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missie OpTa

OPTA stimuleert bestendige concurrentie in 

de telecommunicatie en postmarkten. Dat 

wil zeggen: een duurzame situatie waarin 

particuliere en zakelijke eindgebruikers een 

keuze kunnen maken tussen aanbieders en 

tussen diensten, zodanig dat het prijs- en 

kwaliteitsaanbod op de diverse deelmarkten 

tot stand komt door effectieve marktprikkels.

Bij onvoldoende keuze beschermt OPTA 

eindgebruikers.
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Chris fonteijn

 voorzitter van het college 

Dat internet de wereld op zijn kop 
zou zetten is vaak aangekondigd 
en even zoveel keer niet gebeurd. 
Maar voor de elektronische 
communicatiesector is de technolo-
gie op basis van het internetproto-

col van zeer groot belang. Dat merkt de consument ook in toenemende 
mate, doordat er via internet gebeld kan worden en er via breedband 
verschillende bundels van diensten kunnen worden afgenomen, die alle-
maal over dezelfde infrastructuur het huis binnenkomen. 

OPTA is in beginsel opgetogen over dit soort nieuwe toepassingen, 
omdat de consument er beter van kan worden, door een aanbod van 
betere diensten, tegen lagere prijzen. Maar wij zijn natuurlijk niet opge-
richt om juichend achter elke nieuwe ontwikkeling aan te rennen. Van 
ons mag u een nuchtere analyse verwachten, van de goede en mogelijk 
ook minder voordelige effecten van technologische veranderingen. 

Vandaar dat wij met meer dan gemiddelde belangstelling de plannen 
van KPN volgen om hun netwerk om te bouwen zodat het volledig op 
het internetprotocol is gebaseerd (‘All-IP’). In de afgelopen maanden 
heeft OPTA zowel met KPN als met andere marktpartijen gepraat 
over dit initiatief en de mogelijke gevolgen daarvan in kaart gebracht. 
Vanzelfsprekend is het goed dat de grootste partij in onze markten durft 
te investeren in haar netwerk en de drang heeft grote besparingen te 
realiseren. Door de verdere aanleg van glasvezel in een belangrijk deel 
van het netwerk worden hogere doorgeefsnelheden mogelijk. Dat levert 
in potentie vele nieuwe mogelijkheden voor innovatie in de dienstver-
lening op. Voor de consument, natuurlijk, maar ook voor KPN’s concur-
renten. 

Ondanks ons enthousiasme blijven we ook nu nuchter. Het gaat 
tenslotte vooralsnog om een investeringsplan. Als het plan word uitge-
voerd heeft dat mogelijk grote gevolgen voor de alternatieve aanbieders 
van communicatiediensten. Zij zouden bijvoorbeeld op een heel andere 
wijze aan het netwerk van KPN moeten worden gekoppeld om hun 
klanten te bereiken. De belangen zijn voor alle partijen groot, dus probe-
ren wij zo zorgvuldig mogelijk tot een standpunt te komen. Wij hebben 
onze voorlopige bevindingen en conclusies voor de regulering en 
toezicht in een ‘All-IP-wereld’ vervat in een consultatiedocument. Deze 
is kort geleden gepubliceerd. Alle belanghebbenden zijn in de gelegen-
heid om hun zienswijzen in te brengen. Die inbreng wegen wij zorgvul-
dig, alvorens met een definitief standpunt te komen, later dit jaar. 

Technologische vooruitgang is fascinerend, net als de daaruit voortvloei-
ende fundamentele vragen voor ons toezicht!
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Schieten met hagel of met scherp

TEKST: Wino Penris en stefan Wijers
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Dian van Leeuwen, verbonden aan de Werkgeversvereniging 
Callcenters: “De gemiddelde Nederlander krijgt twee keer 
per maand een telefonisch aanbod. Telefonische contacten 
leiden tot 17 miljoen transacties op jaarbasis. Dat tekent het 
succes van deze vorm van benadering. Het is niet te voorko-
men dat hierdoor ook wel eens consumentirritatie ontstaat, 
maar dat geldt voor alle communicatiekanalen.”

Twee kanten

Bernd de Nijs, projectleider telemarketing bij OPTA: “Veel 
mensen ergeren zich aan telemarketing en willen dat 
het spreekwoordelijke ‘bellen onder het avondeten’ stopt. 

4

Telemarketing; een medaille met twee kanten

170 miljoen keer per jaar gaat in Nederlandse woningen de telefoon ongevraagd over. Of u uw hypotheeklasten omlaag 

wilt brengen of eerder wilt stoppen met werken. u wilt misschien alleen maar ongestoord uw bord leegeten. Toch komen 

deze telefoontjes van callcenters best vaak gelegen. 

Tegelijk zie je dat telemarketing in een duidelijke behoefte 
voorziet en dat bedrijven veel nieuwe klanten op deze 
manier werven. Het gaat ons er absoluut niet om dat tele-
marketing geheel moet worden uitgebannen. Het is geen 
criminele activiteit of zo. Wat wij willen is dat uitwassen 
worden bestreden en dat telemarketeers zich aan de wet 

Cosmas Vesseur, senior juridisch adviseur bij OPTA en Bernd de Nijs, projectleider telemarketing bij OPTA

“de gemiddelde Nederlander krijgt 
twee keer per maand een telefonisch 
aanbod.”
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houden.” Cosmas Vesseur, senior juridisch adviseur bij 
OPTA: “De Telecommunicatiewet is heel helder op dit punt. 
Bedrijven mógen gewoon bellen, maar zij zijn verplicht 
eraan mee te werken dat contactgegevens verwijderd 
worden als de consument dat wil. Kortom: ongevraagde 
telefoontjes om producten, diensten of denkbeelden aan de 
man te brengen zijn dus geoorloofd, maar alleen als je de 
consument actief laat weten dat er een mogelijkheid bestaat 
om dit soort telefoongesprekken niet langer te ontvangen. 
Een afmeldservice dus of een ‘nee-sticker’ zo je wilt.”

kampioenen van het klantcontact

Van Leeuwen: “Nederland is een schoolvoorbeeld van 
een land waarin de liberalisering van markten in een hoog 
tempo verloopt. Daarin zijn callcenters de kampioenen 
van het klantcontact. Of het nu om de telecommunicatie-, 
energie- of zorgverzekeringenmarkt gaat; telemarketing 
levert een enorme bijdrage aan de snelheid waarmee 
de liberalisering op deze markten plaatsvindt. 70% van 
alle nieuwe klanten van toetreders worden verkregen via 
telemarketing. Telefonische verkoopt zorgt voor kosten-
verlagingen en voor een sterke concurrentie tussen de 
verschillende aanbieders. Het aantal formele klachten bij 
de Reclame Code Commissie en de OPTA is bovendien 
zeer gering in aantal. Op dit punt doet de branche het dus 
buitengewoon goed. Ondanks dit is ons als branche er alles 
aan gelegen om de consumentenirritatie zoveel mogelijk 

terug te dringen. Wat dat betreft kunnen beide partijen; 
OPTA en de branche gezamenlijk, door goede zelfregule-
ring en sterk toezicht, gebaseerd op een juiste hantering 
van de Telecommunicatiewet, een belangrijke bijdrage 
leveren aan de legitieme bedrijfsbelangen en de gerecht-
vaardigde belangen van de consumenten.”

Telefoonterreur

De afgelopen periode is er veel publiciteit geweest rond 
het verschijnsel telemarketing. Consumenten belden 
massaal met het Meldpunt Stop Telefoonterreur van de 

�

“als een consument zegt dat hij het niet 
wil, moet hij niet meer gebeld worden. 
zo simpel is dat.”

