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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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“Toezicht is meer dan 
alleen zorgen voor 
concurrentie”12 



Chris fonteijn

 voorzitter van het college 

Kom ik ooit af van het predikaat ‘de nieuwe voorzitter van OPTA’? 
Telkens als ik een publiek optreden heb, word ik op deze wijze geïn-
troduceerd. Zelfs na een jaar in functie! Ik lijd er niet echt onder en 
zie het vooral als een terecht teken van waardering voor Jens Arnbak, 
mijn voorganger. 

Het afgelopen jaar is leerzaam geweest, ik beleef veel plezier aan 
het collegevoorzitterschap van OPTA. De perikelen rond de prijs van 
de kabelabonnementen, internetbellen, het All-IP-plan van KPN en 
de parlementaire behandeling van de OPTA-evaluatie behoren onge-
twijfeld tot de meest belangwekkende ervaringen. Maar minstens zo 
plezierig zijn de contacten met de OPTA-medewerkers, veelal slimme, 
jonge mensen die enthousiast, deskundig en aangenaam kritisch zijn 
gebleken. 

Ik maak de dilemma’s die samenhangen met sectorspecifiek toezicht 
van dichtbij mee. Hoe goed werkt sectorspecifiek markttoezicht 
eigenlijk in de dagelijkse praktijk? Wat is de Europese invloed op de 
organisatie van toezicht op markten? Hoe bepaal je de ‘houdbaar-
heidsdatum’ van sectorspecifiek toezicht en wanneer volstaat het 
algemene concurrentietoezicht? Op 31 oktober organiseert OPTA een 
symposium over dit onderwerp, met als titel Dilemma’s van sectorspe-
cifiek markttoezicht. Tijdens dit symposium spreken mr. dr. A.T. Ottow, 
geassocieerd collegelid van OPTA,  prof. mr. M.H. van der Woude, 
advocaat te Brussel en hoogleraar mededingingsrecht en prof. mr.  
L.A. Geelhoed, die begin oktober aantreedt als lid van ons college. 

Met de benoeming van Ad Geelhoed, een bestuurlijke en weten-
schappelijke zwaargewicht, ben ik zeer verguld omdat hij onmisbare 
kennis en ervaring in het college gaat inbrengen. Het is prettig te 
merken dat een man van een dergelijk kaliber bereid bleek om OPTA 
te helpen besturen, direct na zijn periode bij het Europese Hof van 
Justitie. Daarmee is het eerste college van OPTA geheel vervangen 
en dank ik nogmaals Lilian Gonçalves, die bereid was om in functie te 
blijven totdat de heer Geelhoed in de gelegenheid is om aan te treden.
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“Onze koppositie in de meest concurrerende en dynami-
sche multimedia- en ICT-markt moeten we zien vast te 
houden. IP en breedband vormen hét platform voor de 
toekomstige ontwikkeling van diensten. Daarom is het 
essentieel dat we nu inspelen op fundamentele veran-
deringen in consumptiepatronen en een technologische 
efficiencyslag doorvoeren. Met All IP wil KPN een netwerk 
creëren dat maximale kansen biedt voor introductie van 
nieuwe diensten. Denk aan zorg op afstand, teleonderwijs, 
nieuwe videodiensten en supersnel internet overal. Wil dit 
slagen, moeten we toewerken naar een situatie van alle-
maal diensten via één uniform netwerk. Zo profiteren straks 
de gebruiker, maar óók onze zakelijke afnemers en onze 
wholesale-klanten. Daarom stellen we het All IP-netwerk nu 
al nadrukkelijk open voor andere aanbieders. In de periode 
2007 tot 2010 rekent KPN op extra investeringen van naar 
schatting 1 tot 1,5 miljard euro.” zo legt Joost Farwerck uit, 
directeur Wholesale Services & Operations bij KPN.

verglazing

“KPN gaat het grootste deel van de huidige 1.350 centrales 
opheffen en tussen de resterende centrales en de straat-
kasten glasvezelkabels trekken,” vat Farwerck het All IP-
plan samen. Binnen een straal van ongeveer een kilometer 
van ieder huishouden in Nederland staat een straatkast, 

28.000 in totaal. “Doordat KPN het netwerk naar al deze 
straatkasten ‘verglaast’, kunnen veel meer diensten gele-
verd worden. Bandbreedte is het sleutelwoord. De techniek 
die we daarvoor gaan gebruiken is VDSL. De huidige 
ADSL2+-techniek is nú misschien goed genoeg, maar op 
termijn zeker niet. Samen met andere aanbieders willen we 
een snelle overgang maken naar VDSL. De bandbreedte 
per klant gaat flink omhoog door deze overgang.”

Willem Verbrugh van BBned is kritisch over de plannen 
van KPN. “De huidige technologie voldoet prima voor de 
komende jaren. We hebben helemaal geen behoefte aan 
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KPN wil aanbieders meetrekken in glasvezelplan

dezer dagen staat OpTa voor de vraag welk reguleringsantwoord het beste past bij het omvangrijke all Ip-plan van kpN. 

Investeringen in glasvezel en voice over dSl (vdSl) tot 1,5 miljard euro staan tot 2010 op touw. de toezichthouder  

publiceerde voor de zomer een issue paper en consulteerde marktpartijen over het wat en hoe van de transitie naar all Ip.  

hoe kijken marktpartijen aan tegen dit ‘netwerk van de volgende generatie’ en hoe gunstig is hun situatie daarin?

Joost Farwerck, KPN

TEKST: ESTHER IJSKES & STEFAN WIJERS

“all Ip biedt kansen voor introductie van 
nieuwe diensten.”



VDSL. Vergeet niet dat het aanbod van brandbreedte nu 
al groter is dan de vraag. KPN merkt dat zijn vaste net 
leegloopt en wil zijn resterende klanten kunnen overzet-
ten op All IP. Anders lopen de klanten weg naar andere 
aanbieders. Ik zie All IP niet zozeer als innovatie, maar als 
een concurrentieslag. KPN creëert alleen voordelen voor 
zichzelf. Het verlaagt zijn kosten door een groot aantal 
centrales uit zijn netwerk te halen. Hierdoor verdwijnen 
veel arbeidsplaatsen en kan KPN de centralegebouwen 
verkopen. Tegelijkertijd maakt KPN voor zichzelf de moge-
lijkheid om tv-diensten te gaan leveren. Dit heeft het nodig 
in zijn concurrentiepositie ten opzichte van de kabel. Het 
gaat uiteindelijk om koper versus kabel.”

Overlevingsstrategie

Ook in de wetenschap wordt de noodzaak van vernieuwing 
ingezien. Jules Theeuwes is lid van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid en tevens hoogleraar 
economie aan de universiteit van Amsterdam: “Als je hoort 
welke bedragen ermee gemoeid zijn, dan leid ik daaruit af 
dat het investeringsplan écht uit noodzaak is geboren. KPN 
gaat over op een geheel nieuwe technologie en dat is een 
majeure transitie. KPN moet meer knokken om bij te blijven 
en om zijn marktpositie te behouden. In die zin lijkt het All 
IP-plan een overlevingsstrategie en een vlucht naar voren. 
Wat dat betreft kan ik me goed voorstellen dat het bedrijf 
heel veel moeite doet om ook andere marktpartijen voor 
het plan te interesseren en hen vraagt mee uit te rollen. 
Daarmee wordt het risico gespreid.” 

