingen	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(bovengrens)1			

	 	 Hoogcapacitaire	telefonieaansluitingen	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)1

	 	 Lokaal/nationaal	verkeer	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)1	/	CPS	(niet	voor	VoB)

	 	 Internationaal	verkeer	 -	 C(P)S	(niet	voor	VoB)

	 	 Vast-mobiel	verkeer	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)2	/	CPS	(niet	voor	VoB)

	 	 Smalbandig	dataverkeer	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)1	/	CPS	(niet	voor	VoB)

	 	 Verkeer	naar	informatienummers	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)3	/	CPS	(niet	voor	VoB)

	 	 Verkeer	naar	pers.	assistentiediensten	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)1	/	CPS	(niet	voor	VoB)

	 Opbouw	 C(P)S	 KPN	 	4

	 	 Opbouw	voor	06760-nummers	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 Opbouw	voor	informatie-	en	amusementnummers	(0800/090x)		 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 Opbouw	voor	082-nummers	(Private	Virtual	Networks).	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 Doorgifte	 Lokale	doorgifte	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 Interregionale	doorgifte	 KPN	 Kostenoriëntatie	(ondergrens)

	 	 Transit	doorgifte	 KPN	 Toegang	/	transparantie	/	kostenoriëntatie	(verbod	op	staffels)

	 Afgifte	 Afgifte	op	geografische	nummers	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 	 Andere	partijen	 Toegang	/	transparantie	/	kostenoriëntatie	(vertr.	reciprociteit)

	 	 Afgifte	op	088	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 	 Andere	partijen	 Toegang	/	transparantie	/	kostenoriëntatie	(vertr.	reciprociteit)

	 	 Afgifte	op	084/087	 KPN	 Referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 	 Andere	partijen	 Transparantie	/	kostenoriëntatie	(vertr.	reciprociteit)

	 	 Afgifte	op	112	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 Wholesale	toegang	 Laagcapacitaire	aansluitingen	 KPN	 Toegang	(WLR)5	/	referentie-aanbod	/	non-discriminatie	/	retail-minus6	/	gesch.	boekhouding

	 	 Hoogcapacitaire	aansluitingen	 -	 -

Mobiele 	 Toegang	en	

telefonie	 gespreksopbouw	 Toegang	en	gespreksopbouw	op	openbare	mobiele	telefoonnetwerken	 -	 -7	

	 Afgifte	 Afgifte	op	het	mobiele	netwerk	van	KPN	 KPN	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(BULRIC)

	 	 Afgifte	op	het	mobiele	netwerk	van	Vodafone		 Vodafone	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(BULRIC)

	 	 Afgifte	op	het	mobiele	netwerk	van	T-Mobile	 T-Mobile	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(BULRIC)

	 	 Afgifte	op	het	mobiele	netwerk	van	Orange	 Orange	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(BULRIC)

	 	 Afgifte	op	het	mobiele	netwerk	van	Tele2	 Tele2	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(max.	tarief	van	het	host	network)

Breedband	 ULL	 ULL	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 Wholesale-	 Lage	kwaliteit	wholesale-breedbandtoegang	 -	 -

	 breedbandtoegang	 Hoge	kwaliteit	wholesale-breedbandtoegang	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie

�� Bijlage IV
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Overzicht marktanalyses: marktclusters, AMM-partijen, verplichtingen

Cluster	 Besluit	 Relevante	markt	 AMM-partij	 Verplichting(en)

Vaste telefonie	 Retail	 Laagcapacitaire	telefonieaansluitingen	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(bovengrens)1			

	 	 Hoogcapacitaire	telefonieaansluitingen	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)1

	 	 Lokaal/nationaal	verkeer	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)1	/	CPS	(niet	voor	VoB)

	 	 Internationaal	verkeer	 -	 C(P)S	(niet	voor	VoB)

	 	 Vast-mobiel	verkeer	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)2	/	CPS	(niet	voor	VoB)

	 	 Smalbandig	dataverkeer	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)1	/	CPS	(niet	voor	VoB)

	 	 Verkeer	naar	informatienummers	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)3	/	CPS	(niet	voor	VoB)

	 	 Verkeer	naar	pers.	assistentiediensten	 KPN	 Transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(onder	+	bovengrens)1	/	CPS	(niet	voor	VoB)

	 Opbouw	 C(P)S	 KPN	 	4

	 	 Opbouw	voor	06760-nummers	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 Opbouw	voor	informatie-	en	amusementnummers	(0800/090x)		 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 Opbouw	voor	082-nummers	(Private	Virtual	Networks).	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 Doorgifte	 Lokale	doorgifte	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 Interregionale	doorgifte	 KPN	 Kostenoriëntatie	(ondergrens)

	 	 Transit	doorgifte	 KPN	 Toegang	/	transparantie	/	kostenoriëntatie	(verbod	op	staffels)

	 Afgifte	 Afgifte	op	geografische	nummers	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 	 Andere	partijen	 Toegang	/	transparantie	/	kostenoriëntatie	(vertr.	reciprociteit)

	 	 Afgifte	op	088	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 	 Andere	partijen	 Toegang	/	transparantie	/	kostenoriëntatie	(vertr.	reciprociteit)

	 	 Afgifte	op	084/087	 KPN	 Referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 	 	 Andere	partijen	 Transparantie	/	kostenoriëntatie	(vertr.	reciprociteit)

	 	 Afgifte	op	112	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 Wholesale	toegang	 Laagcapacitaire	aansluitingen	 KPN	 Toegang	(WLR)5	/	referentie-aanbod	/	non-discriminatie	/	retail-minus6	/	gesch.	boekhouding