Consumentenbond. Mensen ergerden zich eraan dat ze 
gebeld worden en aan zaken zoals het tijdstip van bellen, 
het doorvragen als aangegeven werd geen belangstelling 
te hebben en aan het feit dat de beller naam en persoons-
gegevens weet. Het blijkt dat consumenten door callcenters 
niet actief genoeg gewezen worden op de afmeldmoge-
lijkheid. De bond ziet ondertussen weinig verandering in 
wetgeving en pleit voor een wettelijk verplichte, koste-
loze aansluiting van callcenters bij een register, waarbij 
consumenten kunnen aangeven niet meer gebeld te 
willen worden. Bregje Krijnen, beleidsmedewerker bij de 
Consumentenbond: “We krijgen veel klachten over telemar-
keting. OPTA doet er alles aan wat in haar macht ligt, maar 
er ontbreekt gewoon een stuk wetgeving en er zijn onvol-
doende sanctiemogelijkheden. Ik zeg het nog maar eens: 
als een consument zegt dat hij het niet wil, moet hij niet 
meer gebeld worden. Zo simpel is dat. Maar ja, het wordt 
natuurlijk wat ingewikkelder als de consument sommige 
informatie wel en andere niet wil ontvangen. Daarom is het 
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Dian van Leeuwen, Werkgeversvereniging Callcenters
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mag van 9.00 tot 22.00 uur op werkdagen) opgesteld 
voor ongevraagd bellen. Tenslotte is de Consumentenlijn 
Telemarketing ingesteld (www.telemarketinglijn.nl) die 
onder andere informatie geeft over de achtergronden van 
telemarketing en consumenten een ingang biedt voor het 
indienen van klachten.”

heft in eigen handen

Martijn van Dam, PvdA Tweede Kamerlid: “Ik geloof in 
het nut van vrije marktwerking voor consumenten en 
dat concurrentie leidt tot kwaliteit, innovatie en zo laag 
mogelijke prijzen. Wel moet gegarandeerd zijn dat consu-
menten het heft in eigen handen kunnen houden. Zeker 
nu het belang van massacommunicatie afneemt en het 
belang van direct contact met consumenten toeneemt, 
is het nodig de positie van consumenten te versterken. 
We moeten zelf kunnen bepalen of wij gediend zijn van 
commerciële inbreuken op ons privé-leven. We kennen 
al de brievenbussticker en een verbod op ongevraagde 
reclame per e-mail of sms. Voor telemarketing en 
reclame over de post vertrouwen we nu nog op zelfregu-
lering. Infofilter filtert 85% van de ongewenste telefoon-
tjes. De rest wordt gepleegd door bedrijven die niet zijn 
aangesloten. Daarvoor geldt slechts dat ze consumenten 
moeten aanbieden dat ze zich kunnen laten uitschrijven 
uit de databestanden van de bellende partij. Dat betekent 
dat je elke keer als je wordt gebeld moet aangeven dat je 
er niet van gediend bent. Dat is onbegonnen werk.”

Spam

Bregje Krijnen ziet parallelen met de spambestrijding: 
“Daar zie je dat goede wetgeving en stevige handhaving 
helpen bij de bestrijding. Ook de internationale dimensie 
is hetzelfde: spammers opereren vaak vanuit het buiten-
land en dan kan OPTA in haar eentje weinig uitrichten. 
Gelukkig zie je nu internationale samenwerking ontstaan 

tussen de spambestrijders. Een dergelijke ontwikkeling 
verwacht ik bij telemarketing ook. Je ziet nu al callcen-
ters opereren vanuit het buitenland. Dat wordt dan de 
volgende uitdaging voor OPTA en de wetgever. Verder 
moeten natuurlijk consumenten voorgelicht worden 
over hun rechten.” Bernd de Nijs: “Het vraagstuk van 
telemarketing is inderdaad deels te vergelijken met het 
spamprobleem. Het belangrijkste verschil is dat spam 
aan particulieren altijd illegaal is en telemarketing juist 
niet! Bovendien is de internationale dimensie van spam 
groter dan die van telemarketing. Momenteel opereren 
er inderdaad callcenters vanuit het buitenland, maar de 
opdrachtgevers zijn wel Nederlandse bedrijven en instel-

zo belangrijk dat de consument zelf precies kan bepalen 
waarvoor hij wel gebeld wil worden en waarvoor niet. 
uiteindelijk is dat voor het callcenter ook beter. Dat belt 
dan niet meer voor niets en krijgt geen boze consument 
aan de lijn.”

zelfregulering

Projectleider De Nijs:”OPTA is blij dat telemarketing-
bedrijven zelf in actie zijn gekomen om telefonische 
acquisitie in goede banen te leiden. Via Infofilter (www.
infofilter.nl) kunnen consumenten door het invullen van 
een formuliertje aangeven dat hij geen commerciële 
boodschappen per post, vaste of mobiele telefoon willen 
ontvangen. Bedrijven vergelijken hun bellijsten met de 
database van Infofilter en halen de mensen eruit die 
niet benaderd willen worden. Ook heeft de branche door 
middel van de Code Telemarketing fatsoensregels (bellen 

6

F
O

TO
: E

R
IC

 V
A

N
 N

IE
u

W
LA

N
D

“we moeten zelf kunnen bepalen of  
wij gediend zijn van commerciële 
inbreuken op ons privé-leven.”

Martijn van Dam, PvdA Tweede Kamerlid
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lingen. Als een buitenlands callcenter zich niet aan de 
regels houdt, kan OPTA die opdrachtgever aanspreken. 
We denken dat de internationale dimensie bij telemarke-
ting minder ingewikkeld wordt dan bij spam. Dat neemt 
niet weg dat we hier wel alert op zijn.”

actief optreden

De Nijs: “Met zelfregulering komen we een heel eind, 
maar daarnaast is zeker ook actief optreden van OPTA 
noodzakelijk om het allemaal sluitend te maken. We 
toetsen bijvoorbeeld of alle bedrijven zich houden aan 
de wet en een faciliteit biedt die consumenten vrijwaart 
van ongevraagde telefoontjes. Dit moet in íeder gesprek 
áctief gebeuren, dus niet alleen passief. We willen voor-
komen dat een paar beunhazen het voor de rest van de 
branche versjteert, doordat zij zich niet aan de zelfregu-
lering houden en de regels aan hun laars lappen.” Jurist 
Vesseur: “OPTA heeft een heel scala aan mogelijkheden 

ter beschikking om handhavend op te treden. We kunnen 
belscripts opvragen, onaangekondigde bezoeken op 
locatie brengen en uiteindelijk boetes opleggen als zaken 
niet in de haak zijn.”

In één keer afmelden

Wat PvdA Tweede Kamerlid Van Dam betreft is zelfre-
gulering niet voldoende:”Consumenten die niet zitten 
te wachten op telemarketing moeten zich in één keer 
kunnen afmelden waarna ze niet meer gebeld mogen 
worden. Dan heeft de consument echt het heft in eigen 
hand. Dezelfde regel moet gelden voor geadresseerde 
postreclame. Overigens is zo'n systeem ook in het belang 
van direct marketeers. Zij hoeven geen telefoontjes of 
postzegels meer te verspillen aan mensen die toch niet 
op aanbiedingen zitten te wachten. Het dwingt bedrijven 
ook hun marketing beter te richten op consumenten die 
ontvankelijk zijn voor het aanbod. Schieten met scherp in 
plaats van met hagel is mijn devies. Als mijn voorstel leidt 
tot grote verschuivingen doordat mensen zich massaal 
gaan afmelden, moet dat ten eerste de telemarketing-
branche aan het denken zetten. Maar voor de economie 
heeft dat geen gevolgen, want het zal slechts tot een 
verschuiving leiden naar geavanceerdere vormen van 
marketing en verkoop.”  «

“met zelfregulering komen we een heel 
eind, maar daarnaast is zeker ook actief 
optreden van OpTa noodzakelijk.”

Bregje Krijnen, Consumentenbond: “Tot het moment 
dat er betere regels zijn kunnen consumenten met 
deze tips proberen zo min mogelijk last te hebben van 
telemarketing:

•  Als u gebeld wordt door een bedrijf en u bent daar 
niet van gediend, zeg dat dan. Het bedrijf is dan 
verplicht u van de lijst te schrappen.

•  Meld u aan bij Infofilter (www.infofilter.nl) en verleng 
uw inschrijving na 5 jaar. 

•  Bij Infofilter kunt u zich ook afmelden voor geadres-
seerde reclamepost (direct mail).