KPN zet nadrukkelijk in op samenwerking met andere 
marktpartijen. Het heeft hiervoor het zogenaamde ‘open 
wholesale-model’ aan de markt voorgesteld. Joost 
Farwerck van KPN hierover: “Ik zeg tegen andere aanbie-
ders: laat míj uw netwerkbedrijf zijn! Doordat KPN aantrek-
kelijke wholesale-diensten introduceert kunnen we de 
klanten van allerlei nieuwe, hoogwaardige diensten voor-
zien. Dan hebben de aanbieders straks hun handen vrij 
om zich geheel op diensten te kunnen concentreren. Om 
die diensten te leveren, kunnen zij op voor alle partijen 
gelijke voorwaarden aankoppelen op ons All IP-netwerk.” 
Verbrugh van BBned ziet dat niet zitten: “Wat ons dwarszit 
in dit model is dat het gericht is op dienstenconcurrentie 
en infrastructuurconcurrentie lijkt uit te schakelen. Als er 
maar één infrastructuur is, kun je eigenlijk niet concurre-
ren. Willen diensten kunnen floreren, dan moeten klanten 
kunnen kiezen uit verschillende infrastructuren.”
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kat in de zak

Hoogleraar Theeuwes: “KPN is en blijft een groot bedrijf, 
maar geen monopolist. KPN kán dominantie meenemen 
naar de nieuwe netwerksituatie, maar je moet heel voor-
zichtig zijn met al te vergaande voorspellingen. Ik kan me 
voorstellen dat concurrenten van KPN beducht zijn voor 
het plan en vrezen voor hun eigen toekomst. Toch zie 

“Concurrenten van kpN hoeven niet te 
vrezen voor eigen toekomst.” 

Jules Theeuwes, WRR en UvA
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ik niet direct gevaar. Ten eerste zou het voor KPN heel 
dom zijn om zijn concurrenten te belazeren en een kat in 
de zak te verkopen. Dat zou heel schadelijk zijn voor de 
reputatie van KPN en die is voor dat bedrijf heel dierbaar. 
Verder denk ik dat marktpartijen die nul op het rekest 
krijgen bij KPN, gaan dreigen met overlopen naar de 
kabel en daar gaan onderhandelen over toegang, aange-
nomen dat dit technisch mogelijk is. Dan schiet KPN zich-
zelf in de voet. Ten slotte zal schadelijke dominantie ook 
in de All IP-wereld voorwerp blíjven van regulering. Dat 
beseft KPN ook.”

“We staan voor een lastige afweging,” erkent Martijn 
Meijers, projectleider All IP bij OPTA. “Moeten wij kost wat 
kost technologische vernieuwing in KPN’s netwerk stimu-
leren en accepteren dat dit betekent dat er op dat netwerk 
alleen dienstenconcurrentie overblijft? Of moet OPTA de 
infrastructuurconcurrentie blijven stimuleren? uiteraard is 
het goed dat KPN innoveert. Met de introductie van All IP 
snijdt KPN een hele laag uit zijn netwerk weg, waardoor 
het netwerk efficiënter wordt. Tegelijkertijd verdwijnt wel 
nét dat deel van het netwerk waar de andere aanbieders 
nu op aansluiten, waarmee de investeringen van opera-
tors minder waard worden en de concurrentie op dit punt 
verdwijnt. We besteden, samen met marktpartijen, actief 
aandacht aan het ontwikkelen van een nieuwe dienst 
‘toegang tot de straatkast’ als alternatieve infrastructuur-
concurrentie. We hebben een Industry Group in het leven 
geroepen die zich hierover buigt. Het staat echter nog niet 
vast of deze vorm van toegang echt gaat werken. Dan 
moeten andere aanbieders die landelijke dekking willen 
namelijk in ieder van de 28.000 straatkasten apparatuur 
plaatsen en hun netwerk hierop aansluiten.”
 

Nieuw puzzelstuk

Verbrugh van concurrent BBned ziet het somber in: “Een 
nieuw monopolie leidt tot gereguleerde eindgebruikers-
tarieven. Een stap terug dus. Als KPN infrastructuurcon-
currentie weet te weren, dan ontstaat een duopolie met 
de kabel. Dit leidt tot niks, behalve tot meer regulering.” 
Hoogleraar Theeuwes ziet de horizon breder: “Als je 
het All IP-plan bekijkt tegen de lopende discussie van 
KPN versus kabel, dan vormt All IP een potentieel nieuw 
puzzelstuk in de balans tussen de beide infrastructu-
ren. Als All IP straks realiteit is en het nieuwste van 
het nieuwste op netwerkgebied ligt klaar met dito sexy 
diensten, dan kan het best zo zijn dat de kabel het daar 
lastig mee krijgt en klanten gaat kwijtraken. Zo kan All IP 
een verzwakking van de positie van de kabel in de hand 
werken en moeten zij beducht zijn voor de kracht straks 
van KPN.”
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“OpTa moet goede toegang tot de  
straatkast reguleren.”

Inez Jolink en Willem Verbrugh, BBnedF
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Wat OPTA moet doen is voor Inez Jolink, corporate 
counsel bij BBned, zo klaar als een klontje. “Goede 
toegang tot de straatkast reguleren. Zorg ervoor dat markt-
partijen gebruik kunnen maken van  de 28.000 straat-
kasten van KPN en de mogelijkheid krijgen om daarin 
hun apparatuur te plaatsen. Wij willen via onze eigen lijn 
diensten aan eindgebruikers kunnen leveren en dat moet, 
All IP of niet, sowieso blijven bestaan.” De verplichte 
toegang tot de straatkast bestaat al een aantal jaren, maar 
tot op heden heeft geen enkele marktpartij om toegang 
gevraagd. Jolink: “De oorzaak hiervan is dat toegang tot 
de centrales, die KPN met All IP wil wegsnijden, uiteraard 
veel gunstiger is omdat daar veel meer klanten op aanslo-
ten zijn. Het maakt nogal een verschil of je in de huidige 
situatie op 400 van de 1.350 centrales bent aangesloten 
of straks uit moet rollen naar 28.000 straatkasten. Het is 
kostbaar om een lijn te trekken vanaf je eigen netwerk 
naar ieder of een deel van de 28.000 straatkasten, omdat 
KPN All IP introduceert. Deze zogenaamde backhaul-
verbindingen moet OPTA vooraf reguleren.”

pilots

Joost Farwerck van KPN: “Ik snap dat onze concurrenten 
argwanend zijn en met vragen zitten. Wij willen echt graag 
marktpartijen laten zien dat we de beste wholesale-oplos-
sing willen neerzetten. uiteraard ontwikkelen we ook de 
dienst om toegang te bieden tot de straatkasten en we 
gaan dit ook uitproberen in de pilots waar we de marktpar-
tijen voor hebben uitgenodigd. Daarnáást lijkt het me van 
groot belang dat we serieus kijken naar de werking van 
een alternatieve wholesale-breedbanddienst, waarbij het 
slechts nodig is om op een beperkt aantal locaties op het 
All IP-netwerk te koppelen. Ook dit gaan we uitproberen in 
de pilots.”

Jules Theeuwes: “Wat mij betreft moet OPTA niet te snel 
ingrijpen. Eerst maar eens afwachten of marktpartijen er 
niet zelf uit kunnen komen. Als OPTA te vlug de arena 
gaat betreden, dan gaan de bedrijven achterover leunen 
en afwachten. Wel moet OPTA heel grondig analyseren 
welke scenario’s mogelijk zijn en waar dat op uit kan 
draaien. All IP mag er niet toe leiden dat infrastructuurcon-
currentie de nek om wordt gedraaid.”  «

“all Ip is koper versus kabel: geen  
innovatie, maar een concurrentieslag.”
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Eind 2006 stelde OpTa de marktanalysebesluiten vast. daarin legde zij een aantal maatregelen op aan aanbieders met een 

aanmerkelijke marktmacht. Een van de maatregelen die OpTa heeft opgelegd aan kpN is het verplicht mogelijk maken van 

de wederverkoop van zijn aansluitingen, meestal aangeduid als wholesale line rental (wlr). gevolg: minder regulering in 

de markt en meer keuze voor de consument. 

