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Accountantsverklaring 
 

Opdracht 
Wij hebben de in het ministersjaarverslag op pagina 43 tot en met 56 opgenomen jaarrekening 2005 
van OPTA te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van 
het college van OPTA. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de 
jaarrekening te verstrekken. 
 
Werkzaamheden 
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking 
tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en 
uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel 
van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële 
verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen 
die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt 
voor ons oordeel. 
 
Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen op 31 december 2005 en van het resultaat over 2005 in overeenstemming met in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en dat de in de 
jaarrekening opgenomen ontvangsten en uitgaven ook overigens voldoen aan de van toepassing 
zijnde bepalingen van de OPTA-wet.  
 
Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voorzover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met 
de jaarrekening.  
  
 
Den Haag, 22 maart 2006 
 
 
BDO CampsObers Accountants 
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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 middelen 17.875 1.628

19.642 2.579

TOTAAL ACTIVA 22.645 5.708

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 schulden  19.277 1.705

22.357 5.180

TOTAAL PASSIVA 22.645 5.708
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Resultatenrekening 

Realis atie Begroting 
 

Realisatie 

2005 2005 2004 
x € 1.000 X € 1.000 x € 1.000 

 
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 lasten 202 - 1.287
  
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 17.811 18.000 19.365

 
 

BEDRIJFSRESULTAAT 165 - 370 - 554
 

Rentebaten 89 - 134
  
RESULTAAT  254 - 370 - 420
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Rekening kapitaaluitgaven en -ontvangsten 
 Realisatie Realisatie

2005 2004
X € 1.000 X € 1.000

Uitgaven kapitaalgoederen 996 2.701
Aflossingen 163 163
Resultaat - 420

TOTAAL KAPITAALUITGAVEN 1.159 3.284

Resultaat 254 -
Afschrijvingen 1.122 1.597

TOTAAL KAPITAALONTVANGSTEN 1.376 1.597

SALDO KAPITAALUITGAVEN EN -ONTVANGSTEN 217 - 1.687
 
 
Kasstroomoverzicht   

Realisatie Realisatie
2005 2004

X € 1.000 X € 1.000

Resultaat 254 - 420
Afschrijvingen 1.122 1.597
Toename / afname debiteuren en overige vorderingen  - 816 816
Afname voorzieningen - 91 - 445
Toename / afname kortlopende schulden  
exclusief “Te verrekenen met de markt” 16.937 - 5.484

NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE 
ACTIVITEITEN 

17.406 - 3.936

Investeringen in materiële vaste activa - 996 - 2.701

NETTO KASSTROOM UIT 
INVESTERINGSACTIVITEITEN 

- 996 - 2.701

Afname langlopende schuld - 163 - 164

NETTO KASSTROOM UIT 
FINANCIERINGSACTIVITEITEN 

- 163 - 164

NETTO KASSTROOM 16.247 - 6.801

Saldo liquide middelen 1 januari  1.628 8.429
Saldo liquide middelen 31 december  17.875 1.628

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN 16.247 - 6.801
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Toelichting bij de balans van OPTA per 31 december 2005 en de 
resultatenrekening over 2005 
 
 
1. Waarderingsgrondslagen 
 
Algemeen 
Bij de balans per 31 december 2005 zijn als vergelijkende cijfers de bedragen uit de balans per 31 
december 2004 opgenomen. Tevens zijn bij de resultatenrekening de begrotingsbedragen over 2005 
en de realisatiecijfers van 2004 vermeld. 
De activa en de passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa betreffen de oprichtingskosten van OPTA. Deze geactiveerde kosten zijn 
gewaardeerd tegen de historische kostprijs, verminderd met de verrichte afschrijvingen tot en met 
december 2005. Afschrijving geschiedt lineair over een periode van tien jaar. Op basis van de 
afspraken die bij verzelfstandiging van OPTA met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (destijds 
het moederdepartement) zijn gemaakt, worden de afschrijvingskosten in de tarieven aan marktpartijen 
doorberekend. 
  
Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa zijn op de balans opgenomen tegen de aanschaffingswaarde, onder aftrek 
van de verrichte afschrijvingen tot en met december 2005. Afschrijving geschiedt lineair op basis van 
de geschatte economische levensduur die varieert van 3 tot 10 jaar. De afschrijvingstermijnen zijn als 
volgt vastgelegd: 
Huurdersbelang (= onroerende zaken) 10 jaar 
Inventaris (= inventaris en kantoormachines) 5 jaar 
Computerhardware en -software 3 jaar   
 
Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen, verminderd met de noodzakelijk geachte 
voorziening voor mogelijke oninbaarheid. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
De opbrengsten en kosten worden verantwoord conform het baten- en lastenstelsel. Aan de 
marktpartijen worden de integrale kosten in de tariefstelling doorberekend, met uitzondering van de 
kosten van bezwaar en beroep, de kosten van uitvoeringstoetsen en de bijzondere lasten. 
 
Opbrengsten en kosten marktcategorieën 
De basis voor het in rekening brengen van tarieven aan marktpartijen is te vinden in de 
Telecommunicatiewet, het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, de Postwet en het Besluit 
vergoedingen Postwet alsmede de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit. 
De aan marktpartijen door te berekenen kostendekkende tarieven worden jaarlijks door de minister 
van Economische Zaken goedgekeurd en gepubliceerd in de Staatscourant als “Regeling 
vergoedingen OPTA”. Uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven is het profijtbeginsel. De kosten 
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van bezwaar en beroep en de kosten van uitvoeringstoetsen worden door het Ministerie van 
Economische Zaken gedragen op basis van nacalculatie.  
 
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 vermogen van OPTA vastgelegd. In 
2005 heeft een aanpassing van deze regeling plaatsgevonden om te komen tot een meer adequate 
en werkbare regeling voor de vermogensvorming 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 overgeheveld naar de post “Te 
verrekenen met de markt” onder de kortlopende schulden. De tarievenbestemmingsreserve is hiermee 
komen te vervallen. Als gevolg van de stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers aangepast. De 
stelselwijziging heeft geen effect op het resultaat. 
 
 
2. Immateriële vaste activa 
De oprichtingskosten van OPTA zijn als immateriële vaste activa op de balans opgenomen. Het 
verloop van de oprichtingskosten luidt als volgt (x € 1.000): 
 
 Oprichtingskosten 
Aanschaffingswaarde tot en met 2004                         817 
Afschrijvingen tot en met 2004                         - 654
Boekwaarde 31 december 2004                         163 
 
Afschrijvingen 2005 - 81
Boekwaarde 31 december 2005 82

 
 
3. Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa luidt als volgt (x € 1.000): 
 

Huurders 
belang 

Inventaris Computer 
hard- en 
software 

Totaal 
materiële 

vaste activa 
Aanschaffingswaarde tot en met 2004 1.268 901 2.879 5.048
Afschrijvingen tot en met 2004 -65 -660 - 1.357 - 2.082
Boekwaarde 31 december 2004 1.203 241 1.522 2.966
  
Investeringen 2005 54 31 911 996
Afschrijvingen 2005 - 128 - 57 - 856 - 1.041
Boekwaarde 31 december 2005 1.129 215 1.577 2.921
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4. Vlottende activa 
 
Vorderingen op debiteuren 
De specificatie van de vorderingen luidt als volgt (x € 1.000): 
 

31 december 2005 31 december 2004
Vorderingen op debiteuren 1.666 1.156
Voorziening dubieuze debiteuren - 376 - 439

1.290 717
 
De vorderingen op debiteuren bestaan voor € 860.000 aan opgelegde boetes en voor € 332.000 aan 
failliete debiteuren. 
 
De opgenomen voorziening voor vorderingen op dubieuze debiteuren1 is als volgt samengesteld: 
vorderingen ouder dan 12 maanden zijn voor 100% voorzien, vorderingen jonger dan 12 maanden op 
failliete debiteuren zijn eveneens voor 100% voorzien en vorderingen tussen 2 en 12 maanden oud en 
groter dan € 4.500 zijn afzonderlijk beoordeeld en indien nodig voorzien.  
 