•  Als u een bestelling doet of zich ergens aanmeldt, 
let dan op dat u niet ongemerkt toestemming geeft 
voor direct mail of reclametelefoontjes.

•  Als u twijfelt, geeft u dan expliciet aan dat u geen 
reclamepost, -mailtjes of -telefoontjes wilt ontvan-
gen.

•  Als u echt helemaal genoeg heeft van de onge-
vraagde telefoontjes, neem dan een geheim 
nummer.“

Bregje Krijnen, Consumentenbond
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“Toezicht houden 
doe je niet alleen”

Toezichtteam bevordert actieve naleving van wet -en regelgeving
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volgens de lijst van topprioriteiten die OpTa zich stelde voor 200� is vorig jaar 'nadrukkelijk aan handhaving gedaan.’ 

welke lading ligt er besloten achter deze weinig concrete zinsnede? Op het eerste gezicht lijkt het toch logisch dat een 

toezichthouder de wet handhaaft en actief optreedt? focus op het werk van het OpTa-toezichtteam en het effect van het 

achter de schermen optreden als handhaver en probleemoplosser.

Sinds een paar jaar houdt OPTA zich naast werkzaamheden 
als tariefbeoordeling, geschilbeslechting en marktafbakenin-
gen intensiever bezig met het zélf beter zicht te krijgen op 
omstandigheden en ontwikkelingen in de markt. Meer prio-
riteit wordt gegeven aan het actief vergaren van informatie 
en het plegen van recherche ten dienste van de concurren-
tietaak van OPTA. Zo wordt geprobeerd zo vroeg mogelijk 
problemen of onrechtmatigheden in de markt aan te pakken 
of te voorkomen. Voor dit specialistische werk richtte OPTA 
een apart toezichtteam op. Dit team maakt onderdeel uit van 
het breder palet aan inspanningen en middelen, zoals het 
spamteam bij internetveiligheid, dat binnen OPTA eveneens 
aan actieve handhaving doet.

Input cruciaal

“We komen in actie door eigen onderzoek of door meldingen 
en informatie die we krijgen aangereikt. Die informatie kan 
afkomstig zijn van marktpartijen, eindgebruikers of anderen 
in de buitenwereld. Die input van onze omgeving is buiten-
gewoon cruciaal. Kortom: ziet u dingen, bel ons!” zegt Mark 
Pijning, leider van het OPTA-toezichtteam. “Wij proberen 
van buiten naar binnen te denken en ons zoveel mogelijk 
te verplaatsen in de situatie van partijen op de communi-
catiemarkten. Welk marktgedrag vertonen zij of juist niet? 
Welke problemen en onvolkomenheden komen we tegen, 
welke prioriteit geven we eraan en wat is vervolgens de 
beste manier om iets aan te pakken? We streven ernaar als 
waakhond heel goed te kijken en zaken zo tijdig mogelijk te 
signaleren.” 

“In het begin hebben we vooral acties uitgevoerd op het 
terrein van de wholesale-markt. Denk aan (kosten van) collo-
catiedienstverlening, ontbundelde toegang tot het aansluit-
net, migraties en informatieverstrekking tussen aanbieders. 
Later is de focus van ons team verschoven naar retail. 
Daarbij ging het onder andere om acties waarbij onderzocht 
werd of er al dan niet onrechtmatige kortingen zijn verstrekt.” 
Ook deed het toezichtteam een aantal interventies met als 
resultaat de introductie van gelijkwaardige ADSL2+-toegang 
voor alle aanbieders in de markt. Pijning: “Daardoor kunnen 
consumenten bij verschillende aanbieders genieten van 
bijvoorbeeld live voetbalbeelden en films op tv.”

uitvoeringsagenda

Volgens Pijning weegt OPTA zorgvuldig af of het team actief 
wordt ingezet of niet. “We hebben een uitvoeringsagenda 
die is vastgesteld aan de hand van bijvoorbeeld de scans 
die we maken van de toestand in de verschillende markten. 
Onze prioriteiten worden bepaald op basis van urgentie in 

de markt, (direct) voordeel voor de eindgebruiker, efficiency 
en effectiviteit. Per actie maken we een aanpak op maat 
met aandacht voor proportionaliteit, risico’s en te behalen 
resultaat. Om een probleem vervolgens goed in beeld te 
krijgen, voeren we gesprekken, vragen we inlichtingen, doen 
we onderzoek en verrichten we zonodig ook controles uit op 
locatie.”

Een omvangrijke actie die het toezichtteam heeft onderno-
men, was het uitvoeren van een onderzoek naar de onge-
oorloofde kortingen die KPN verstrekte in de grootzakelijke 
markt. Eind vorig jaar leidde dit onderzoek ertoe dat KPN 
een boete opgelegd kreeg van € 17 miljoen en KPN heeft 
een vergoeding aan betrokken aanbieders op deze markt 
ter beschikking gesteld van € 18 miljoen. Ruim een jaar 
is het toezichtteam intensief bezig geweest om de feiten 
boven tafel te krijgen die nodig waren om goed uit te kunnen 
zoeken wat de precieze omvang was van verboden kortin-
gen. “We hebben binnen ons eigen onderzoek ontzettend 
veel gehad aan informatie die we hebben gekregen vanuit 
de markt; deels van KPN zelf en voor een belangrijk deel 
ook van concurrenten. Je hebt voor dit soort werk een flinke 
dosis uithoudingsvermogen nodig. Ook moet je beslist neus 
hebben voor dit soort dingen en heel goed weten waar naar 
op zoek bent,” aldus Pijning.

Compliance speerpunt

“Na de boekhoudschandalen rond Enron en MCI is compli-
ance, via de financiële dienstverlening uitgewaaierd over 
andere sectoren en nu absoluut een speerpunt geworden, 
ook in Nederland,” zegt Mark Pijning. Met compliance wordt 
bedoeld dat onder toezicht staande ondernemingen de 
geldende wet -en regelgeving naleven en ook gaan werken 
volgens de normen en regels die een instelling wat dit 
betreft zelf heeft opgesteld. “Ook in de communicatiesector 
doet compliance opgeld. Immers, waar een marktsitu-
atie betrouwbaar wordt gevonden en wet -en regelgeving 
worden nageleefd, is de investeringsbereidheid het grootst. 
Toezicht houden doe je als OPTA niet alleen, maar is ook 
een zaak van de  sector zelf. Het toezichtteam probeert in 
die zin een schakel te zijn in het totaal aan inspanningen 
om Nederland aantrekkelijk te maken voor investeerders,” 
aldus Pijning.  «

TEKST:  stefan Wijers

“de input van onze omgeving is buiten-
gewoon cruciaal. kortom: ziet u dingen, 
bel ons!”
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Het lijkt voor de hand te liggen dat een consument zonder 
keuzemogelijkheden er op vooruit gaat wanneer er een  
alternatief, dus keuze ontstaat. Vreemd is het ook niet om te 
verwachten, dat een consument die van niets te kiezen naar 
één keuze gaat, daar méér bij gebaat is dan de consument 
die van één naar twee keuzes gaat, of van twee naar drie. 
Misschien voegt de vierde of de vijfde keuzemogelijkheid wel 
weinig tot niets meer toe? Boven een bepaald aantal keuze-
mogelijkheden kan een consument een verdere toename 
zelfs als ongewenst ervaren.

gelukkiger met minder

Onlangs stond de ENCORE jaarconferentie in het teken 
van de rol van consumenten in (concurrerende) markten. 
ENCORE is een internationaal economisch onderzoeksnet-
werk voor marktwerking en regulering, opgericht door het 
Ministerie van EZ, NMa en OPTA en ondergebracht bij de 
universiteit van Amsterdam. Eén van de sprekers tijdens 
de conferentie, de Amerikaanse professor Barry Schwartz 
maakt onderscheid tussen twee types consumenten: de 
maximizers en satisficers. Een maximizer zoekt uitvoerig 
naar alle keuzemogelijkheden en maakt op basis van de 
ingewonnen kennis vervolgens een weloverwogen keuze. 
Een satisficer daarentegen zoekt alleen totdat hij iets vindt 
dat voldoet aan zijn eisen en stopt dan met zoeken. Hoewel 
de maximizer dankzij volledigere informatie wellicht een 
objectief betere keuze maakt, is deze consument zich tege-
lijkertijd bewust van alle mogelijkheden die hij daarvoor moet 
laten schieten. Die bewustwording kan ondanks de objectief 
goed gemaakte keuze, spijt ten gevolge hebben. De satisficer 
maakt wellicht een minder hoogwaardige keuze, maar is zich 
niet bewust van de alternatieven, dus heeft daar geen spijt 
van. Satisficers zijn daarom gelukkiger met hun keuzes dan 
maximizers. De conclusie van Schwartz is dan ook voorspel-
baar: méér is lang niet altijd beter.