	 	 Hoogcapacitaire	aansluitingen	 -	 -

Mobiele 	 Toegang	en	

telefonie	 gespreksopbouw	 Toegang	en	gespreksopbouw	op	openbare	mobiele	telefoonnetwerken	 -	 -7	

	 Afgifte	 Afgifte	op	het	mobiele	netwerk	van	KPN	 KPN	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(BULRIC)

	 	 Afgifte	op	het	mobiele	netwerk	van	Vodafone		 Vodafone	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(BULRIC)

	 	 Afgifte	op	het	mobiele	netwerk	van	T-Mobile	 T-Mobile	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(BULRIC)

	 	 Afgifte	op	het	mobiele	netwerk	van	Orange	 Orange	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(BULRIC)

	 	 Afgifte	op	het	mobiele	netwerk	van	Tele2	 Tele2	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(max.	tarief	van	het	host	network)

Breedband	 ULL	 ULL	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie	(cap)	/	gesch.	boekhouding

	 Wholesale-	 Lage	kwaliteit	wholesale-breedbandtoegang	 -	 -

	 breedbandtoegang	 Hoge	kwaliteit	wholesale-breedbandtoegang	 KPN	 Toegang	/	referentieaanbod	/	non-discriminatie

	 1	Geen	bovengrens	voor	VoB.
	 2	Geen	bovengrens	voor	semafonie	en	VoB.
	 3	Geen	bovengrens	voor	VoB,	geen	kostenoriëntatie	voor	0800.
	 4	Geen	CPS	voor	VoB.

	 5	Geen	WLR	voor	VoB.
	 6	Kostenoriëntatie	voor	diensten	waarvoor	geen	retailtarief.
	 7	Oude	aanwijzing	KPN	Mobile	ingetrokken.
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	Cluster	 Besluit	 Relevante	markt	 AMM-partij	 Verplichting(en)

Huurlijnen	 Huurlijnen	 Retail	nationaal	analoge	huurlijnen	 KPN	 Leveringsplicht	/	non-discriminatie	/	transparantie	

	 	 Retail	nationaal	<2Mbit/s	 KPN	 Ontbundeling	/	non-discriminatie	/	transparantie/	tariefregulering	(bovengrens	/	safety	cap)8	

	 	 Retail	nationaal	2	Mbit/s	 -	 -

	 	 Retail	nationaal	>2Mbit/s	 -	 -

	 	 Retail	Internationaal	Analoge	huurlijnen	 KPN	 Leveringsplicht	/	non-discriminatie	/	transparantie

	 	 Retail	internationaal	<2Mbit/s	 -	

	 	 Retail	internationaal	2Mbit/s	 -	

	 	 Wholesale	terminating	verbindingen	<2Mbit/s	 KPN	 Toegang/	non-discriminatie	/	ref.aanbod	/	kostenoriëntatie	(WPC-variant	2)	/	gesch.	boekhouding

	 	 Wholesale	terminating	verbindingen	2Mbit/s	 KPN	 Toegang	/	non-discriminatie	/	ref.aanbod	/	kostenoriëntatie	(WPC-variant	2)/	gesch.	boekhouding

	 	 Wholesale	terminating	verbindingen	>2Mbit	 KPN	 Toegang9		

	 	 Wholesale	trunkverbindingen			 -	

Cluster	 Ontwerpbesluit	 Relevante	markt	in	het	verzorgingsgebied	 AMM-partij	 Voorgenomen	verplichting(en)

Omroep (kabel) Wholesale	 Doorgifte	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	UPC.	 UPC	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10	

	 	 Doorgifte	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Essent.	 Essent	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10

	 	 Doorgifte	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Casema.	 Casema	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10

	 	 Doorgifte	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Multikabel.	 Multikabel	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie

	 	 Doorgifte	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Delta.	 Delta	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie

	 	 Doorgifte	van	betaal	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	UPC.	 UPC	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10

	 	 Doorgifte	van	betaal	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Essent.	 Essent	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10

	 	 Doorgifte	van	betaal	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Casema.	 Casema	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10

	 	 Doorgifte	van	betaal	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Multikabel.	 Multikabel	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie

	 	 Doorgifte	van	betaal	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Delta.	 Delta	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie

Omroep (ether)	 Wholesale	 Doorgifte	van	analoge	radiosignalen	via	de	ether			 n.t.b.		 n.t.b.

	 Retail	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	UPC.	 UPC	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie11	

	 	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Essent.	 Essent	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie11

	 	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Casema.	 Casema	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie11

	 	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Multikabel.	 Multikabel	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie12	

	 	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Delta.	 Delta	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie12

	 	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel,	van	overigen.	 Ca.	50	overigen	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie13	

Overzicht marktanalyses: marktclusters, AMM-partijen, verplichtingen

�� Bijlage IV
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	Cluster	 Besluit	 Relevante	markt	 AMM-partij	 Verplichting(en)

Huurlijnen	 Huurlijnen	 Retail	nationaal	analoge	huurlijnen	 KPN	 Leveringsplicht	/	non-discriminatie	/	transparantie	

	 	 Retail	nationaal	<2Mbit/s	 KPN	 Ontbundeling	/	non-discriminatie	/	transparantie/	tariefregulering	(bovengrens	/	safety	cap)8	

	 	 Retail	nationaal	2	Mbit/s	 -	 -

	 	 Retail	nationaal	>2Mbit/s	 -	 -

	 	 Retail	Internationaal	Analoge	huurlijnen	 KPN	 Leveringsplicht	/	non-discriminatie	/	transparantie

	 	 Retail	internationaal	<2Mbit/s	 -	

	 	 Retail	internationaal	2Mbit/s	 -	

	 	 Wholesale	terminating	verbindingen	<2Mbit/s	 KPN	 Toegang/	non-discriminatie	/	ref.aanbod	/	kostenoriëntatie	(WPC-variant	2)	/	gesch.	boekhouding