Overige vorderingen 
De specificatie van de overige vorderingen luidt als volgt (x € 1.000): 
 

31 december 2005 31 december 2004
Nog te factureren omzet  250 -
Vooruitbetaalde bedragen  137 149
Diversen 90 85

477 234
 
Liquide middelen 
De specificatie van de vorderingen van liquide middelen luidt als volgt (x  € 1.000): 
 

31 december 2005 31 december 2004
 Kas  1 2
 ING-bank  - 3 157
 Postbank 17.877 1.469

17.875 1.628
 
Het hoge saldo van de Postbank is het gevolg van de ontvangst van een boete ad € 17,0 mln. van 
Koninklijke KPN N.V. op 30 december 2005. 
 

                                                      
1 Boetes en lasten onder dwangsom worden niet voorzien. 
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5. Eigen vermogen  
De specificatie van het eigen vermogen luidt als volgt (x € 1.000): 
 
 31 december 2005 31 december 2004
Algemene reserve 
Saldo 1 januari - 437 634
Overheveling vanuit investeringsbestemmingsreserve 454 -
Dotatie 95 - 1.071
Saldo 31 december 112 - 437
 
Reserve activering oprichtingskosten 
Saldo 1 januari 163 245
Vrijval  - 81 - 82
Saldo 31 december 82 163
 
Investeringsbestemmingsreserve 
Saldo 1 januari 454 454
Overheveling naar algemene reserve - 454 -
Saldo 31 december - 454
 
Saldo 194 180

 
Algemene reserve 
De algemene reserve mag maximaal 5% bedragen van de gemiddelde gerealiseerde baten van de 
afgelopen drie jaar (in 2005 bedraagt het maximum € 864.000). Deze baten bestaan uit de 
opbrengsten van marktcategorieën, de vergoedingen van het Ministerie van Economische Zaken voor 
gemaakte kosten van bezwaar, beroep en uitvoeringstoetsen, alsmede de overige baten exclusief 
rentebaten. 
 
Indien de maximale omvang van de algemene reserve wordt overschreden, dan wordt dit meerdere 
toegevoegd aan de post “Te verrekenen met de markt” die is gerubriceerd onder de kortlopende 
schulden. 
 
Aan de algemene reserve mag jaarlijks een bedrag ter hoogte van maximaal 50% van het resultaat 
exclusief bijzondere lasten worden toegevoegd met dien verstande dat dit bedrag niet hoger mag zijn 
dan 25% van de maximum omvang van de algemene reserve.  
 
Het gedeelte van het resultaat dat niet wordt gedoteerd aan de algemene reserve, wordt toegevoegd 
aan de post “Te verrekenen met de markt”. 
 
In 2005 is de investeringsbestemmingsreserve komen te vervallen en toegevoegd aan de algemene 
reserve, waarna de algemene reserve een positief saldo had van € 17.000. 
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De vrijval in 2005 uit de reserve activering oprichtingskosten ad € 81.000 is gedoteerd aan de 
algemene reserve. Daarnaast heeft een dotatie aan de algemene reserve plaatsgevonden van € 
14.000. Dit bedrag is het saldo van een toevoeging ad € 216.0002 en een onttrekking van de 
bijzondere lasten ad € 202.000. Per saldo is derhalve € 95.000 gedoteerd aan de algemene reserve, 
waarna deze reserve ultimo 2005 een positief saldo vertoont van € 112.000. 
 
Reserve activering oprichtingskosten 
De reserve activering oprichtingskosten van OPTA bedraagt ultimo 2005 nog € 82.000. Deze 
reservering wordt aangehouden ter hoogte van de geactiveerde oprichtingskosten. In 2005 heeft een 
vrijval plaatsgevonden van € 81.000 ten gunste van de algemene reserve. 
 
Investeringsbestemmingsreserve 
Het saldo van de investeringsbestemmingsreserve ultimo 2004 ad € 454.000 is in 2005 toegevoegd 
aan de algemene reserve, waarna de investeringsbestemmingsreserve is komen te vervallen. 
 