afname welvaart bij teveel

De Britse economieprofessor Michael Waterson, een andere 
spreker tijdens de conferentie, heeft het welvaartseffect van 
de liberalisering van de Engelse energiemarkt onderzocht. Hij 
stelt dat slechts een fractie van alle consumenten hoeft over 
te stappen, om op effectieve wijze concurrentie te bewerk-
stelligen. Wanneer te veel consumenten overstappen kan dat 
weliswaar concurrentie bevorderen, maar het overstapproces 
zelf kost de consument ook tijd en energie, terwijl uit de prak-

tijk blijkt dat lang niet alle consumenten verstandige overstap-
beslissingen maken. Teveel overstappende consumenten kan 
daarom tot een afname van consumentenwelvaart leiden, 
wat juist niet de bedoeling van liberalisering is.

Mogelijk regelt een gezonde markt vanzelf haar eigen opti-
male keuzeniveau, maar minder gezonde markten doen dat 
misschien juist niet. Hoewel de eerder beschreven theorie 
van Waterson nog pril is, kunnen er lessen voor ondermeer 
toezicht op communicatiemarkten uit voortvloeien. Zo kan het 
bijvoorbeeld nuttig zijn om te onderzoeken wat het daadwer-
kelijke welvaartseffect van het aantal keuzemogelijkheden 
voor consumenten van elektronische communicatiediensten 
is. Dat consumentengedrag een essentieel onderdeel van 
goed werkende markten vormt, is duidelijk. De uitdaging is 
om dat gedrag voldoende te doorgronden zodat het beoogde 
effect van toezicht op elektronische communicatiemarkten 
aansluit bij de daadwerkelijke behoeftes van consumenten.

Nederlandse praktijk

Hoe zit het eigenlijk met de keuzemogelijkheden op markten 
die onder toezicht van OPTA staan? Twee voorbeelden: 
mobiel bellen en omroepsignaal (televisie). De mobiele markt 
is door de overheid aan vijf netwerkaanbieders gegund, 
waarvan er nu nog vier over zijn. In de marktanalyse is deze 
markt door OPTA inmiddels redelijk gezond verklaard. Alle 
verschillende aanbieders bieden ongelooflijk veel mobiele 
producten aan. Keuze te over in vaste abonnementen, pre-
paid, aantal belminuten, SMS bundels, databundels, type 
telefoon etc. Dat veel consumenten hulp nodig hebben om 
door de bomen het bos te zien, blijkt wel uit het succes van 
de vergelijkingssite bellen.com. Dat veel consumenten gretig 
gebruik maken van de geboden keuzevrijheid blijkt ook uit 
het hoge aantal consumentenverschuivingen (churn) in de 
mobiele sector. Bij omroepsignaal is dat niet anders. Tot voor 
kort was het simpel: TV ging via de kabel, en als die er niet 
was of niet aan je wensen voldeed, dan was er satelliet. 
Inmiddels is er in grote delen van Nederland digitale TV via 
de ether verkrijgbaar, Tele2 adverteert met televisie via de 
telefoonlijn (IPTV) en KPN biedt dat sinds begin mei ook. 
Er was al voetbal van Versatel, en de echt vooruitstrevende 
consument haalt zijn favoriete soaps tegenwoordig bij Apple's 
iTunes website. Al met al dus meer keuzevrijheid voor de 
consument. De tijd moet wijzen hoeveel consumenten van 
die keuzevrijheid gebruik maken.  «

meer keuze is niet altijd beter

TEKST: jonas rosenstok

vaak wordt verondersteld dat toenemende keuzemogelijkheden een belangrijk effect van OpTa's toezicht op  

communicatie markten moet zijn. als OpTa haar werk goed doet, hebben consumenten meer te kiezen.  

de formulering lijkt te veronderstellen dat méér keuze vanzelfsprekend ook beter is. maar die veronderstelling  

gaat mogelijk voorbij aan de werkelijke behoeftes van consumenten.

Jaarconferentie economennetwerk ENCORE
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Nieuwe informatiediensten via 18xy

bent u op zoek naar een telefoonnummer? waar 118 nu is voorbehouden aan aanbieders van abonnee-informatiediensten 

die óók een eigen netwerk hebben, wil de minister van Economische zaken dat alle aanbieders van nummerinformatie 

met een nummer uit de 18xy-serie de concurrentie aangaan. Onlangs is hiervoor het nummerplan gewijzigd. In dit artikel 

komen de gouden gids en kpN hierover aan het woord.

TEKST: Martijn Meijers

het succes van 18xy kunnen maken of breken”. Vanuit het 
perspectief van wet -en regelgeving is het overigens zo dat 
de aankiesbaarheid niet automatisch is verzekerd, en dat 
als tussen aanbieders een geschil ontstaat OPTA om een 
besluit kan worden gevraagd.

veiling of loting

De nieuwe nummers worden vanaf eind juni uitgegeven 
door de OPTA op volgorde van aanvraag. Als partijen tege-
lijk hetzelfde nummer aanvragen zal het nummer worden 
geveild of verloot. Het eerste halfjaar wordt geveild, daarna 
geloot. Een nummer als 1881 zou wel eens beter bij eind-
gebruikers kunnen blijven hangen, dan het  nummer 1839, 
en is daardoor meer waard. Ben Steeman vindt loten logi-
scher dan veilen: “Een nummer wordt pas iets waard als 

een aanbieder er met een dure marke-
tingcampagne voor zorgt dat 

mensen het nummer 
tussen de oren 
krijgen.”  «

Belt u nu bijvoorbeeld mobiel 118, dan bereikt u de 
nummerinformatiedienst van uw mobiele aanbieder. Andere 
aanbieders zijn aangewezen op een aanzienlijk langer 
0900 nummer. Met de introductie van 18xy, waarbij 118 
wordt uitgefaseerd, wordt deze situatie nu rechtgetrok-
ken. Straks kunnen meer aanbieders gebruik maken van 
een kort nummer om een abonnee-informatiedienst aan te 
bieden.

wat is het belang?

De Gouden Gids vindt de introductie van 18xy een 
belangrijke stap, want ziet volop mogelijkheden om de 
nummerinformatiedienst te ontwikkelen tot telefonische 
toegangspoort naar een veelheid aan informatie. Ben 
Steeman van de Gouden Gids: “uiteindelijk gaat de 
consument van 18xy profiteren, en juist daarom is het zo 
belangrijk dat wij als Gouden Gids op gelijke voet kunnen 
concurreren om de voorkeur van die consument.” KPN ziet 
dit anders: de ervaring in het buitenland leert dat de intro-
ductie van 18xy leidt tot verwarring, dure nummerveilingen 
en kostbare campagnes die terugverdiend moeten worden 
door hogere tarieven en minder kwaliteit. “uiteindelijk bete-
kent dit een flinke afname in de vraag naar informatiedien-
sten, waarmee het kind met het badwater is weggegooid”, 
aldus Hans van den Outenaar van KPN.

uitfasering 118

De bedoeling is dat de 118 nummerhouders tijdelijk een 
bandje afspelen waarop wordt aangegeven dat in het 
vervolg een 18xy nummer moet worden gekozen. Op dat 
bandje mogen nummerhouders geen reclame maken voor 
hun eigen 18xy nummer; alle partijen moeten immers 
dezelfde kans krijgen om de consument naar zich toe 
te trekken. Met de Gouden Gids verwacht OPTA dat alle 
aanbieders er alle belang bij hebben om er voor te zorgen 
dat deze overgang soepel verloopt.