	 	 Wholesale	terminating	verbindingen	2Mbit/s	 KPN	 Toegang	/	non-discriminatie	/	ref.aanbod	/	kostenoriëntatie	(WPC-variant	2)/	gesch.	boekhouding

	 	 Wholesale	terminating	verbindingen	>2Mbit	 KPN	 Toegang9		

	 	 Wholesale	trunkverbindingen			 -	

Cluster	 Ontwerpbesluit	 Relevante	markt	in	het	verzorgingsgebied	 AMM-partij	 Voorgenomen	verplichting(en)

Omroep (kabel) Wholesale	 Doorgifte	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	UPC.	 UPC	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10	

	 	 Doorgifte	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Essent.	 Essent	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10

	 	 Doorgifte	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Casema.	 Casema	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10

	 	 Doorgifte	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Multikabel.	 Multikabel	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie

	 	 Doorgifte	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Delta.	 Delta	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie

	 	 Doorgifte	van	betaal	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	UPC.	 UPC	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10

	 	 Doorgifte	van	betaal	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Essent.	 Essent	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10

	 	 Doorgifte	van	betaal	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Casema.	 Casema	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie	/	kostenoriëntatie10

	 	 Doorgifte	van	betaal	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Multikabel.	 Multikabel	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie

	 	 Doorgifte	van	betaal	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Delta.	 Delta	 Toegang	/	transparantie	/	non-discriminatie

Omroep (ether)	 Wholesale	 Doorgifte	van	analoge	radiosignalen	via	de	ether			 n.t.b.		 n.t.b.

	 Retail	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	UPC.	 UPC	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie11	

	 	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Essent.	 Essent	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie11

	 	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Casema.	 Casema	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie11

	 	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Multikabel.	 Multikabel	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie12	

	 	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel	van	Delta.	 Delta	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie12

	 	 Verzorgen	van	vrij	toegankelijke	rtv-pakketten	via	de	kabel,	van	overigen.	 Ca.	50	overigen	 Ontbundeling	van	het	vrij	toegankelijke	pakket	van	andere	diensten	/	transparantie13	

Overzicht marktanalyses: marktclusters, AMM-partijen, verplichtingen

	 8	Ook	verbod	op	termijn	kortingen.
	 9	Speciale	maatwerk-remedie	voor	de	continuering	van	de	levering	van	MDF	Backhaul	(opzegtermijn	van	9	maanden,	huidige	ILL-tarieven).
	10	Kostenoriëntatie	op	basis	van	vastrechtmodel,	heel	grofweg	geldt	alleen	verglaasde	deel	netwerk	toerekenen	aan	transmissie.
	11	 	Transparantie	betreft	opbouw	tarief	in	termen	van	transmissiedeel	en	contentdeel.	Retailanalyse	en	-verplichtingen	gelden	voor	periode	van	

één	jaar.	Gedurende	dat	jaar	verhoging	met	maximaal	CPI	(niet	door	OPTA	opgelegd).	Indien	partijen	zich	hier	niet	aan	houden	kan	middels	
versnelde	notificatieprocedure	eventueel	opnieuw	door	OPTA	worden	genotificeerd	bij	EC.		

	12	 	Transparantie	betreft	opbouw	tarief	in	termen	van	transmissiedeel	en	contentdeel.	Retailanalyse	en	-verplichtingen	gelden	voor	periode	van	
één	jaar.	Gedurende	dat	jaar	verhoging	met	maximaal	CPI	(niet	door	OPTA	opgelegd).	Indien	partijen	zich	hier	niet	aan	houden	kan	middels	
versnelde	notificatieprocedure	eventueel	opnieuw	door	OPTA	worden	genotificeerd	bij	EC.

	13	Betreft	opbouw	tarief	in	termen	van	transmissiedeel	en	contentdeel.

��Bijlage IV
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Handhaving

Beroep en bezwaar

Binnengekomen in 2005

bezwaren		 	 	 	 90

beroepen		 	 	 	 751

voorlopige	voorzieningen		 	 	 9

boetebesluiten		 	 	 	 8

Bezwaren	heropend	na	uitspraak	in	

(hoger)	beroep	 17

Beroep	heropend	na	uitspraak	in	

hoger	beroep	 1

Lopende	bezwaren	 	 	 30

Lopende	beroepen	 	 	 80

Lopende	voorlopige	voorzieningen	 	 1

Lopende	boetebesluiten	 	 	 1

Afgehandeld in 2005

bezwaren	 	 122	

beroepen			 	 	 	 952

voorlopige	voorzieningen	 	 	 9	

boetebesluiten		 	 	 	 8	

Resultaten afgehandelde bezwaren

Ingetrokken	 	 	 	 52

Gegrond		 	 	 	 0

Ongegrond	 	 	 	 43

Niet-ontvankelijk	 	 	 	 12

Deels	gegrond,	deels	ongegrond	 	 4

Deels	ongegrond,	deels	niet	ontvankelijk	 1

Niet	in	behandeling	genomen	 	 6

Anders	 	 	 	 	 4

Totaal	 	 	 	 	 122

Resultaten afgehandelde beroepen

Ingetrokken	 	 	 	 22

Gegrond		 	 	 	 31

Ongegrond	 	 	 	 22

Deels	gegrond,	deels	ongegrond	 	 1

Niet-ontvankelijk	 	 	 	 17

Anders	 	 	 	 	 2

Totaal	 	 	 	 	 95

1		22	bij	de	rechtbank,	53	bij	het	CBb
2		68	rechtbank,	27	bij	het	CBb

Geschillen
	 	 Ingediend	 Afgehandeld	 Afgehandeld
	 	 	 (binnengekomen		 (binnengekomen
	 	 	 in	2005)	 vóór	2005)