 
6. Voorzieningen  
 
Voorziening bezwaar en beroep 
De specificatie van de voorziening luidt als volgt (x € 1.000): 
 

31 december 2005 31 december 2004
Saldo per 1 januari 185 630
Dotatie 94 94
Vrijval 162 - 455
Afboeking 23 - 84
Saldo per 31 december 94 185
 
Deze voorziening betreft bezwaar- en beroepzaken inzake bestreden facturen voor jaarlijks toezicht, 
registratie/vergunning en toekennen dan wel reserveren. 
 
De dotatie is samengesteld uit één in 2005 afgeboekte niet voorziene factuur, alsmede nieuw 
opgenomen facturen waarvan het in 2005 ingediende bezwaar of beroep nog niet is afgehandeld.  
De vrijval bestaat uit facturen waarvan het bezwaar of beroep ongegrond is verklaard en uit facturen 
waarvan het bezwaar of beroep is ingetrokken.  
De afboeking is samengesteld uit facturen waarvan het bezwaar of beroep gegrond is verklaard en 
facturen waarvan het bezwaar of beroep ongegrond is verklaard, maar die oninbaar bleken te zijn. 
 
 
7. Langlopende schulden 
Om de overdracht van vaste activa te financieren heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij de 
oprichting van OPTA twee renteloze leningen verstrekt voor elk een bedrag van € 817.000. De 
aflossing dient te geschieden in 10 gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de negende termijn ad € 
163.000 in 2005 is voldaan. Deze lening is overgenomen door het Ministerie van Economische Zaken.  
 
 
                                                      
2 25% van € 864.000 (de maximum omvang van de algemene reserve). Er wordt uitgegaan van € 216.000, omdat 50% van het 
resultaat exclusief bijzondere lasten met € 228.000 [50% x (€ 254.000 + € 202.000)] hoger is. 
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8. Kortlopende schulden 
 
Te verrekenen met de markt 
Deze post dient ter verwerking van het resultaat van de verschillende marktcategorieën ten behoeve 
van de verrekening in toekomstige tarieven. 
 
Ultimo 2005 is € 240.000 toegevoegd aan de post “Te verrekenen met de markt”. Dit bedrag is het 
deel van het 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): 
 
 31 december 2005 31 december 2004
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
 
Schuld aan Ministerie van Economische Zaken 
De specificatie van de schuld luidt als volgt (x € 1.000):  
 
 31 december 2005 31 december 2004
Termijnaflossing renteloze lening 163 163
Afrekening voorschotten ministerie: 
Bezwaar en beroep  219 623
Uitvoeringstoetsen 94 178
 476 964

 
De termijnaflossing ad € 163.000 heeft betrekking op de tiende aflossingstermijn van de langlopende 
renteloze lening welke in 2006 moet worden voldaan. 
 
Overige schulden 
De specificatie van de overige schulden luidt als volgt (x  € 1.000):  
 

31 december 2005 31 december 2004
 Opgelegde boetes 17.862 348
 Reservering reorganisatie 490 560
 Nog te ontvangen facturen  407 195
 Reservering vakantiegeld  287 306
 Reservering vakantiedagen  193 207
 Reservering vergoeding bedrijfsnummers - 67
 Diversen 38 22

19.277 1.705
 
De specificatie van de opgelegde boetes en lasten onder dwangsom luidt als volgt (x  € 1.000):  
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 Partij 31 december 2005 31 december 2004
 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
 
Wanneer opgelegde boetes of lasten onder dwangsom zijn geïnd, dan worden zij afgedragen aan het 
Ministerie van Economische Zaken.  
 
In 2005 zijn geen boetes c.q. lasten onder dwangsom afgedragen aan het ministerie. Aan Koninklijke 
KPN N.V. zijn boetes opgelegd van € 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 afgedragen aan het ministerie.   
 
 
9. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
OPTA huurt kantoorruimte in de Zurichtoren aan de Muzenstraat te Den Haag. Het tienjarige 
huurcontract loopt tot 31 januari 2014. De totale huursom (inclusief servicekosten) bedraagt € 
1.664.000 voor 2006.  
 
Overige reeds aangegane verplichtingen per balansdatum betreffen € 31.000 voor onderzoek- en 
adviesopdrachten, € 43.000 voor inhuur van personeel en € 72.000 voor kosten van de 
landsadvocaat. Tevens zijn verplichtingen aangegaan inzake huur en onderhoud van printers en 
kopieerapparaten voor € 99.000. 
 