aankiesbaarheid

Belangrijk is natuurlijk, dat het wel zo moet zijn dat de 18xy 
nummers voor consumenten bereikbaar zijn. De huidige 
118 nummerhouders kunnen er belang bij hebben om hun 
eigen dienst te beschermen, bijvoorbeeld door de aankies-
baarheid van andermans 18xy nummers te bemoeilijken. 
Steeman, Gouden Gids, wijst er op “dat dit soort aspecten 

 Meer informatienummers door gewijzigd nummerplan
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all-Ip:   
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In november 2005 heeft KPN haar plannen om te komen 
tot een volledig op het Internet Protocol (IP) gebaseerd 
netwerk wereldkundig gemaakt. Op basis van deze tech-
nologie kunnen verschillende communicatiediensten  
– e-mail, voicemail, telefonie, maar ook bijvoorbeeld televi-
sie, over één en hetzelfde IP netwerk worden getranspor-
teerd. KPN is daarmee klaar om zich verder te ontwikkelen 
als multi-play aanbieder en om de concurrentie met 
andere infrastructuren aan te kunnen.

laag wegsnijden

All-IP betekent in de eerste plaats dat KPN haar transmis-
sienetwerk heeft omgebouwd tot een ethernet, waarover 
op basis van IP grote hoeveelheden data kunnen worden 
verstuurd. Met de volgende fase van All-IP, die zich richt 
op KPN’s aansluitnetwerk, wordt nu begonnen. Deze 
houdt in dat KPN haar netwerk ‘platter’ maakt, doordat 
één functionele laag in het huidige netwerk wordt wegge-
sneden. Die laag bestaat uit de lokale nummercentrales, 
1.350 in getal, die nu nog nodig zijn voor de beschakeling 
van het analoge telefonieverkeer. Door afscheid te nemen 
van deze oude centrales worden niet alleen operationele 
kosten bespaard, maar ontstaat tegelijkertijd een aanzien-
lijke opbrengst van € 1 miljard uit de verkoop van deze 
locaties.

Samen op één infrastructuur 

Tegelijkertijd vervangt KPN het bestaande kopernetwerk 
tussen die centrales en de 28.000 kabelverdeelkasten 
door glasvezelkabel. Deze kabelverdeelkasten staan 
tussen de lokale centrale en de huisaansluitingen. Met 
deze vervanging door glas ontstaat aanzienlijk meer capa-
citeit in dit deel van het netwerk waardoor het mogelijk is 
om op basis van VDSL2 breedbanddiensten aan eindge-
bruikers te leveren. VDSL2, waarmee snelheden kunnen 
worden geleverd van zeker 50 Mbps, ziet KPN als de 
norm voor de nabije toekomst. Hiervoor is ook nodig dat 
KPN haar breedbandapparatuur, de zogenaamde DSLAM, 

zo dicht mogelijk bij de huisaansluiting plaatst, waartoe de 
28.000 kabelverdeelkasten moeten worden omgebouwd. 
Met al deze aanpassingen zou KPN in 2010 moeten 
beschikken over één breedbandige infrastructuur op basis 
waarvan KPN zelf, maar ook andere aanbieders, hun dien-
sten bij eindgebruikers kunnen aanbieden. 

regulering en all-Ip

OPTA vindt All-IP in zichzelf een goede ontwikkeling, want 
dit geeft uitzicht op de ontwikkeling van innovatieve dienst-
verlening tegen lagere prijzen. “Tegelijkertijd raakt All-IP 
aan marktwerking in het algemeen, en in het bijzonder 
aan een aantal markten waarvoor OPTA heeft vastgesteld 
dat zonder regulering van KPN geen sprake is van concur-
rentie”, aldus Christa Cramer, sectorleider Breedband & 
Huurlijnen. “All-IP doet niet af aan de verplichtingen die 

OPTA in de marktanalyses heeft opgelegd aan KPN. We 
verwachten van KPN daarom bijvoorbeeld een volwaardig 
alternatief voor de op dit moment geboden toegang tot de 
ontbundelde aansluitlijn, die nu door concurrenten op het 
niveau van de lokale nummercentrale wordt afgenomen, 
zodat de doelstellingen van de huidige mix van regulering 
en deregulering worden gewaarborgd.”

Om zicht te krijgen op de met All-IP samenhangende 
(regulerings)vraagstukken heeft OPTA in mei een issue-
paper All-IP gepubliceerd waarop marktpartijen kunnen 
reageren. Dit paper is te vinden op OPTA’s website. In een 
volgend nummer van Connecties zal aan de resultaten van 
deze consultatie aandacht worden besteed.  «

kpN’s netwerk op de schop

TEKST: Martijn Meijers

letterlijk op de schop, want kpN’s investeringsplan ‘all-Ip’ omvat onder andere de vervanging van koperkabels door 

glasvezels. met dit investeringsplan maakt kpN de komende jaren een grote sprong voorwaarts, waarmee haar netwerk 

geschikt wordt voor de innovatieve breedbandige dienstverlening van de toekomst.

“all-Ip doet niet af aan de verplichtingen 
die OpTa in de marktanalyses heeft 
opgelegd aan kpN.”



Bij internationale roaming gaat het om mobiel bellen in het 
buitenland, ofwel gastgebruik van mobiele netwerken. De 
prijs voor dit soort gebruik is veel hoger dan de tarieven die 
mobiele abonnees betalen wanneer ze bellen in eigen land. 
De hoge prijzen zijn de Europese Commissie al langer een 
doorn in het oog en zij lanceerde al eerder een site waarop 
eindgebruikers de roaming-tarieven van mobiele operators 
kunnen vergelijken. De site heeft nauwelijks effect gehad, 
constateert Commissaris Reding. Volgens haar is geen 
sprake van een goed werkende markt. Op een bijeenkomst 
van de European Regulators Group (ERG; een samen-
werkingsverband van Europese telecommunicatietoezicht-
houders) begin dit jaar kondigde ze aan met regelgeving 
te komen om aan de hoge prijzen een einde te maken. 
Goedkoop mobiel bellen in het buitenland is daarmee een 
kwestie van tijd, zo lijkt het.

de beste oplossing?

Sander Claassen, projectleider 
marktanalyse international roaming 
bij OPTA, steunt de wens tot tarief-
verlaging, en plaatst kanttekeningen 
bij de wijze waarop Reding dit wil 
bereiken. “De ERG heeft aangegeven 
dat ze blij is met regulering, maar 
heeft de Commissie geadviseerd 
duidelijk aan te geven wát er precies 
gereguleerd wordt.” Volgens Claassen 
moet de Commissie in principe alleen 
de wholesale-tarieven (tarieven die 
aanbieders elkaar in rekening brengen) 
aan banden leggen. Dat is het meest 
effectief. De ERG rekent erop dat die 
verlaging wordt doorgegeven aan de 
consument. “Juist de wholesaletarieven 
leiden tot hoge kosten voor de consu-
ment. Ingrijpen in de retail-tarieven, 
de consumententarieven, is volgens 

ons niet nodig.” Commissaris Reding is een voorstander 
van het zogenaamde home pricing principle. Belangrijkste 
element daarin is dat voor een consument een lokaal 
gesprek via zijn mobiele telefoon in het buitenland even duur 
is als een gesprek in zijn thuisland. “Dat is retail-regulering 
die misscien niet hoeft.” aldus Claassen, die bovendien 
opmerkt dat het toezicht houden op dat principe complex 
gaat worden. “De aanbieders hebben veel verschillende 
tariefpakketten, het is een enorme klus om dat allemaal 

doorlopend te beoordelen.” Geert Jan 
Vos, Regulatory Counsel bij Vodafone 
Nederland is niet onder de indruk van 
het initiatief van Reding:”Vodafone biedt 
al een product op basis van dit prin-
cipe, een goed voorbeeld van innovatie. 
Er zijn meer innovaties denkbaar, maar 
Reding voorkomt dit door het 
voorschrijven van één tarie-
venplan.”