Interconnectie	 1	 1	afgerond	

Sitesharing	 3	 2	afgerond	

	 	 	 1	aangehouden	 1	aangehouden	uit	’03

Graven	en	gedogen	 8	 7	aangehouden

	 	 	 1	ingetrokken	

Kabeltoegang	 2	 2	ingetrokken	

Totaal	 14	 14	 1

Boetes	 	 	 	 	 8

Lasten	onder	dwangsom	 	 	 2

Kengetallen
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Registraties van marktpartijen

Aanbieder	van	een	openbaar	

elektronisch	communicatienetwerk	 218	 64	 29	 253

Aanbieder	van	een	openbare	

elektronische	communicatiedienst	 213	 106	 38	 281

Aanbieder	van	bijbehorende	faciliteiten	 8	 2	 1	 9

Aanbieder	van	gekwalificeerde	

certificaten	 2	 1	 0	 3

Totaal	 441	 173	 68	 546

	 	 Stand	per		 		 Intrekking		 Stand	per	
Categorie	 1.1.2005	 Registratie	 registratie	 31.12.2005

Nummers

toekenning	 3298

intrekking	 2108

afwijzing	 347

naamswijziging	 349

buiten	behandeling	stelling	 20

Totaal	 6122

Aantal nummerbeschikkingen - verdeling over 

soort beschikking

informatienummers	 5572

bedrijfsnummers	 353

overige	nummers	 197

Totaal	 6122

Aantal nummerbeschikkingen - verdeling over 

informatienummers, bedrijfsnummers en overige 

nummers

Aantallen toegekende, gereserveerde en  

ingetrokken informatienummers

	 Toegekend	 Gereserveerd	 Ingetrokken

0800	 1.338	 121	 2.035

0900	 2.451	 192	 2.358

0906	 580	 20	 1.331

0909	 367	 8	 331

Totaal	 4.736	 341	 6.055

Nummerlotingen en spoedaanvragen

In	2005	zijn	er	4	lotingen	verricht	bij	gelijktijdige	aanvra-

gen	voor	nummers	met	een	zelfde	voorkeur.	Het	betrof	

in	alle	gevallen	nummers	die	eerder	waren	 toegekend,	

maar	na	een	afkoelingsperiode	van	een	jaar	weer	terug	

in	de	nummervoorraad	zijn	gekomen.	Er	zijn	77	spoed-

aanvragen	behandeld.

Lotingen	 4

Spoedaanvragen	 77
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Formatie

Nummerschaarste van relevante reeksen  (meegerekend	zijn	toekenningen,	reserveringen	en	nummers	in	afkoeling)

Informatienummers

(masscalling	en	medianummers	

niet	meegerekend)	 0900	kort	 1195	 1445		 40%

	 	 0800/0906/0909	kort	 1765	 1818	 79%

	 	 0800/0900/0906/0909	lang		 52131	 52205	 >	99%

Mobiele	nummers	(x	1mln)	 06	 39,25	 40,50	 12%

Carrierselectienummers	4-cijferig	 16xy	 55	 58	 42%

	 	 	 	 	 Percentage	vrije
	Bestemming	 Nummerreeks	 Stand	op	 Stand	op	 nummers	op
	 	 	 1.1.2005	 31.12.2005	 31.12.2005

Personeel en budget

Ontslag

Personeelsuitgaven

	 Medewerkers	 Formatie	(fte)

1.1.2005								 141		 153	

31.12.2005	 												148		 150	

Gemiddeld	2005	 145	 152

3		Incl.	afdrachten,	excl.	toelagen,	excl.	college.	 	

Aantal	en	kosten	van	ambtshalve	toelagen	en	de	bezol-

diging	 van	 college	 en	 geassocieerde	 leden	 staan	 ver-

meld	in	de	jaarrekening	op	pagina	58	en	59.	

	 2005	 2004

Totale	salarissom3								 8.698		 8.367	

Gemiddelde	loonsom	 												48		 47	

Overige	personeelsuitgaven	 333	 455

Schaalopbouw en aantal medewerkers

(peildatum	31	december	2005)

	Schaal	 Medewerkers	

	 3	 2

	 4	 6

	 5	 10

	 6	 8

	 7	 15

	 8	 4

	 9	 8

Klachten over OPTA (Op	grond	van	Awb,	hs.	9)

Ontslagen			 	 	 	 3

Netto-totaalbedrag	ontslaguitkeringen	 €	28.000

Behandeld	en	afgewezen	 	 	 2

Behandeld	en	opgelost	 	 	 3

Afgedaan	met	excuus	(administratieve	

onnauwkeurigheid	briefadressering)	 1	

Herhaalde	klacht,	niet	opnieuw	behandeld	 1

Totaal	 	 	 	 	 7

	Schaal	 Medewerkers	

	 10	 13

	 11	 21

	 12	 25

	 13	 20

	 14	 9

	 15	 5

	 16	 2
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Woordenlijst

101Bijlage VI

Aankiesbaarheid:	 de	 bereikbaarheid	 van	 telefoonnum-

mers	en	de	toegankelijkheid	van	diensten	verbonden	aan	

het	gebruik	van	telefoonnummers,	voor	sommige	diensten	

niet	 altijd	 vanzelfsprekend.	 OPTA	 bevordert	 de	 aankies-

baarheid	van	diensten.