TEKST:  LOURENS LA ROI

wholesale line rental 
stimuleert de conc urrentie

aan eindgebruikers. OPTA droeg KPN in het marktana-
lysebesluit op om andere aanbieders in staat te stellen 
KPN-aansluitingen te verkopen onder eigen naam. 
“Eigenlijk een heel logische complementaire dienst:  
CPS-aanbieders die nu alleen verkeer aanbieden, 
kunnen binnenkort ook het telefonieabonnement onder 
eigen naam verkopen,” zegt Jorn van Steenis, projectlei-
der Implementatie WLR van OPTA.  

In haar marktanalysebesluit voor de toegang tot het 
vaste openbare telefoonnetwerk stelde OPTA vast dat 
KPN beschikt over aanmerkelijke marktmacht op de 
markt voor laagcapacitaire wholesale-aansluitingen. 
Een hele mond vol, maar het betekent dat KPN een 
dominante positie heeft als het gaat om het leveren van 
analoge aansluitingen en ’normale’ ISDN-aansluitingen 
aan andere aanbieders van telecommunicatiediensten. 
Die kunnen deze aansluitingen op hun beurt aanbieden 
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volwaardige concurrentie

Volgens Van Steenis is deze maatregel niet nieuw. 
“Al eerder heeft OPTA zich gebogen over de vraag of 
ook de abonnementen van KPN voor wederverkoop 
in aanmerking kwamen. Maar toen kwamen we tot de 
conclusie dat we niet de wettelijke bevoegdheid hadden 
om die verplichting aan KPN op te leggen. De nieuwe 
Telecommunicatiewet biedt ons die mogelijkheid wel.” 
In het buitenland, waaronder Engeland, Spanje en 
Duitsland, hebben verschillende voormalige monopolis-
ten de wederverkoop van hun abonnementen inmiddels 
mogelijk gemaakt. 

Vanuit de markt zijn er positieve geluiden over deze 
maatregel. Jos Peeters is directeur van Atlantic Telecom, 
een aanbieder die zonder eigen netwerk telecommu-
nicatiediensten aanbiedt. Peeters denkt dat WLR een 
essentiële bijdrage kan leveren aan een volwaardige 
concurrentie. “WLR zal naar verwachting een financieel 
voordeel voor die eindgebruikers opleveren. Verder denk 
ik dat we een abonnement meer kunnen inrichten naar 
de wensen van de eindgebruikers. Er valt dus meer te 
kiezen.” René Frenken, manager Toegangsdiensten van 
KPN, meent dat WLR niet nodig is: “Ook zonder WLR is 
sprake van volwaardige concurrentie, omdat bijna elke 
kabelexploitant of Voice over Breedband-aanbieder een 
vorm van spraaktelefonie biedt. Ook Mobile Only draagt 
bij aan een concurrerende markt. De behoefte aan een 
dienst waarbij alleen spraak wordt aangeboden, zal 
minder worden omdat in de toekomst huishoudens en 
bedrijven een totaalpakket van communicatiediensten 
zullen afnemen.”

minder regulering

Er zijn dus geluiden dat het opleggen van deze maatre-
gel als mosterd na de maaltijd komt. Maar volgens Van 
Steenis van OPTA levert deze maatregel een belang-
rijke bijdrage aan de concurrentie. “Het belang van CPS 
neemt door Voice over Breedband weliswaar af, maar er 
zijn nog altijd meer aansluitingen waarbij het telefoon-
verkeer via CPS-aanbieders verloopt. Daarom levert 

de maatregel een belangrijke bijdrage aan de concur-
rentie in deze markt, waarin KPN het merendeel van de 
aansluitingen levert. WLR maakt de keuze van de consu-
ment makkelijker omdat die nu alle diensten bij dezelfde 
aanbieder af kan nemen,” aldus Van Steenis. KPN is 
minder overtuigd. Frenken: “CPS-aanbieders richten zich 
ook intensief op nieuwe oplossingen. Traditionele tele-
foonaansluitingen komen verder onder druk te staan.“

Het opleggen van WLR heeft volgens Van Steenis nog 
een positief punt: “WLR vormt een verplichting waarbij we 
niet op de eindgebruikersmarkt ingrijpen, maar juist op 
de groothandelsmarkt. We laten KPN op de eindgebrui-
kersmarkt vrijer dan voorheen. Ook in dit geval leggen we 
een verplichting op. Maar uiteindelijk leidt dit tot minder 
regulering.”

Snelle introductie

De introductie van WLR moet na het definitieve besluit in 
augustus binnen twintig weken gerealiseerd worden. Van 
Steenis erkent dat ervaringen in het buitenland hebben 
geleerd dat het uitvoeren van deze verplichting veel tijd 
en geld kan kosten. Van Steenis: “We doen onze uiterste 
best om dit samen met alle betrokken partijen moge-
lijk te maken. We hebben daarvoor een Industry Group 
opgericht.” Snelheid bij de introductie van deze dienst is 
van het grootste belang, vindt ook Peeters van Atlantic. 
Frenken zegt dat KPN zich richt op het realiseren van 
WLR binnen die termijn: “Onze planning staat strak 
vanwege deze ambitieuze doelstelling van OPTA.” 

Peeters is erg tevreden over de opstelling van OPTA tot 
nu toe. “OPTA heeft een actieve en positieve rol gespeeld 
en heeft vertragingen voorkomen.” Ook Frenken ervaart 
het contact met OPTA als professioneel en constructief: 
“KPN realiseert een oplossing voor WLR passend bij 
de korte periode na het OPTA-besluit. In het buitenland 
hadden incumbents meer tijd om WLR te realiseren.”  «

“wlr levert een financieel voordeel 
voor consumenten en er valt meer  
te kiezen.”

wholesale line rental 
stimuleert de conc urrentie

“we leggen kpN een verplichting op, 
maar uiteindelijk leidt dit tot minder 
regulering.”



money talks
TEKST: MARTIJN MEIJERS

Sinds kort hanteert OpTa naar de financiële wereld nieuw beleid: niet langer worden financieel analisten en adviseurs 

bediend op ad-hocbasis en al naar gelang de bij OpTa beschikbare capaciteit. vanaf nu organiseert OpTa tweemaal per 

jaar een analistenbijeenkomst. hoe verhouden OpTa en de wereld van ‘buy, hold en sell’ zich tot elkaar?
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Het nieuwe beleid is bedoeld om analisten beter te bedie-
nen en staat deels ook in het licht van de aangescherpte 
financiële regelgeving. Iedere belanghebbende moet zoveel 
mogelijk toegang hebben tot dezelfde hoeveelheid informa-
tie. Wing-Yen Choi, equity analist bij privaatbank Theodoor 
Gilissen, vindt de introductie van de analistenbijeenkomsten 
een goede zaak: “Dit soort informatiesessies geeft, als het 
goed is, een beeld van de ontwikkelingen die OPTA de 
komende jaren ziet aankomen en wat haar rol daarin is. Die 
informatie is belangrijk om te kunnen wegen wat regulering 
voor met name KPN gaat betekenen. En dat is weer een 
onderdeel van het totaalplaatje op basis waarvan het fonds 
KPN wordt beoordeeld en een koersdoel wordt bepaald.” 
Gerbrand Nijman, sectorspecialist Sales Telecom bij ING 
Wholesale Banking, is het daarmee eens: “Een gestroom-
lijnde informatievoorziening helpt de financieel adviseur zijn 
werk te doen en vormt voor OPTA zelf de minste belasting.”

hardliner

Dat timing alles is, daar zijn beiden het over eens: “Een 
analistenbijeenkomst kort voor publicatie van kwartaalcij-
fers geeft analisten de kans om verkregen inzichten mee 
te wegen in hun vooruitblik van het betreffende fonds. Aan 
de hand van die cijfers en de vooruitblik kijken zij hoe een 
onderneming het heeft gedaan,” geeft Choi aan. “Timing is 
ook belangrijk vanwege de tijd die analisten hebben,” voegt 
Nijman hieraan toe. “Als tegelijkertijd de kwartaalcijfers 
naar buiten komen, is er voor de bijeenkomst van OPTA 
weinig aandacht.” En als tip: “OPTA moet nadenken of zij 
bij nieuwe belangrijke ontwikkelingen tussentijds een extra 
conference call wil organiseren.”