Geert Jan Vos, Regulatory Counsel 

Vodafone Nederland

juNI 2006 INTErNaTIONaalNr 2

14

roaming-tarieven  
afgeroomd in 2007

TEKST: Wino Penris & LoUrens La roi 

menig vakantieganger is er inmiddels mee geconfronteerd: mobiel bellen in het buitenland is duur. heel duur. de kogel is 

door de kerk: viviane reding, Eu Commissaris voor Informatiemaatschappij en media, heeft bekend gemaakt daadwerkelijk 

stappen te willen zetten om deze hoge tarieven aan banden te leggen. wat gaat dit betekenen en vooral: wanneer kunnen 

we tegen lagere tarieven in het buitenland mobiel bellen en gebeld worden? maar heeft dat plan alleen maar voordelen?

Europees Commissaris Reding grijpt in

“regulering is nodig. de verhouding 
tussen Nederland en Spanje is wat 
roaming betreft nu helemaal scheef.”
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Is het nodig?

Sommige grote mobiele operators, 
die geïnvesteerd hebben in een pan-
Europees netwerk, zijn niet blij met het 
initiatief van Reding. Vos: “Vodafone is 
eerder door de Commissie in zijn bewe-
gingsruimte beperkt: dat heeft toen 
de concurrentie ernstig belemmerd.” 
Econoom Michiel Langman twijfelt ook 
aan het effect van regulering. Volgens 
hem komen hoge roaming-tarieven via 
een omweg toch ten goede aan de 
consument, namelijk via lagere binnen-
landse gesprekstarieven en subsidies 
op toestellen. Is het dan nodig om 
mobiele operators via Europese regels 
te dwingen hun hoge roaming-prijzen te 
laten dalen? Langman: “De markt voor 
mobiele telefonie werkt gewoon goed. 
Maar marktwerking levert niet altijd het 
politiek gewenste resultaat op. Als je 
toch dat resultaat wilt bereiken, moet je de marktwerking 
frustreren. De vraag is of je dát wilt.”

Claassen: “Regulering is absoluut nodig. De verhouding 
tussen bijvoorbeeld Nederland en Spanje is wat roaming 
betreft nu helemaal scheef. Nederlanders bellen logischer-
wijs veel meer in Spanje dan andersom. Als het wholesale-
tarief omlaag gaat - dus wat Nederlanders afdragen aan 
Spaanse telefoonbedrijven - dan gaat dat voordeel 
opleveren voor Nederlandse bellers. Dat komt door 
regulering. Wel moet zeker gesteld zijn dat de 
belconsument ook daadwerkelijk dit voordeel 
kríjgt. Het ligt voor de hand dat dit gebeurt 
in de vorm van lagere consumenten-
tarieven, maar misschien 

stellen eindgebruikers het wel meer op 
prijs om een gratis toestel te krijgen, 
of lagere SMS-tarieven. De ERG heeft 
voorgesteld om te gaan monitoren hoe 
de consument gaat profiteren van de 
lagere wholesaletarieven.”

zomervakantie 2007

Volgens Langman zijn hoge roaming 
tarieven inherent aan het karakter van 
de mobiele telefoonmarkt. Om deze 
tarieven laag te houden is blijvende 
regulering nodig. Hij denkt dat toezicht-
houders blij zullen zijn met de plannen 
van Reding: “hun positie is verzekerd.” 
Claassen schudt zijn hoofd als deze 
bewering aan hem wordt voorgelegd. 
“Wij willen juist een beperkte regule-
ring, die snel en in heel Europa effec-
tief kan zijn.” De vraag is wanneer de 
plannen van Reding zullen leiden tot 

werkelijk lagere prijzen voor mobiel bellen in het buitenland. 
De Eu Commissaris verwacht in juli van dit jaar voorstellen 
voor een Eu verordening naar het Europees Parlement en 
de Europese Commissie te kunnen sturen. Het vaststellen 
van de regelgeving zou in het najaar van 2006 afgerond 

kunnen zijn. Dat betekent dat we in 
de zomervakantie van 2007 al 

tegen lagere tarieven zouden 
kunnen bellen.  «

Michiel Langman, econoom
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Het reputatieonderzoek van februari dit jaar is een vervolg 
op een soortgelijk onderzoek van twee jaar geleden. Toen 
en nu is een aantal vragen voorgelegd aan een brede groep 
geïnterviewden met veel ervaring met OPTA: marktpartijen, 
beleidsmakers, politici, journalisten en aantal medewerkers 
van OPTA zelf.

Fiona Arens van het bureau Meines en Partners dat het 
onderzoek uitgevoerde, beaamt dat de onderzoeksopzet 
hetzelfde was als twee jaar geleden. “Maar dat onderzoek 
heb ik verder niet betrokken bij mijn eigen onderzoek om er 
onbevooroordeeld in te kunnen staan. Het viel me op dat met 
name marktpartijen de behoefte voelden om iets te zeggen 
over de reputatie van OPTA.” Bij haar onderzoek heeft Arens 
de interne interviews vooral gebruikt als referentie. “Wanneer 
zowel interne ondervraagden als marktpartijen eenzelfde 
mening ventileerden over een bepaald onderwerp, dan woog 
dat voor mij extra zwaar.”

Een voorzichtige conclusie van het recente rapport is, dat 
OPTA’s reputatie volgens zowel interne als externe partijen 
goed is en beter is dan twee jaar geleden. Alle ondervraag-
den geven aan dat OPTA haar werkzaamheden (redelijk) 
goed vervult en dat met name de communicatie is verbeterd. 
Toch beveelt Arens in haar rapport aan om meer en actiever 
te communiceren. Arens: “OPTA moet haar contacten in de 
markt beter gebruiken om informatie uit te wisselen en eerder 
ontwikkelingen signaleren. uitwisselen van informatie wil nog 
niet zeggen dat je je onafhankelijkheid verliest. OPTA moet 
haar twijfels meer durven uitspreken. Dat tast de autoriteit 
van OPTA niet aan, maar laat juist zien waarom een besluit-
vormingsproces lang duurt. Je moet goed uitleggen welke 
keuzes je hebt gemaakt en waaróm je die keuzes maakt.”
De interne ondervraagden noemen OPTA ‘traag’ en vinden 
dat er meer aandacht moet komen voor het consumentenbe-
lang. Ook marktpartijen constateren traagheid en ondoorzich-

tigheid en zouden  sneller en actiever optreden willen. Veel 
ondervaagden vinden het kenmerk ‘bureaucratisch’ typisch 
voor OPTA. Onderzoekster Arens glimlacht: “Je moet je wel 
realiseren dat marktpartijen OPTA in dat opzicht vergelijken 
met zichzelf. In het bedrijfsleven is meer dynamiek en worden 
besluiten sneller genomen.”

Persvoorlichter Van de Haar is blij met het resultaat. “We 
hoopten dat OPTA er beter uit zou komen dan twee jaar 
geleden en dat was gelukkig ook zo, maar we gaan nu niet 
op onze lauweren rusten. We zijn begonnen de aanbevelin-
gen uit het rapport in de praktijk te brengen en bekijken hoe 
wij sneller besluiten kunnen nemen. De lijnafdelingen zullen, 
meer dan voorheen, bij hun werk de marktpartijen betrekken. 
En door het aantrekken van Annetje Ottow investeren we in 
de juridische kwaliteit van OPTA.” Hij voegt daaraan toe dat 
het Economisch Analyse Team (EAT) binnenkort met een 
nieuw rapport komt. “Het EAT is niet opgeheven, zoals één 
van de geïnterviewden meende.”  «

reputatie OpTa verbeterd

TEKST: LoUrens La roi

waarom een reputatieonderzoek, terwijl er net een 

evaluatie is geweest? Edwin van de haar, persvoorlichter 

van OpTa legt uit: “de wettelijke evaluatie gaat vooral 

over hoe OpTa haar taken uitvoert. Communicatieaspecten 

komen daarbij nauwelijks aan bod, laat staan zoiets als 

een reputatie. die is van groot belang, omdat het onze 

effectiviteit als toezichthouder beïnvloedt. daarom dit 

onderzoek.”