Aanmerkelijke marktmacht (AMM):	 de	 economische	

machtspositie	van	een	marktpartij	die	haar	alleen	of	sa-

men	met	andere	ondernemingen	de	kracht	geeft	om	zich	

in	belangrijke	mate	onafhankelijk	van	haar	concurrenten,	

klanten	 en	 uiteindelijk	 consumenten	 te	 gedragen.	 Een	

hoog	marktaandeel	kan	een	indicatie	zijn	voor	het	bestaan	

van	AMM.	Een	AMM-aanwijzing	leidt	tot	verplichtingen.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line):	 techniek	

voor	snel	internetverkeer	over	de	telefoonlijn	met	een	ver-

schil	(asymmetrie)	in	de	snelheid	van	downloaden	en	up-

loaden.	De	gebruiker	kan	sneller	data	binnenhalen	(down-

loaden)	dan	data	versturen	(uploaden).	Zie	ook	‘DSL’.

ADSL 2+:	technische	standaard	voor	een	nieuwe	en	snel-

lere	generatie	breedband	(ADSL).

Aflevertarieven of terminating-tarieven:	 tarieven	 die	

een	aanbieder	 in	rekening	brengt	voor	het	afleveren	van	

een	telefoongesprek	op	zijn	netwerk.

(Auto)dialer:	 softwareprogramma	 dat	 de	 normale	 inter-

netverbinding	omleidt	via	een	betaalnummer	of	een	duur	

buitenlands	nummer,	vaak	zonder	dat	de	consument	dat	

weet.

Bedrijfsnummers (088-nummers): speciale	 telefoon-

nummers	voor	ondernemingen	en	instellingen	met	meer-

dere	 locaties	 in	 Nederland,	 zodat	 alle	 locaties	 via	 één	

doorkiesreeks	 (088-	 x	 xxx	 xxx)	 gebeld	 kunnen	 worden.	

Zowel	voor	vaste	als	mobiele	aansluitingen.

Bitstream-toegang:	vorm	van	toegang	voor	alternatieve	

aanbieders	tot	de	infrastructuur	van	KPN	voor	de	levering	

van	breedbandinternetverbindingen.

Breedband(internettoegang):	toegang	tot	het	internet	via	

breedbandige	 infrastructuren,	zoals	kabel,	 xDSL,	glasve-

zel.	 Met	 een	 minimale	 downloadsnelheid	 van	 128	 kilobit	

per	seconde	sneller	dan	traditioneel	internet	via	de	gewone	

analoge	telefoonlijn	(smalbandinternettoegang).	Biedt	een	

onafgebroken	internetverbinding	en	afrekening	via	een	vast	

bedrag	per	periode,	ongeacht	het	aantal	gebruiksminuten.	

Bundeling:	 het	 aanbieden	 van	 meerdere	 producten	 of	

diensten	als	één	product:	de	bundel.

Carrier-selectie/preselectie (CS/CPS):	 met	 het	 intoet-

sen	van	vier	cijfers	of	meer	kan	een	telefoonabonnee	het	

gesprek	via	een	alternatieve	 telecommunicatieaanbieder	

laten	lopen.	Bij	carrier-preselectie	gebeurt	dit	automatisch.	

Bedrijven	die	carrier(pre)selectie	aanbieden,	maken	voor	

hun	telefoniediensten	gebruik	van	het	vaste	net	van	KPN.

Co-locatie:	het	aanbieden	van	huisvesting	in	de	wijkcen-

trale	waarmee	andere	partijen	(dan	KPN)	toegang	krijgen	

tot	het	aansluitnet	naar	de	abonnees.

Competentiemanagement: systematiek	die	inzicht	geeft	

in	de	vaardigheden	en	kwaliteit	van	medewerkers	om	deze	

optimaal	te	ontwikkelen.

Compliance-programma:	interne	gedragsregels	en	acti-

viteiten	rond	integriteit	en	verantwoordelijkheid,	die	ervoor	

moeten	zorgen	dat	ondernemingen	en	medewerkers	han-

delen	in	overeenstemming	met	de	wet.

Concessie(houder): TPG	 is	 concessiehouder	 en	 heeft	

een	opdracht	van	de	overheid	tot	de	voorbehouden	dienst-

verlening	 (concessie)	en	de	overige	opgedragen	dienst-

verlening.	Tot	 de	 concessie	 behoren	 brieven	 tot	 en	 met	

100	 gram	 (tot	 2006).	 Brieven	 en	 drukwerk	 tot	 en	 met	 2	

kilogram	en	pakketten	tot	en	met	10	kilogram	behoren	tot	

de	overige	opgedragen	dienstverlening.

Consultatiedocument:	 document	 over	 een	 belangrijk	

communicatie-	 of	 postonderwerp	 waarmee	 OPTA	 aan	

belanghebbenden	en	geïnteresseerden	verzoekt	om	een	

reactie	en	laat	weten	wat	haar	mening	is,	welke	besluiten	

zij	van	plan	is	te	nemen	en	voor	welke	vragen	zij	zich	ge-

steld	ziet.

Convergentie:	 het	 samenvloeien	 van	 sectoren,	 bijvoor-

beeld	in	de	elektronische	communicatiesector	waar	steeds	

meer	 diensten	 via	 dezelfde	 technieken	 over	 meerdere	

soorten	netwerken	kunnen	worden	geleverd.

Deregulering:	 het	 verminderen	 of	 opheffen	 van	 regule-

ringsmaatregelen	en	verplichtingen.

Dialers:	zie	‘(Auto)dialers’.

Digitaal recherche-netwerk:	netwerk	voor	ondersteuning	

bij	de	opsporing	en	bestrijding	van	spam,	spyware	en	au-

todialers.	
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Digitale aardse televisie:	digitale	televisie	via	de	ether.	

DSL (Digital Subscriber Line):	Er	bestaan	vele	vormen	

van	DSL	waarbij	ADSL	momenteel	de	belangrijkste	is	voor	

de	consumentenmarkt.	Zie	ook	‘ADSL’.