Is OPTA überhaupt interessant voor een financieel analist 
of adviseur? Nijman: “Acties van OPTA hebben nooit directe 
impact op de koers, de invloed is indirect. Bepalend is of 
een regulator te boek staat als hardliner; is dat het geval 
dan zie je dat de koers van de gereguleerde partij structu-

“OpTa’s houding is verzakelijkt en  
dat is goed.“ 

Wing-Yen Choi, Theodoor Gilissen
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reel lager ligt dan elders.” Choi: “Je kan het je niet permit-
teren om OPTA links te laten liggen. OPTA is een speler die 
deels de uitzichten van een fonds bepaalt en met name die 
van KPN. Van belang daarbij zijn niet de details, maar de 
grote lijnen in de regulering. Interessant is bijvoorbeeld hoe 
OPTA om zal gaan met de consolidatie in de kabelsector.” 
De nieren van OPTA proevend, zijn beiden positief. Nijman: 
“Onder Chris Fonteijn is de houding van OPTA verzakelijkt 
en dat is goed: verzakelijking betekent betere voorspelbaar-
heid en daar hechten investeerders belang aan.”

Onduidelijkheid

Telecom is als gereguleerde sector niet minder interessant 
voor investeerders vanwege die regulering zeggen beide 
analisten: “De regels zijn bedoeld om een concurrerende 
markt op weg te helpen. Juist die concurrentie creëert 

concurrerende businesscases, maar ook een slagvaardige 
ex-monopolist. Al die ontwikkelingen vereisen kapitaal 
en bieden investeerders dus legio kansen,” legt Choi uit. 
Nijman voegt daaraan toe: “Regelgeving op zich hoeft voor 
de aantrekkelijkheid van een investering in de telecomsec-
tor niet negatief te zijn. Het is vooral de onzekerheid over 
toekomstige regelgeving die nadelig werkt: een groot deel 
van de kapitaalmarkt zoekt toch naar die investeringen 

waarvoor de risico’s bepaalbaar zijn. Wat dat betreft doen 
we het in Europa slechter dan in de Verenigde Staten. 
Europese telecomfondsen hebben meer last van onduide-
lijkheid over de richting van het Europese regelgevende 
kader dan de Amerikaanse van de regulering door de FCC.”

Telecomreuzen

Beide heren zijn positief over KPN. Choi over het aandeel 
KPN: “De laatste cijfers laten weinig ruimte om nog over 
dit fonds te doemdenken. Er is concurrentie met de kabel 
en er zijn ontwikkelingen zoals triple-play waarvan het 
einde niet in zicht is, desalniettemin zit er in KPN’s omzet 
een bestendige groei in het aandeel nieuwe diensten. We 
mogen verwachten dat de daling in het aantal bij KPN afge-
nomen vaste aansluitingen wordt gekeerd.” Een overname 
van KPN zit echter niet in de lucht: “Potentiële kandidaten 
zijn vooral druk met zichzelf of met hun uMTS-schulden. 
Een consolidatieslag komt er een keer, maar niet op korte 
termijn,” stelt Choi. Nijman is het hiermee eens: “Al valt 
niet uit te sluiten dat een bod van private equity de trigger 
zal zijn voor de telecomreuzen om zich ook in de strijd te 
mengen. Belangrijk is dat de geesten rijp zijn tegen de tijd 
dat een Europese consolidatieslag zich voordoet en we niet 
net als in de energie een discussie krijgen over national 
champions.”  «

OPTA koppelt de tweede analistenbijeen-
komst aan het moment waarop zij haar 
Visie en de Strategische agenda voor 2007 
publiceert, begin december. Houd voor 
meer informatie OPTA’s  
website in de gaten.

“regelgeving hoeft voor de  
aantrekkelijkheid van een investering 
niet negatief te zijn.” 

Gerbrand Nijman, ING
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Geelhoed is een gedreven mens 
voor wie niets vanzelf kwam. “Mijn 
stelregel is: je krijgt nooit méér 
dan je bereid bent er zelf in te 
stoppen.” Op z’n veertigste leerde 
hij zichzelf tennis uit een boekje 
en sloeg een aardig balletje mee 
in de regionale competitie. “Als je 
met iets begint, doe het dan goed 
en grijp een kans als je die krijgt. 
uiteindelijk is het niet zo moeilijk 
om boven te komen drijven.” Een 
kennismaking met Ad Geelhoed, 
per 7 oktober 2006 lid van het 
OPTA-college. Hij verdiende zijn 
sporen als secretaris-generaal bij 
de ministeries van Economische 
Zaken en Algemene Zaken en 
was de laatste jaren als advo-
caat-generaal verbonden aan het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen in Luxemburg.

Time-out

Dichtbij het vuur is een plaats die 
Geelhoed past. Zo maakte hij ’als 
broekie’ Den uyl en Van Agt mee 
in de dagen van de Molukse gijze-
lingen: “Ik leerde dat het gevaar 
voor tunnelvisie levensgroot is bij handelen onder spanning. 
Je moet bewust afstand nemen, autonoom blijven en nooit 
gevangen raken door de situatie. Altijd een time-out nemen. 
Als de beslissing eenmaal is genomen, dan niet meer twij-
felen. En onbevangen blijven, anders loop je te gemakkelijk 
aan tegen de usual suspects. Over het algemeen ben ik 
terughoudend in het hanteren van het interventie-instrumen-
tarium. Eerst moet je goed weten wat je doet en voor wie.”

paradox

De uiterste houdbaarheidsdatum van het sectorspecifieke 
toezicht van OPTA is niet in zicht: “Je moet verder kijken 
dan alleen het technische concurrentietoezicht. Vergeet 

niet dat toezicht een breder 
belang bestrijkt dan alleen zorgen 
voor effectieve mededinging. 
Meta-economische belangen als 
betrouwbaarheid, toegankelijkheid 
en diversiteit zijn springlevend 
en vormen evenzeer essentiële 
hoekstenen van markttoezicht. 
De paradox is namelijk dat door 
concurrentie in de elektronische 
communicatie een woud aan 
mogelijkheden opkomt, maar dat 
tegelijkertijd voor de gebruiker 
nieuwe afhankelijkheden ontstaan 
waarvoor bescherming geboden 
is. Denk aan de gevolgen voor 
voorzieningszekerheid en plurifor-
miteit van het in één hand komen 
van infrastructuur en inhoud. Dat 
komt als een kudde olifanten op 
ons af.”