OPTA heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegd-
pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze 
pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde-
bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden 
verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het 
fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het 
pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.  
 
Daarnaast is er één rechtszaak waarin OPTA enig risico loopt dat een vordering tot schadevergoeding 
door een marktpartij wordt ingediend. 
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10. Salarissen en sociale lasten  
 
Salaris, pensioenbijdrage en sociale lasten 
De specificatie van salaris, pensioenbijdrage en sociale lasten luidt als volgt (x  € 1.000): 
 

31 december 2005 31 december 2004
 Salaris 7.593 7.523
 Pensioenbijdrage  1.168 1.046
 Sociale lasten 646 535

9.407 9.104
 
Gemiddeld aantal werknemers 
Het gemiddeld aantal werknemers over 2005 is 145 (2004: 147). 
 
Bezoldiging van bestuurders 
De specificatie van de bezoldiging van het college over 2005 luidt als volgt (x  € 1.000): 
 
 J.C. Arnbak 

 
1 jan - 31 aug 

C.A. Fonteijn 
 

1 sep - 31 dec

L.Y. Gonçalves- 
Ho Kang You 

H.A. van 
Karnebeek 

Totaal

Salaris3 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
 
Over 2004 was de bezoldiging van het college als volgt gespecificeerd (x  € 1.000): 
 
 J.C. Arnbak L.Y. Gonçalves- 

Ho Kang You 
H.A. van Karnebeek Totaal

Salaris4 146 110 40 296
Vaste toelage 16 10 - 26
Toelage representatiekosten 7 3 2 12
Vergoeding reiskosten - 3 - 3
Pensioenbijdrage 23 15 - 38
Sociale lasten 4 2 - 6
 196 143 42 381
 
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. 
 
 
 
 

                                                      
3 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). 
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). 
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11. Bijzondere lasten 
De totale bijzondere lasten bedragen € 202.000. Deze hebben betrekking op de reorganisatie van 
OPTA die per 31 augustus 2005 is afgerond. 
 
 
12. Opbrengsten en kosten marktcategorieën en overige categorieën 
De opbrengsten van OPTA vloeien voort uit de wettelijke verplichting om marktpartijen vergoedingen 
in rekening te brengen voor jaarlijks toezicht, registratie/vergunning, toekennen dan wel reserveren, 
wijziging en spoedbehandeling. De vergoedingen zijn aan de marktpartijen in rekening gebracht op 
basis van de “Regeling vergoedingen OPTA 2005”.5 In 2005 heeft éénmaal een wijziging 
plaatsgevonden van de vergoedingsregeling.6 
 
Teneinde na te gaan of en in hoeverre de desbetreffende marktpartijen zich conform de wettelijke 
verplichtingen hebben gedragen voert OPTA een handhavingsbeleid uit. Het jaarverslag biedt inzicht 
in de wijze waarop OPTA de toezichtactiviteiten vervult en dus omtrent de wijze waarop zekerheid 
wordt verkregen met betrekking tot de rechtmatigheid van de ontvangsten van de marktpartijen. De 
realisatie is opgenomen op basis van nacalculatie.  

                                                      
5 Staatscourant, 24 december 2004, nr. 249 / pag. 14. 
6 Staatscourant, 14 december 2005, nr. 243 / pag. 11.  
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De specificatie van baten en lasten naar marktcategorieën luidt als volgt (x  € 1.000):  
 

Realisatie 
 

2005 

Begroting  
 

2005 

Realisatie 
 

2004 
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
  
  
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
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Toelichting baten 
Over het algemeen wijken realisatie en begroting weinig van elkaar af. Uitzonderingen zijn de 
marktcategorieën nummers, systemen voor voorwaardelijke toegang en TTP. Bij nummers is een 
aanzienlijk hogere realisatie als gevolg van met name hogere opbrengsten bij de jaarfacturatie van 
informatienummers en nummerblokken. Daarentegen is bij systemen voor voorwaardelijke toegang 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 communicatienetwerken zijn hoger dan begroot vanwege de 
marktanalyses. 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 nacalculatie afgerekend.  
 
 
13.  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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