Economisch Analyse Team (EAT):	werkgroep	van	OPTA	

voor	het	 verbeteren	 van	de	economische	onderbouwing	

van	 OPTA-producten.	 Publiceert	 Economic	 Policy	 Notes	

(EPN’s)	 en	 Regulatory	 Policy	 Notes	 (RPN’s)	 en	 organi-

seert	in-	en	extern	inhoudelijke	discussies.	

Economics Network for Competition and Regulation 

(ENCORE):	economisch	onderzoeksnetwerk	van	EZ,	NMa	

en	OPTA	dat	zich	onder	andere	richt	op	marktordenings-

vraagstukken	en	opleidingen	verzorgt	voor	medewerkers.

Eindgebruikers:	consumenten	of	andere	individuele	(za-

kelijke)	afnemers	van	diensten.	

Elektronische Nederlandse Identiteitskaart (e-NIK):	

elektronisch	 paspoort	 vergezeld	 van	 een	 gekwalificeerd	

certificaat,	waarmee	iemand	zich	kan	identificeren	en	een	

elektronische	handtekening	kan	zetten.

Emerging market:	 opkomende	markt	met	nieuwe	dien-

sten,	producten	en/of	technologie.	

E-rating van websites:	waarderingsschaal	die	betrouw-

baarheid	en	actualiteit	van	verschillende	vergelijkingssites	

inzichtelijk	maakt	voor	de	gebruiker.

Ex ante-toezicht:	toezicht	vooraf.

Fibre to the home:	Glasvezelnetwerk	dat	tot	aan	de	eind-

gebruiker	reikt.	Zie	ook	‘Glasvezelnetwerk’.

Fixed Terminating Access (FTA):	 het	 afwikkelen	 van	

vaste	telefonie	op	een	ander	netwerk.	

Flat fee-pakket:	gebundeld	tariefpakket,	zoals	onbeperkt	

bellen	voor	een	vast	bedrag	per	maand.

Glasvezel(netwerk):	verzendt	informatie	niet	in	de	vorm	van	

elektrische	pulsen,	maar	in	de	vorm	van	lichtflitsen.	Glasve-

zelverbindingen	bieden	een	enorme	datacapaciteit	en	ken-

nen	een	hogere	bandbreedte	dan	coax-	of	kopernetwerken,	

zodat	ze	meer	informatie	in	korte	tijd	kunnen	verzenden.

GPRS (General Packet Radio Service):	 techniek	 in	 het	

GSM-netwerk	die	het	mogelijk	maakt	meer	data	te	verzenden	

en	 te	ontvangen	dan	met	GSM-telefoons.	GPRS	verstuurt	

data	in	stukjes	over	het	netwerk	waardoor	het	efficiënter	ge-

bruikt	wordt	en	ook	grotere	delen	informatie	kan	versturen.

Groothandelstarieven:	zie	‘Wholesale’.

GSM (Global System for Mobile Communications):	

Europese	en	Noord-Amerikaanse	standaard	voor	het	mo-

biele	telefonienetwerk.	

Huurlijn of WLR:	een	transparante	communicatieverbin-

ding	 tussen	 twee	punten,	bijvoorbeeld	gebruikt	door	be-

drijven	om	vestigingen	aan	elkaar	te	verbinden.	Voor	tele-

foonlijnen	die	zeer	intensief	worden	gebruikt	(bijvoorbeeld	

bij	betaalautomaten)	loont	het	de	moeite	een	huurlijn	toe	

te	passen	in	plaats	van	een	gewone	geschakelde	telefo-

nieverbinding.

Industry groups: overlegvorm	van	OPTA	en	marktpartij-

en	voor	onder	andere	de	ontwikkeling	van	tariefmodellen	

voor	vaste	en	mobiele	telefonie.	

Interconnectie:	 het	 koppelen	 van	 communicatienetwer-

ken,	zodat	gebruikers	van	een	netwerk	kunnen	commu-

niceren	met	gebruikers	die	aangesloten	zijn	op	een	ander	

netwerk.	

Internationale roaming:	zie	‘Roaming’.

Internettelefonie of internetbellen:	zie	‘VoIP’.

Interoperabiliteit:	 aansluiting	 van	 verschillende	 netwer-

ken	en	diensten	op	elkaar.	Marktpartijen	zijn	verplicht	met	

elkaar	over	de	onderlinge	koppeling	van	hun	netwerken	te	

onderhandelen	en	telefonie	interoperabel	te	maken.

IPTV:	digitale	televisie	via	breedband.	

IP-VPN (Virtual Private Networks):	 telefonienetwerken	

waarvan	het	verkeer	van	een	bedrijf	is	afgeschermd,	zodat	

er	een	gegarandeerde	capaciteit	ter	beschikking	staat.	

ISP (Internet Service Provider):	 aanbieder	 die	 een	 in-

ternetdienst	aan	consumenten	en	andere	eindgebruikers	

levert.

Kabeltelefonie:	vaste	telefonie	via	de	kabel.

Klankbordgroep:	overlegvorm	die	OPTA	instelde	om	on-

der	 andere	 voortgang	 en	 proces	 van	 de	 marktanalyses	

met	marktpartijen	te	bespreken	en	te	bewaken.	

Kostengeoriënteerde prijzen:	prijzen	die	gebaseerd	zijn	

op	daadwerkelijke	kosten	plus	een	redelijke	winstopslag.

Linesharing:	zie	‘Ontbundelde	toegang’.

Marktanalyse:	het	afbakenen	van	relevante	markten	vol-

gens	de	principes	van	het	algemeen	mededingingsrecht.	