kopgroep

Vanuit Luxemburg keek Geelhoed 
met verbazing naar Nederland: 
“In onze bestuurlijke elite heerst 
ten onrechte onbehagen, onver-
mogen en klaarblijkelijk gebrek 
aan zelfvertrouwen. We moeten 

elkaar geen malaise aanpraten. Nederland zit qua bestuur-
lijke cultuur absoluut in de Europese kopgroep. uiteraard 
maken overheden fouten, maar laten we ophouden om aan 
incidenten de conclusie te verbinden dat er iets structureel 
mis is. Alle opgeblazen incidenten en bijbehorende media-
hypes zijn funest voor het zelfvertrouwen van bestuursor-
ganen. Bestuurders verliezen hun gevoel voor eigenwaarde 
en gaan schuilgedrag vertonen. Het zelfvertrouwen dat de 
politiek-maatschappelijke bovenlaag kan ontlenen aan de 
prestaties van de voorbije vijftig jaar lijkt totaal verdwenen. 
Daardoor ontbreekt het besef van vanzelfsprekendheid 
dat een sterk bestuur typeert. Ik zeg: kop op, durf te staan 
waarvoor je staat!”  «

“Toezicht is meer dan alleen 
zorgen voor concurrentie”

TEKST: STEFAN WIJERS

Een weddenschap met een studievriend bracht ad geelhoed in aanraking met het snijvlak van recht en economie. 

professor verloren van Themaat doceerde sociaal-economisch recht in utrecht: vermaard, maar voor zijn studenten 

buitengewoon moeilijk te volgen. de vriend wedde erom dat ook geelhoed zou afhaken, maar niets was minder waar:  

“Ik was vanaf dat moment hooked.”

“als een beslissing eenmaal is 
genomen, niet meer twijfelen.”
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“beroepen zijn juridisch spektakel”

dit najaar velt de rechter over de meeste marktanalysebesluiten van OpTa een oordeel in een nieuwe procedure die 

aanbieders sneller juridische duidelijkheid moet bieden. voor het eerst oordeelt het College van beroep voor het 

bedrijfsleven (Cbb) in eerste én enige instantie over de OpTa-besluiten.

TEKST: MARTIJN MEIJERS

verplichtingen op te leggen, zoals die onder de oude 
Telecommunicatiewet nog golden." Het besluit is nu ook 
onherroepelijk. Peters kijkt met spanning uit naar de 
uitspraak van het CBb op de beroepen tegen de besluiten 
voor mobiele gespreksafgifte. Die uitspraak wordt eind 
augustus of begin september verwacht.

rechtszekerheid

Over de andere marktanalysebesluiten van OPTA moet 
de rechter nog oordelen. Maar dat kan relatief snel gaan, 
constateert Esther Kroese. Net als Peters is zij als senior 
juridisch toezichtmedewerker nauw betrokken bij de 
beroepsprocedures. “Dit najaar zijn de meeste zittingsda-
gen. Ik verwacht dat de rechter in een aantal gevallen nog 
in 2006 uitspraak kan doen.” Kroese spreekt van een ‘juri-
disch spektakel’ omdat praktisch alle telecomaanbieders bij 
de beroepen betrokken zijn. Het gaat in totaal om tientallen 
marktpartijen. 
Als de rechter binnen de wettelijke termijn van zes weken 
uitspraak doet, worden de beroepsprocedures voor de 
marktanalysebesluiten voor de breedbandmarkt nog dit 
jaar afgerond. Voor de beroepen wholesale vaste telefonie 
ligt dat iets anders omdat de zittingsdagen in december 

zijn ingepland. Onder de oude wet konden beroeps-
procedures soms jaren duren. Onder de nieuwe 

Telecommunicatiewet kunnen marktpartijen nog 
maar één keer in beroep. Dat betekent dat 

besluiten van OPTA sneller dan voorheen 
in rechte komen vast te staan en dat 

bevordert de rechtszekerheid.  «

Telecomaanbieders treffen elkaar niet alleen op de markt, 
maar ontmoeten elkaar ook regelmatig in de rechtszaal. 
Als toezichthouder op de telecommunicatiemarkt is OPTA 
er inmiddels wel aan gewend dat marktpartijen verschillend 
tegen OPTA's besluiten aankijken. Dat geldt zeker voor de 
zogeheten marktanalysebesluiten. Deze besluiten bevatten 
de regels waar aanbieders met aanmerkelijke marktmacht 
zich aan moeten houden. 
Veel marktpartijen hebben bij de rechter beroep aangete-
kend tegen deze besluiten, omdat zij bijvoorbeeld vinden 
dat OPTA de markten niet goed heeft afgebakend of onvol-
doende rekening heeft gehouden met het belang van hun 
onderneming. Bij OPTA houdt een team van economen en 
juristen zich bezig met deze vaak ingewikkelde procedures. 
Zij worden bijgestaan door het kantoor van de landsadvo-
caat (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn).

primeur

Alphons Peters is één van hen. Hij werkte als senior juri-
disch toezichtmedewerker bij OPTA mee aan de besluiten 
op de markt voor mobiele telefonie, namelijk de markt voor 
toegang en gespreksopbouw en de markt voor gespreks-
afgifte. ’Zijn’ markten beleefden de primeur: al in de zomer 
sprak de rechter (het CBb) zich uit over de (wholesale-) 
markt voor toegang en gespreksopbouw op open-
bare mobiele telefoonnetwerken. Peters is 
verheugd over de uitspraak: "Het is een belang-
rijke opsteker. De rechter is het met OPTA 
eens dat er op deze markt geen aanbieders 
zijn die zich onafhankelijk 
van afnemers en produ-
centen kunnen gedra-
gen. Er is sprake van 
daadwerkelijke concur-
rentie, zodat het niet 
nodig was om aan 
KPN nog langer 

Marktanalysebesluiten voor de rechter



De Europese Commissie is verplicht de Kaderrichtlijn 
op gezette tijden te evalueren en daarover verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement. De Kaderrichtlijn 
vormt de grondslag van het regelgevend kader in de 
communicatiesector. Doel van de evaluaties is het 
versterken van de concurrentie op de Europese interne 
markt en waar nodig de Europese regelgeving aan te 
scherpen. Commissaris Reding vindt uitbreiding van het 
vetorecht nodig omdat verscheidenheid in regulerend 

optreden naar haar mening een obstakel vormt voor 
effectieve pan-Europese concurrentie. Robert Kolthek, 
vanuit OPTA betrokken bij de review, is sceptisch hier-
over: “Ik vind dit een stap in de verkeerde richting. 
Nationale toezichthouders kennen de plaatselijke situ-
atie op hun duimpje en weten als beste wat nodig is om 
concurrentie op stoom te helpen. Het lijkt er voor mij op 
dat er één Europese toezichthouder, een euroregulator, 
aan het komen is.”
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Euroregulator  is stap in de
        verkeerde richting

In brussel wordt hard gewerkt 

aan herziening van de regelgeving 

voor elektronische communicatiemarkten. 

Eurocommissaris viviane reding kondigde in juni 

aan deze review dit jaar te willen afronden met concrete 

wetsvoorstellen. het meest in het oog springt het voorstel 

van reding om het vetorecht van de Commissie uit te breiden 

naar de verplichtingen die een Europese OpTa kan opleggen aan 

ondernemingen met een machtspositie op een bepaalde markt.

Herziening Europees regelgevend kader

TEKST: ESTHER KROESE & STEFAN WIJERS
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voordeel van de twijfel

Ook anderen zijn kritisch. "Verplichtingen opleggen is 
iets nationaals. Het vergt technische, specialistische 

kennis, die een aantal nationale toezichthouders 
inmiddels heeft opgebouwd. We geven de nati-

onale aanpak het voordeel van de twijfel. Wel 
is het cruciaal dat de verschillende toezicht-
houders van elkaar gaan leren en één-op-
één best practices overnemen," zegt Ilsa 
Godlovitch, hoofd regelgevingzaken bij 
ECTA, de Europese koepel van nieuwe 
toetreders in de elektronische communica-
tiesector.