In –en externe geïnterviewden zijn het eens

“OpTa moet haar contacten in de markt 
beter gebruiken om informatie uit te 
wisselen en eerder ontwikkelingen 
signaleren.”
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Niet alleen OPTA wordt benaderd met veel vragen en 
klachten van consumenten. De NMa (waaronder DTe) heeft 
eveneens een drukbezette Informatielijn en de verwachting 
is dat ook de telefoon bij de Consumentenautoriteit na haar 
formele oprichting eind dit jaar niet meer stilstaat. Daarom 
besloten de drie toezichthouders tot het bundelen van de 
krachten. In de zomer van 2006 start er een gezamenlijk 
informatieloket voor consumenten met een website, mail-
adres en een telefoonnummer.

Signaal

Bij het nieuwe loket kunnen consumenten terecht met 
vragen over allerlei consumentenzaken. Zij krijgen er 
informatie over hun rechten en plichten en worden op weg 
geholpen naar de oplossing van hun probleem. Dat houdt 
niet op bij de verwijzing naar een andere instantie. De 
website reikt bijvoorbeeld ook hulpmiddelen aan die consu-
menten kunnen gebruiken om hun vraag of klacht zo duide-
lijk mogelijk bij de juiste instantie aan te brengen. Denk aan 
voorbeeldbrieven, overzichtelijke checklists en informatie 
rond betalings- en leveringstermijnen. 

Bovendien heeft het loket een functie in de signalering van 
problemen in de markt. Zo werkt het loket in twee richtin-
gen. Het loket registreert alle binnenkomende vragen en 
klachten en koppelt die structureel terug naar OPTA en 
de andere toezichthouders. Als blijkt dat een product of 
aanbieder aanzienlijke problemen oplevert die in strijd zijn 
met de regelgeving, kan OPTA daar verder mee aan de 
slag en het euvel structureel aanpakken.
 

werkverdeling

Het gezamenlijk loket fungeert als frontoffice en beschikt 
over een database met de meest gevraagde informatie. 
Daarnaast staan experts bij OPTA en de andere toezicht-
houders paraat (backoffice) om de complexere vragen te 
beantwoorden. Dat garandeert de deskundige en professio-
nele basis van het loket. Ook maakt het loket serviceafspra-
ken met andere instanties waarnaar het vaak doorverwijst. 
Dat moet ervoor zorgen dat een consument ook in zijn 
volgende stap snel en efficiënt geholpen wordt.

Voor alle overige doelgroepen behouden de toezichthou-
ders gewoon hun eigen voorlichtingskanalen. Marktpartijen, 
politici en pers die contact zoeken met OPTA blijven dus 
aangewezen op de vertrouwde contactpersonen en kunnen 
terecht op de OPTA-website.

assertief

In Nederland zijn veel organisaties actief op de consu-
mentenmarkt. De meerwaarde van het loket is dat het de 
consument één, bovendien heel laagdrempelige en toegan-
kelijke dienstverlening biedt. Bovendien komt er hierdoor 
meer focus op de consument en komt hij beter aan zijn 
trekken. Het is denkbaar dat zich in de toekomst meer 
overheidsinstanties of toezichthouders bij het loket aanslui-
ten. Zo draagt het informatieloket bij aan een efficiënter 
werkende overheid en aan een goed geïnformeerde, asser-
tieve consument.  «

Naam, webadres en telefoonnummer van het gezamenlijk 
informatieloket worden bekend in de zomer van 2006. Houd 
daarvoor de OPTA-website in de gaten.

Eén loket voor alle 
consumentenvragen

TEKST: GeMMa LaGo

vragen over hoge telefoonrekeningen, klachten over de service van aanbieders en problemen bij het veranderen van 

provider en zo meer. dagelijks komen hierover bij OpTa telefoontjes en mails binnen. vaak moet OpTa noodgedwongen 

deze mensen doorverwijzen naar ‘het volgende kastje’. ze kan immers lang niet altijd optreden in individuele gevallen. 

Een nieuw en breed ingezet informatieloket gaat de service aan de consument verbeteren.
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Co-locatietarieven

Dit voorjaar keurde OPTA met terug-
werkende kracht de periodieke co-
locatietarieven goed voor de periode 
juli 2004 tot en met december 2005. 
Deze tarieven worden gereguleerd 
zodat marktpartijen snelle internetdien-
sten (DSL) kunnen aanbieden over het 
net van KPN en daarvoor apparatuur 
kunnen plaatsen in de centralege-
bouwen van KPN. Specifiek gaat het 
gaat om de tariefcomponent voor de 
gezamenlijke en projectkosten. Dit 
zijn kosten die KPN moet maken om 
de co-locatiedienst uit te voeren. De 
belangrijkste uitgangspunten voor de 
goedgekeurde tarieven:
•  Op de totale project -en gezamen-

lijke kosten komt een eenmalige 
efficiency-korting van 5 miljoen euro.

•  De te verwachten project- en geza-
menlijke kosten voor de komende 
jaren worden onderworpen aan een 
scherpe kostendoelstelling als stimu-
lans voor efficiency-verbeteringen en 
kostenbesparingen door KPN.

•  De allocatie van kosten vindt voort-
aan op een andere basis plaats 
(footprints), die beter aansluit bij de 
onderliggende kosten.

•  Bij de vaststelling van het totaal 
aantal footprints waarover de kosten 
omgeslagen worden, tellen de foot-
prints die KPN in haar eigen ruimten 
afneemt voor haar eigen xDSL-
dienstverlening, volledig mee.

•  Herbalancering vindt plaats waarbij 
een bedrag van € 10 miljoen wordt 
overgeheveld van de kostenbasis 
voor dienstverlening-co-locatie naar 
de kostenbasis voor ontbundelde 
aansluitlijnen. Deze kosten worden 
in een meerjarenvenster uitge-
smeerd en dan via het tarief voor 
de ontbundelde lijnen door markt-
partijen betaald.

Het resultaat hiervan resulteert in 
tarieven die dalen voor de partijen die 
dienstverlening-co-locatie van KPN 
afnemen.

digitale dossiervorming

De Raad voor de Rechtspraak zet 
binnen de rechtsketen een pilot op 
voor digitale dossiervorming. Partijen 
die betrokken zijn bij een zaak die 
wordt voorgelegd aan de Rechtbank 
Rotterdam gaan samenwerken via 
elektronische weg. Dat moet inzicht 
bieden in hoe en of stukken voor 
zittingen via digitale weg kunnen 
worden uitgewisseld en in dossiers 
opgeslagen. Het doel hiermee is 
het bevorderen van een efficiëntere 
rechtsgang en snellere procedures. 
OPTA heeft toegezegd aan de pilot 
mee te doen onder voorwaarden 
zoals behoud van privacy. Naast 
OPTA werkt ook de NMa mee aan het 
project. 

Onderzoek bundeling

Eind 2005 onderzocht EIM in opdracht 
van OPTA voor de tweede maal in 
welke mate consumenten communi-
catieproducten gebundeld afnemen. 
Het gaat hierbij om zogenaamde 
multiplay-pakketten (twee of meer) 
met vaste telefonie, mobiele telefo-
nie, breedband-internettoegang en 
televisie bij één aanbieder. uit het 
onderzoek blijkt dat huishoudens eind 
2005 meer bundels afnamen dan het 
jaar daarvoor. Met name de bundels 
waarin breedband-internettoegang 
wordt gecombineerd met telefonie en/
of televisie komen steeds meer voor. 
Een oorzaak ligt bij het toegenomen 
aanbod van bundels door kabelaan-
bieders, die in 2005 op grote schaal 

blijf op de hoogte
Meer informatie over de onderwerpen in deze rubriek is te vinden op 

oPta’s website: www.opta.nl. om dagelijks, wekelijks of maandelijks op 

de hoogte te blijven van actuele nieuwsfeiten kunt u zich via de website 

abonneren op de digitale nieuwsbrief Conn@cties.

beroepen tegen  

marktanalysebesluiten

Tegen de marktanalysebesluiten die 
OPTA in december 2005 nam op de 
markten voor vaste telefonie zijn 23 
beroepen ingediend bij het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven 
(CBb). Het CBb handelt deze beroe-
pen om proceseconomische redenen 
in clusters af. Allereerst worden de 
beroepen behandeld tegen het besluit 
over de retailmarkten en het besluit 
over Wholesale Line Rental (WLR). 
De zittingen hiervoor bij het CBb zijn 
gepland op 31 augustus 2006 en 4 
september. Daarna behandelt het CBb 
de beroepen tegen de besluiten over 
de markten voor gespreksopbouw, 
gespreksdoorgifte en gespreksafgifte 
(zittingen op 1 december, 8 december 
en 15 december 2006). 
Het indienen van deze beroepen 
schort de werking van de OPTA-
besluiten niet op. Wel is het mogelijk 
het CBb te vragen om schorsing van 
het besluit in een voorlopige voorzie-
ningprocedure, hangende de behande-
ling van het beroep in hoofdzaak. Tot 
nu toe is dit in twee zaken gebeurd. 
In het beroep tegen het WLR-besluit 
wees het CBb het KPN-verzoek om 
een voorlopige voorziening af. In het 
beroep tegen het besluit inzake de 
regulering van de retailmarkt is het 
verzoek van ACT-partijen en uPC nog 
niet behandeld.