Als	één	of	meerdere	partijen	op	deze	markt	zo	sterk	zijn	
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dat	ze	zich	onafhankelijk	van	concurrenten	kunnen	gedra-

gen,	 legt	 OPTA	 hun	 passende	 verplichtingen	 op	 om	 de	

concurrentie	op	deze	markt	te	bevorderen.	Zie	ook	‘AMM’	

en	‘Proportionaliteit’.

MMS (Multimedia Messaging Service):	 berichten	 ver-

sturen	van	de	ene	(mobiele)	telefoon	naar	de	andere	met	

tekst,	 foto’s,	afbeeldingen	en	geluidsfragmenten.	Zie	ook	

‘SMS’.

Mobile Terminating Access (MTA):	het	afleveren	van	in-

komende	verkeer	op	een	mobiel	netwerk.

Mobile Virtual Network Operator (MVNO): zelfstandige	

mobiele	dienstenaanbieder	zonder	eigen	netwerk	die	ge-

bruikmaakt	van	het	netwerk	van	een	andere	mobiele	aan-

bieder	om	zijn	klanten	te	bereiken.

Notificatie:	 het	 voor	 commentaar	 voorleggen	 van	 een	

marktanalyse	aan	de	Europese	Commissie	voor	deze	een	

definitief	besluit	neemt.	Zie	ook	‘Marktanalyse’.

Nummerbehoud:	zie	‘Nummerportabiliteit’.

Nummerplan:	plan	van	het	Ministerie	van	Economische	

Zaken	waarin	staat	hoe	(telefoon)nummers	zijn	ingedeeld,	

voor	welk	gebruik	zij	bestemd	zijn	(bijvoorbeeld	geografi-

sche	nummers)	en	welke	nummerseries	beschikbaar	zijn.	

OPTA	voert	de	nummerplannen	uit.

Nummerportabiliteit:	 het	meenemen	van	een	 telefoon-

nummer	bij	het	overstappen	naar	een	andere	aanbieder.

Ontbundelde toegang:	 manier	 waarmee	 KPN	 andere	

aanbieders	in	staat	stelt	om	via	het	KPN-aansluitnetwerk	

telefonie-	en	breedbanddiensten	aan	 te	bieden.	De	aan-

sluitlijnen	 (de	koperdraden	van	een	huisaansluiting	naar	

de	 wijkcentrale)	 worden	 bij	 ontbundelde	 toegang	 geëx-

ploiteerd	door	een	concurrent	van	KPN.	Bij	volledige	ont-

bundeling	 heeft	 de	 concurrent	 de	 volledige	 aansluiting	

overgenomen,	bij	gedeelde	toegang	(linesharing)	deelt	de	

concurrent	de	aansluitlijn	met	KPN	die	haar	telefoondienst	

blijft	aanbieden.

Ontwerpbesluiten:	voorlopige	marktanalysebesluiten	die	

worden	genotificeerd.	Zie	ook	‘Marktanalyse’	en	‘Notifica-

tie’.

Originating of ophaaltarieven:	tarieven	voor	het	ophalen	

van	een	telefoongesprek	door	een	aanbieder	bij	een	abon-

nee	van	een	andere	aanbieder.	Zie	ook	‘Aflevertarieven’.

Phishing: spam	die	 verstuurd	wordt	 om	persoonsgege-

vens	zoals	bankrekeningnummers	te	ontvreemden.	

Pre-pay-abonnement:	mobiel	beltegoed	dat	van	 tevoren	

afgekocht	wordt	en	een	beperkt	aantal	belminuten	beschik-

baar	stelt,	in	tegenstelling	tot	een	doorlopend	abonnement.	

Price cap of prijsplafond:	reguleringsmaatregel	die	een	

jaarlijkse	prijsstijging	of	-daling	voor	een	bepaalde	dienst	

vastlegt	voor	een	langere	periode.

Price squeeze of prijsklem:	ontstaat	als	het	eindgebrui-

kerstarief	 van	bijvoorbeeld	KPN	 lager	 is	dan	de	prijs	die	

concurrenten	 voor	 hun	 inkoop	 aan	 KPN	 moeten	 betalen	

om	dezelfde	dienst	aan	te	kunnen	bieden.	Als	dit	verschil	

te	klein	is,	maakt	een	bedrijf	te	weinig	winst	om	met	KPN	te	

kunnen	concurreren	en	komt	het	letterlijk	‘klem’	te	zitten.

Procedureregeling Handhaving en Geschillen OPTA 

(PHGO):	regeling	voor	alle	aanvragen	tot	beslechting	van	

geschillen	of	handhaving	op	grond	van	de	Telecommuni-

catiewet.	 Beschrijft	 onder	 meer	 aan	 welke	 materiële	 en	

formele	voorwaarden	een	geschilaanvraag	moet	voldoen.	

Proportionaliteit:	het	passend,	gerechtvaardigd	en	naar	

verhouding	opleggen	van	verplichtingen	aan	marktpartijen	

op	basis	van	de	Telecommunicatiewet.	Zie	ook	‘Marktana-

lyse’.

Retail:	eindgebruikersmarkt,	bijvoorbeeld	de	verkoop	van	

diensten	door	marktpartijen	aan	consumenten.	

Roaming:	mobiel	bellen	in	het	buitenland	van	een	buiten-

lands	netwerk	naar	een	Nederlands	netwerk.	Voor	het	ge-

bruik	van	de	verschillende	netwerken	brengen	de	verschil-

lende	providers	(hoge)	kosten	in	rekening.

Satelliet-tv:	televisie	via	de	satelliet	(ontvangst	met	scho-

telantenne).

Serviceprovider:	zie	‘ISP’.

Smalbandinternet:	 traditioneel	 internetten	 (‘inbellen’)	

via	de	gewone	analoge	telefoonlijn.	Zie	ook	‘Breedband-

(internettoegang)’.