"Waar het om gaat is dat marktpartijen zeker-
heid nodig hebben en niet verrast worden 

door de nationale uitwerking van het Europese 
toezichtkader. Dat hoeft niet te betekenen dat je de 

hele bevoegdheid bij de Commissie neerlegt. Het moet 
voor de toezichthouders een uitdaging zijn om te laten 
zien dat ze in staat zijn om met elkaar één Eu-brede 
'verplichtingengids' te maken die marktpartijen klip en 
klaar duidelijkheid biedt. Tot nu toe is de afstemming 
tussen de toezichthouders te vrijblijvend geweest.
De Europese OPTA's moeten nauw gaan samenwerken 
en kritisch naar reguleringsbeslissingen van collega-
toezichthouders durven kijken. De ERG-leden zijn tot nu 
toe te lief voor elkaar en moeten gewoon man en paard 
gaan noemen als regulering uit de pas loopt. Ik denk dat 
het nodig is dat de ERG verandert en bijvoorbeeld een 
onafhankelijk secretariaat instelt dat het kritisch beoorde-
len over en weer organiseert."

markten schrappen

Ilsa Godlovitch vervolgt: “Volgens ECTA vormt het herzie-
ningsvoorstel van de Commissie een herbevestiging van 
de noodzaak van sectorspecifiek toezicht. Als je kijkt 
naar risico's voor marktverstoring door ex-monopolis-
ten, met name naar het gevaar voor prijsklemmen en 
marge-uitholling waardoor nieuwe toetreders afhaken, 
dan moeten we uitkijken dat we niet te snel het ex 
ante-toezicht terugdraaien. Het is een misvatting dat 
regulering gelijk staat aan onnodige bureaucratie en 
'rode linten'. Goede regulering vormt juist een middel tot 

effectieve concurrentie én investeringen. Niet voor niets 
constateert de OESO dat landen met stevige regulering 
de hoogste investeringscijfers kennen."

De koepelorganisatie van netwerkoperators in Europa, 
ETNO, kijkt er anders tegenaan: "Vijf á tien jaar geleden 
was regulering nodig om de ontwikkeling te stimuleren 
van een monopolie naar effectieve concurrentie. Inmiddels 
zie je heel veel marktwerking in de sector en heeft de 
consument keuze te over. We moeten zo ver mogelijk 
vooruit kijken bij de herziening die momenteel gaande is, 
want vóór 2015 komt er geen nieuwe kans. De voorstel-
len van de Commissie om te dereguleren en de overgang 
naar ex post-concurrentietoezicht te versnellen gaan niet 
ver genoeg. Er kunnen best nog meer markten geschrapt 
worden die niet meer hoeven te worden gereguleerd. 
Onze leden doen ruim zeventig procent van de investe-
ringen in de sector. Doorgaan met reguleren ontmoedigt 
investeringen die we hard nodig hebben in bestaande en 
nieuwe netwerken en hindert het ontstaan van infrastruc-
tuurconcurrentie," verklaart Thierry Dieu, communications 
manager bij ETNO.

routekaart

Of het een goed idee is om de Commissie een uitgebrei-
der vetorecht te geven en ook het laatste woord te geven 
in het opleggen van verplichtingen, hangt er voor ETNO 
vanaf. Dieu: "Meer centralisme of niet? Waar het ons 
primair om gaat is dat de focus ligt op het uitstippelen van 
de routekaart naar een complete overgang naar ex post-
toezicht onder het reguliere Europese mededingingsrecht. 
Dereguleren en het terugbrengen van toezicht moet voorop 
staan. We moeten de kans aangrijpen om het Europees 
regelgevend kader grondig te herzien om optimale condities 
te scheppen voor hoogrisico-investeringen in toekomstige 
netwerken. Onze ervaring met het huidige kader is dat 
zowel op Europees als op nationaal niveau het eerder tot 
méér dan tot minder ingrijpen heeft geleid."  «

Euroregulator  is stap in de
        verkeerde richting

“Toezichthouders moeten kritisch  
naar elkaars reguleringsbeslissingen 
durven kijken.”
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Spyware is software die op de computer van een internetge-
bruiker terechtkomt. Deze software verzamelt privégegevens 
van internetgebruikers, zoals bezochte internetpagina’s, tijds-
duur en programma’s die de gebruiker op zijn computer heeft 
staan. De verzamelde gegevens worden verkocht aan marke-
tingbedrijven, die zeer geïnteresseerd zijn in het surfgedrag 
van internetgebruikers en daar veel geld voor neertellen. 
Vaak belandt spyware op een computer zonder dat een inter-
netgebruiker daar erg in heeft. Vooral bij zogenaamde ’gratis’ 
software wordt spyware meegeïnstalleerd, bijvoorbeeld bij 
uitwisselingsprogramma’s van muziekbestanden. Soms 
worden gebruikers wel over spyware ingelicht, maar op 
bedekte wijze. In de gebruikersovereenkomst staat dan dat 
er ‘reclame’ zit bij het te downloaden programma. De praktijk 
leert echter dat de gemiddelde internetgebruiker de gebrui-
kersovereenkomst accepteert zonder deze te lezen. Hij weet 
in zo’n geval dus niet waarin hij precies heeft toegestemd.

Imagoschade

Ongevraagde software zoals spyware is niet alleen een 
inbreuk op de privacy van de internetgebruiker, maar zorgt 
ook voor veel overlast door bijvoorbeeld een computer trager 
te maken en het systeem instabiel te 
maken. Dat komt niet ten goede aan 
het imago van internet. Daarom gaat 
bijvoorbeeld Google internetters waar-
schuwen voor twijfelachtige websites. 
Als een internetter op het punt staat 
een potentieel gevaarlijke link aan 
te klikken, toont de zoekdienst een 
waarschuwingsvenster.

Maar initiatieven zoals dat van Google om gebruikers te 
beschermen tegen spyware zijn alleen niet genoeg. Hoewel 
het ongevraagd plaatsen van software niet is toegestaan, 
moet een gebruiker zelf ook de nodige maatregelen nemen 
om zichzelf te beschermen. Dat kan deels met antispyware-
software (alleen antivirus-software is niet afdoende). Die is 
gericht op het verwijderen van spyware en het voorkomen 
van de installatie ervan. Nadeel is dat antispyware- en 
antivirus-programma’s over het algemeen maar zeventig 
procent van de dreigingen opsporen. Om echt gevrijwaard 
te blijven van spyware, moet de internetter zelf bewust zijn 
van zijn surfgedrag en een streng oog in het zeil houden 
(zie ook kader).  «

helaas gaat internetgebruik hand in hand met ongewenste 

en schadelijke fenomenen. virussen zijn een belangrijk 

voorbeeld daarvan, maar ook andere kwaadaardige  

software, zoals spyware rukt op. hoe werkt spyware? 

wat moet een internetgebruiker doen om zijn privacy te 

beschermen op het web?

Scherpe blik op spionagesoftware

TEKST: ESTHER KROESE

Tips & tricks

Een internetgebruiker kan ook zelf iets doen om het 
installeren van spyware te voorkomen: 
• Wees je bewust welke websites je bezoekt 
•  Let goed op als je iets aanklikt of opslaat (download) 

van internet 
•  Lees bij het downloaden van gratis software de gebrui-

kersovereenkomst en voorwaarden goed door
• Sla informatie die je zomaar aangeboden krijgt niet op
• Sla alleen informatie op die je opgevraagd hebt
•  Neem eventueel een andere browser* als je veel last 

hebt van spyware. 