Toch transit reguleren

Begin april besliste het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat 
de transit- en sleepdiensten van KPN toch als interconnectiediensten moeten 
worden aangemerkt en gereguleerd moeten worden. OPTA zag dat aanvanke-
lijk anders en nu moet zij er alsnog voor zorgen dat de tarieven van deze dien-
sten op kosten zijn georiënteerd (op grond van de oude Telecommunicatiewet 
tot 19 mei 2004). De rechter schaarde zich echter wel achter de keuze van 
OPTA voor het EDC-model. Met dat model kan OPTA beoordelen of de tarie-
ven voor KPN’s toegangsdiensten kostengeoriënteerd zijn. Met deze uitspraak 
is een einde gekomen aan de jarenlang gevoerde discussie tussen OPTA, 
KPN en overige marktpartijen over de vraag of transit- en sleepdiensten 
onderdeel moeten uitmaken van het kostentoerekeningssysteem van KPN. De 
rechter beantwoordt deze vraag dus bevestigend en besliste dat OPTA een 
(nieuw) besluit moet nemen over een door KPN over te leggen kostentoereke-
ningssysteem inclusief de transit- en sleepdiensten.
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workshop spambestrijding

Spambestrijders uit heel Europa hebben in april bij OPTA een workshop over 
de handhaving van het spamverbod gevolgd. De toezichthouders werden 
getraind in het gebruik van digitale recherchemethoden en bijgepraat over 
de belangrijkste trends in het onderzoek naar verzenders van ongewenste e-
mail en SMS. De internationale samenwerking gaat overigens verder dan de 
grenzen van Europa. De Eu, de Verenigde Staten en diverse particuliere orga-
nisaties en ondernemingen werken samen in het London Action Plan (LAP) 
tegen spam. Ook Nederland speelt een actieve rol in het LAP. Meer informatie 
over spambestrijding is te vinden op www.spamklacht.nl.

telefonie introduceerden. 24 Procent 
van de huishoudens koos er eind 
2005 bewust voor meerdere commu-
nicatieproducten af te nemen bij één 
aanbieder (13 procent eind 2004).16 
Procent van alle huishoudens ontving 
voor een bepaalde productcombina-
tie bij één aanbieder een korting ten 
opzichte van afname van de individu-
ele producten (3 procent eind 2004). 
18 Procent ontving voor twee of meer 
communicatieproducten één rekening 
(16 procent eind 2004). De verdere 
groei in het aanbod van televisie en 
bellen over de breedbandaansluiting 
leidt er waarschijnlijk toe dat bunde-
ling verder toeneemt. Huishoudens 
kunnen dan via één aansluiting, de 
telefoonlijn of de kabelaansluiting, alle 
communicatieproducten in huis halen.

Omzet gerelateerd  

vergoedingensysteem

Eind vorig jaar heeft OPTA, ter voor-
bereiding op de invoering van het 
nieuwe stelsel voor de toerekening 
van toezichtkosten, een schatting 
gemaakt van de totale omzet in 2004 
van grote aanbieders (aanbieders 
met een omzet van meer dan € 20 
miljoen) van openbare elektronische 
communicatie diensten. In april heeft 
het college op basis van de opgaven 
van de marktpartijen de besluiten 
genomen voor toezichtkosten. Op 
basis van die binnengekomen infor-
matie blijkt, dat de totale omzet van 
die grote aanbieders € 14,6 miljard 
bedraagt, een bedrag dat nagenoeg 
gelijk is aan de eerder door OPTA 
gemaakte schatting. Het door de 
minister van Economische Zaken 
vastgestelde toezichttarief (promillage 
van de omzet) is dus correct.  «



hoe communiceert...

bart Stomphorst
directeur postbedrijf Sandd

welk communicatiemiddel spreekt je het meeste aan en 

waarom? 

Het liefst persoonlijk en face-to-face, want communicatie 
is voor een groot deel non-verbaal. Als dat niet kan, zoek 
ik toch de nuance in gesprekken. Ik loop graag bij mensen 
langs zodat ik later in bijvoorbeeld telefoongesprekken 
terug kan grijpen op het eerste persoonlijke contact. 

Communicatie is meer dan alleen de middelen. wat bete-

kent communicatie voor jou? 

In de uitvoering van concepten en businessmodellen 
is communicatie cruciaal. Een verschil in presentatie of 
nuance kan je boodschap of product enorm beïnvloeden. 
Daarin is ook het verwachtingspatroon van mensen belang-
rijk, want dat kan ruis veroorzaken die een helder begrip 
van je boodschap belemmert.

“Ik schrijf zelf af en toe nog een 
kaartje, maar vind het niet 
jammer dat we geen brieven 
meer schrijven.”
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brieven schrijven doen we nauwelijks meer. Is brieven 

schrijven achterhaald? 

Ik schrijf zelf af en toe nog een kaartje, maar vind het niet 
jammer dat we geen brieven meer schrijven. Het middel is 
niet achterhaald, maar alleen veranderd in mail. Het gaat 
erom dat we onze persoonlijke boodschap kunnen over-
brengen zoals we hem bedoelen en dat kan met mail veel 
sneller en efficiënter.

de technologie ontwikkelt zich razendsnel en de keuzemo-

gelijkheden worden steeds groter. welke keuzes maak je 

zelf als het gaat om communicatie?

Die overload in keuzes voel ik ook, maar ik ga er praktisch 
mee om. Ik ga pas op zoek als ik behoefte heb aan een 
middel. Dat kan in de loop van de tijd veranderen. Ik hield 
mijn agenda een tijdje met m’n mobiel bij, maar miste het 
mailen daarbij. Dus vind ik een Blackberry nu heel effectief. 

Is er de laatste decennia iets veranderd in de manier 

waarop mensen met elkaar communiceren? 

Communicatie verloopt nu sneller en dat merk je ook aan 
het taalgebruik: we communiceren meer in beelden. We 
willen heel snel een emotie kunnen delen en dat kan nu 
technisch ook. Het is niet kwalitatief minder geworden en 
ook zijn we niet minder betrokken bij elkaar. Communicatie 
heeft hetzelfde niveau, maar in een andere tijd. 

welke toekomst voorspel je voor de ontwikkeling van 

communicatie? 

Ik verwacht dat er meer balans komt in het gebruik van 
de verschillende midden van communiceren die we ter 
beschikking hebben. Alle nieuwe vormen van communicatie 
kunnen persoonlijk contact of fysiek contact niet vervangen. 
Met een mailtje kun je het  bezoek aan oma niet vervan-
gen. Ieder middel heeft zijn eigen waarde en mensen gaan 
preciezer ontdekken welke manier waarvoor het beste 
werkt. Je communicatiekeuze is ook leeftijdafhankelijk. 
Ik merk dat ik een intensiever sociaal leven heb sinds ik 
kinderen heb gekregen.

hoe communiceert bart Stomphorst?

Persoonlijk, intens en in beelden!  «
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