SMS (Short Message Service):	tekstberichten	versturen	

van	 de	 ene	 (mobiele)	 telefoon	 naar	 de	 andere.	 Zie	 ook	

‘MMS’.

Spam:	 ongevraagde	 berichten	 via	 e-mail,	 mobiele	 tele-

foon	 (SMS	of	MMS)	of	 fax,	 vaak	 reclameboodschappen	

en	berichten	met	een	charitatief	of	ideëel	karakter.
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Spyware: spionagesoftware	die,	zonder	dat	de	gebruiker	

het	 weet,	 informatie	 toegankelijk	 maakt	 voor	 derden	 of	

data	verzendt	via	het	internet.	Registreert	ongevraagd	tal	

van	gebruiksgegevens.	

Stoplichtmodel:	 KPN	 hoeft	 niet	 langer	 voor	 alle	 tarief-

voorstellen	of	kortingen	vooraf	goedkeuring	aan	OPTA	te	

vragen,	maar	kan	aan	de	hand	van	criteria	zelf	beoordelen	

welke	tariefvoorstellen	al	dan	niet	zijn	toegestaan.	Volgens	

dit	systeem	zijn	bepaalde	tariefvoorstellen	van	KPN	abso-

luut	niet	toegestaan	(rood),	sommige	tariefvoorstellen	al-

tijd	toegestaan	(groen)	en	mogen	andere	voorstellen	pas	

worden	ingevoerd	na	instemming	van	OPTA	(oranje).

Telco-telco-migratie: het	overstappen	door	een	klant	van	

de	ene	DSL-aanbieder	naar	een	andere.	

Terminating tarieven:	zie	‘Aflevertarieven’.	Zie	ook	‘Ori-

ginating	tarieven’.

Transittarief: tarief	dat	een	telecommunicatieaanbieder	in	

rekening	mag	brengen	aan	partijen	die	van	zijn	netwerk	

gebruik	 willen	 maken	 voor	 het	 verkeer	 naar	 een	 derde	

aanbieder.

Triple play:	het	bundelen	van	drie	producten,	bijvoorbeeld	

een	breedbandinternetaansluiting	in	combinatie	met	vaste	

telefonie	en	televisie.

Trusted Third Party (TTP):	certificatiedienstverlener	die	

elektronische	handtekeningen	afgeeft	voor	zakendoen	via	

internet.	 Een	 elektronische	 handtekening	 vergezeld	 van	

een	gekwalificeerd	certificaat	heeft	dezelfde	rechtsgevol-

gen	als	een	handgeschreven	handtekening.

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System):	

derde	generatie	mobiele	telefonie	die	mobiele	breedband-

communicatie	mogelijk	maakt.	Zie	ook	‘GSM’.

Universele dienstverlening:	dienstenpakket	waarvan	de	

politiek	meent	dat	het	maatschappelijk	breed	beschikbaar	

moet	zijn	tegen	een	bepaalde	prijs	en	kwaliteit	en	dat	de	

ex-monopolist	verplicht	is	te	leveren.

VBTB-systematiek:	Van	Beleidsbegroting	Tot	Beleidsver-

antwoording,	systematiek	die	uitgaat	van	het	 formuleren	

van	heldere	beleidsdoelstellingen	die	in	een	jaar	moeten	

worden	gehaald.	Aan	het	eind	van	ieder	jaar	vindt	hierover	

verantwoording	 plaats.	 Uiterlijk	 in	 2006	 moet	 de	VBTB-	

systematiek	Rijksbreed	zijn	ingevoerd.

VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line): snel-

le	vorm	van	DSL,	zie	ook	‘DSL’.	

Vergoedingenstelsel: stelsel	voor	het	jaarlijks	vaststellen	

van	de	vergoedingen	die	OPTA	toerekent	aan	marktpar-

tijen	voor	het	toezicht	dat	zij	houdt.

Verplichtingen:	voorschriften	waarmee	het	gedrag	wordt	

gereguleerd	 van	partijen	met	 grote	marktmacht,	 bijvoor-

beeld	kostenoriëntatie,	tariefregulering	en	price cap.

Voice over IP/DSL (VoIP, VoB, internettelefonie): bellen	

via	 het	 internetprotocol	 en	 vormen	 van	 spraaktelefonie	

over	datanetwerken,	zoals	het	internet.	

Wholesale: grootzakelijke	markt,	bijvoorbeeld	de	verkoop	

van	diensten	tussen	marktpartijen.	KPN	brengt	wholesa-

le-	of	groothandelstarieven	in	rekening	aan	zijn	afnemers	

voor	gebruik	van	het	KPN-netwerk	voor	 telefoonverkeer,	

dataverkeer	en	huurlijnen

Wholesale Line Rental (WLR): zie	‘Huurlijn’.

WiFi: techniek	 waarmee	 eindgebruikers	 draadloos	 kun-

nen	internetten	via	lokale	contactpunten	(hotspots).

WiMAX: volgende	generatie	WLL	met	een	verder	bereik	

dan	WiFi.	Zie	ook	‘WLL’	en	‘WiFi’.

Wireless Local Loop (WLL): verzamelnaam	voor	 tech-

nieken	van	draadloze	internettoegang.

xDSL:	willekeurige	vorm	van	DSL,	zoals	ADSL	en	VDSL.	

Zie	ook	‘DSL’.	

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO): een	externe	organi-

satie	die	niet	ondergeschikt	is	aan	de	minister	en	zelfstan-

dig	 een	 bepaalde	 overheidstaak	 uitvoert.	 Tot	 op	 zekere	

hoogte	heeft	de	minister	nog	wel	bevoegdheden.
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