*  Een browser is het programma dat je gebruikt om op internet te 

surfen. Minder bekende browsers krijgen ook minder spyware, zoals 

bijvoorbeeld Mozilla Firefox 

of Opera.

Kijk voor meer informatie op  
www.ConsuWijzer.nl of www.digibewust.nl.
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Telemarketing

Voor veel bedrijven is telemarketing een belangrijke manier 
om informatie te verzamelen of producten te verkopen. Zij 
doen dit door potentiële klanten te bellen met enquêtes en 
aanbiedingen. Maar dit levert vaak veel ongemak op voor 
de klant die benaderd wordt. Een belangrijke wettelijke eis 
rond telemarketing is dat een telemarketingbedrijf klanten 
actief de optie aanbiedt om zich af te melden. OPTA houdt 
hierop toezicht. Via een klachtenformulier inventariseert 
OPTA over welke bedrijven veel klachten binnen komen. 
Vervolgens controleert zij bij deze bedrijven of zij de klant 
inderdaad actief de mogelijkheid geven zich af te melden. 
Als dit niet het geval is, kan OPTA boetes opleggen.
Meer informatie over telemarketing is te vinden op www.
consuwijzer.nl.

gegijzelde dSl-lijnen

OPTA ontvangt nog steeds veel klachten over het over-
stappen naar een andere DSL-aanbieder. Een veelvoor-
komende oorzaak is dat de aansluitlijn ‘gegijzeld’ is. Dit 
houdt in dat de partij die eerder DSL over de aansluitlijn 

leverde, deze lijn nog steeds huurt, ondanks dat de klant 
zijn contract heeft opgezegd. De nieuwe DSL-partij kan 
deze lijn dus niet huren voor deze klant, omdat de oude 
DSL-partij de lijn als het ware bezet houdt. 
De overstapproblemen zijn nu onderwerp van gesprek 
tussen het ministerie van Economische Zaken, OPTA, 
KPN en de DSL-partijen. Hieruit blijkt dat DSL-aanbie-
ders zich niet altijd bewust zijn van de klachten omdat zij 
vaak niet zelf de contacten met de klanten onderhouden. 
Zij leveren namelijk het netwerk waar andere bedrijven 
zoals Internet Service Providers gebruik van maken. De 
klachten van ISP-klanten komen zo niet altijd bij de DSL-
aanbieders en KPN terecht. Om meer zicht te krijgen op 
de klachten houdt OPTA een registratie bij. Zij bespreekt 
deze met de DSL-partijen en KPN. Die zijn bezig proce-
dures af te spreken om de problemen rond de gegijzelde 
lijnen op te lossen.

Consuwijzer

Sinds 1 juli is er een nieuw informatieloket voor consumen-
ten: ConsuWijzer (www.consuwijzer.nl, telefoonnummer: 
088 - 0707070). Mensen kunnen hier terecht met al hun 
vragen en klachten op een groot aantal terreinen, waaron-
der ook telecom en post. ConsuWijzer kan OPTA onder-
steunen in haar voorlichting en in het inventariseren van 
klachten die voor OPTA’s regulering en toezicht van belang 
zijn. Hiervoor maakt Consuwijzer gebruik van speciaal 
ontwikkelde klachtenformulieren. Binnenkort wordt bijvoor-
beeld zo’n formulier in gebruik genomen voor telemarketing. 
ConsuWijzer is een initiatief van OPTA, NMa, DTe 
en de Consumentenautoriteit. Met de komst van het 
nieuwe loket is de frontoffice van OPTA opgehe-
ven. Consumentenvragen en -klachten komen nu via 
ConsuWijzer bij OPTA terecht.  «

TEKST: ESTHER IJSKES

de klachten-topvijf van deze zomer laat geen grote veranderingen zien ten opzichte van vorig jaar. wel is de nummer  

één-klacht van 2005 (autodialers) gezakt naar een vierde plaats dankzij uitgebreide voorlichting en publiciteit van OpTa 

rond dit onderwerp. Een nieuwkomer, maar nog niet in de topvijf, is telemarketing. hieraan gaat OpTa de komende tijd 

veel aandacht besteden.

Klachten top 5:

1. Internet: DSL-overstappen

2. Spam
3. Vaste telefonie

4. Autodialers

5. Nummers 

 (nummerportabiliteit)

“Consumentenvragen en -klachten 
komen nu via Consuwijzer bij  
OpTa terecht.”



Samenwerkingsafspraken voor ConsuWijzer ondertekend.
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tie en problemen op het gebied van 
internetveiligheid kunnen dit vertrou-
wen aantasten. De taken op het 
gebied van concurrentieregulering zijn 
er nog steeds op gericht duurzame 
marktwerking te bevorderen. Tot slot 
schept OPTA randvoorwaarden op de 
markten voor elektronische commu-
nicatie, bijvoorbeeld door het beheer 
van nummerplannen en de registratie 
van marktpartijen. Gebaseerd op deze 
taken, formuleert OPTA haar missie 
voor de komende jaren als volgt: 
OPTA zorgt voor concurrentie en 
vertrouwen in de communicatiesector 
in het belang van de consument.  

Oprichting Consuwijzer 

Deze zomer ging ConsuWijzer van 
start: het gezamenlijke informatie-
loket van OPTA, de NMa en de 
Consumentenautoriteit. Half juni 
ondertekenden de drie participanten 
in ConsuWijzer de samenwerkingsaf-
spraken die de weg baanden voor de 
oprichting van één consumentenloket. 
De verwachting is dat de consument 
hierdoor beter wordt bediend en 
gemakkelijker geïnformeerd wordt 
over zijn rechten en plichten. 
ConsuWijzer geeft consumenten 
praktisch advies en informatie over 
rechten en plichten, tips, voorbeelden 
en doorverwijzingen naar relevante 
instanties. Het loket bestaat uit een 

website (www.consuwijzer.nl) en 
beantwoordt telefonische vragen via 
088 - 0707070. Het aantal contact-
momenten tot het einde van het jaar 
wordt geschat op 40.000.

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.

visie en jaarplan 2007 

Voorgaande jaren gaf OPTA de 
Visie op de markt en het Jaarverslag 
samen uit in het voorjaar. Dit jaar 
publiceert OPTA voor het eerst haar 
Visie en jaarplan 2007 als apart 
document in het najaar. Hierdoor is 
de koppeling sterker geworden met 
de begroting, die in dezelfde periode 
wordt afgerond. Naast OPTA's Visie, 
omvat de publicatie de Strategische 
agenda van OPTA en biedt het docu-
ment inzicht in de prioriteiten binnen 
de jaarplanning voor 2007. De voor-
lopige versie van visie en jaarplan is 
inmiddels in de markt geconsulteerd 
(zie ook www.opta.nl onder 'Actuele 
publicaties'). Momenteel verwerkt 
OPTA de reacties. De uiteindelijke 
publicatie verschijnt in november en is 
dan net als de begroting ook digitaal 
te vinden op OPTA's website. 

Nieuwe missie OpTa 

Bij het opstellen van de visie voor 
2007 is voor het eerst gebruik 
gemaakt van een nieuwe missie. De 
oude missie bleek na zeven jaar niet 
meer geheel te passen bij de taken 
van OPTA. Tegenwoordig concentre-
ren de werkzaamheden van OPTA 
zich meer en meer op het vertrou-
wen dat de consument heeft in de 
elektronische communicatiesector. 
Ontbrekende of onduidelijke informa-

Ad Geelhoed, collegelid van OPTA

Nieuw collegelid ad geelhoed

Per 7 oktober is professor mr. L.A. 
Geelhoed (63) benoemd als collegelid 
van OPTA. Tot die tijd is hij nog advo-
caat-generaal bij het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen 
in Luxemburg. Daarvoor was 
Geelhoed secretaris-generaal op 
de ministeries van Algemene Zaken 
en Economische Zaken en lid van 
de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid. Hij werkte 
onder andere op het ministerie van 
Justitie als Raadadviseur Wetgeving 
Publiekrecht. Geelhoed is ook 
hoogleraar Recht van de Europese 
Beleidsintegratie aan de universiteit 
van utrecht.
Ad Geelhoed volgt het langstzit-
tende collegelid van OPTA op, Lilian 
Gonçalves-Ho Kang You. Zij blijft in 
functie tot het moment dat de heer 
Geelhoed in het college zitting neemt. 
Samen met voorzitter Chris Fonteijn 
en collegelid Mark de Jong vormt Ad 
Geelhoed het tweede OPTA-college. 
Zie voor meer informatie over de 
samenstelling van het college  
www.opta.nl. 
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veiling 18xy-nummers

Het abonnee-informatienummer 118 
verdwijnt. Daarvoor in de plaats is 
een nieuwe nummerreeks geïntrodu-
ceerd, de 18xy-reeks. Een bedrijf dat 
een eigen abonnee-informatiedienst 
wil aanbieden, kan gebruik maken 
van een nummer uit die reeks. Omdat 
verschillende partijen een aanvraag 
hadden ingediend voor dezelfde 
nummers heeft OPTA een veiling 
georganiseerd in samenwerking met 
notaris de Zeeuw van Pels Rijcken 
& Droogleever Fortuijn. Aan deze 
veiling deden tien partijen mee. De 
veiling bestond uit meerdere rondes, 
waarbij degene met het hoogste 
bod een keuze mocht maken uit de 
beschikbare nummers. Het hoogste 
bod bedroeg € 1.500.001, de bieder 
koos voor nummer 1800. De later 
uitgebrachte biedingen en de verde-
ling van de nummers zijn te vinden 
op www.opta.nl.

begroting 2007

OPTA is inmiddels druk bezig met de 
voorbereiding van de begroting voor 
2007. Voor de prioriteiten die OPTA 
stelt in de begroting, sluit de begro-
ting aan bij de Visie en het jaarplan 
2007 die deze zomer in de markt is 
geconsulteerd. OPTA heeft het voor-
nemen niet hoger uit te komen dan de 
begroting van 2006. 
Gedurende het totstandkomen van 
de conceptbegroting is er regel-
matig contact met het ministerie 
van Economische Zaken. uiterlijk 
1 november wordt de definitieve 
conceptbegroting naar de minister 
gestuurd. De door de minister goed-
gekeurde begroting is rond begin 
december in te zien op de website 
van OPTA.

rapportage postvestigingenbeleid

TPG Post moet jaarlijks aan OPTA 
rapporteren over de uitvoering van 
het postvestigingenplan 2001-2005. 
OPTA heeft de rapportage van 2005 
beoordeeld en is van oordeel dat 
TPG Post met de uitvoering van het 
postvestigingenplan in 2005 voldoet 

Nationale Nummerdag

Op donderdag 28 september 2006 organiseren het Ministerie van 
Economische Zaken en OPTA gezamenlijk de Nationale Nummerdag. 
Thema van deze bijeenkomst is Informatienummers zonder verrassingen. 
Consumenten zijn zich onvoldoende bewust van risico's bij het gebruik 
van betaalde informatienummers. Door misbruik van deze 090x-nummers 
kunnen de kosten hoog oplopen. Deze kosten zijn achteraf pas zichtbaar op 
de telefoonrekening. Klachten worden nauwelijks ingediend, omdat  consu-
menten zich niet bewust zijn van risico's en mogelijk hoge kosten en pas 
laat hiermee geconfronteerd worden. 
De Nationale Nummerdag 2006 belicht dit thema en de nieuwe wet- en 
regelgeving hiervoor vanuit verschillende kanten: het beleid, het toezicht, de 
sector en de wetenschap. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het NH-hotel in Den Haag vanaf 13:00 uur. 
Belangstellenden kunnen zich voor de Nummerdag tot 26 september a.s. 
aanmelden via nummerdag@opta.nl.

aan de eisen van het Besluit alge-
mene richtlijnen post (Barp). TPG 
Post heeft in 2005:
•  1105 dienstverleningspunten met 

volledig postconcessieassortiment
•  1016 dienstverleningspunten met 

nagenoeg volledig postconcessieas-
sortiment

In totaal heeft TPG Post 2121 dienst-
verleningspunten. De wettelijke norm 
is 2000 dienstverleningspunten. 
Raadpleeg voor het volledige oordeel 
van OPTA onze website.

Overname Enertel

De Nederlandse Mededingings-
autoriteit (NMa) gaf KPN eind juli 
toestemming om Enertel over te 
nemen. De NMa concludeert dat er 
met de concentratie in de telecom-
municatiesector geen economische 
machtspositie ontstaat of wordt 
versterkt die een belemmering kan 
vormen voor de concurrentie op 
de Nederlandse markt of een deel 
daarvan. KPN en Enertel bieden 
beide spraak- en datadiensten aan 
op de elektronische communicatie-
markt. Enertel is hierbij met name 
actief op de groothandelsmarkt. Het 
marktaandeel van KPN als gevolg 
van de concentratie neemt met name 
toe op de markten voor internet-
inbelverkeer en 0800/090x-dienst-

verlening. Daarnaast verkrijgt KPN 
de hotspots van Enertel waarmee 
het draadloze internettoegang kan 
leveren. Enertels Wireless Local 
Loop-vergunning (WLL) waarmee 
mobiele (data)diensten kunnen 
worden aangeboden maakt geen 
onderdeel uit van de transactie. OPTA 
heeft op verzoek van de NMa haar 
zienswijze gegeven op de concentra-
tie en onderschrijft de conclusie van 
de NMa. De zienswijze is terug te 
vinden op www.opta.nl.

vervanging persvoorlichter

In verband met het vertrek van 
woordvoerder Edwin van de Haar 
naar het buitenland eind juli is de 
persvoorlichting van OPTA tijdelijk in 
handen van communicatieadviseur 
Cynthia Heijne. Zij is al geruime tijd 
plaatsvervangend persvoorlichter. 
Van de Haar was sinds 2003 woord-
voerder van OPTA. 

Plaatsvervangend perswoordvoer-
der Heijne is voor mediavertegen-
woordigers te bereiken via: 
• Vast: 070 - 315 9223
• Mobiel: 06 - 10 59 69 53
• Mail: c.heijne@opta.nl  «



hoe communiceert...

marjolein geus
advocaat en partner Bird & Bird

welk communicatiemiddel spreekt je het meeste aan en 

waarom? 

Steeds meer gaat per mail, ook in mijn werk, maar 
voor serieuze onderhandelingen is er maar één manier: 
persoonlijk overleg. Hoe completer het middel, hoe beter. 
Telefoon is second best, daarna komen mail en sms. Je 
kunt immers meer kwijt in een gesprek. Iedereen kent wel 
de conflicten die voortkomen uit snelle en dus verkeerd 
begrepen mailtjes.

Communicatie is meer dan alleen de middelen. wat bete-

kent communicatie voor jou? 

Communicatie is voor iedereen belangrijk, we zijn bijzonder 
sociale beestjes. Zelf werk ik liever tussen collega’s dan 
thuis in een rustige, maar eenzame omgeving. Ik werk toch 
harder en efficiënter op kantoor.

“Communicatie is minder 
formeel geworden en ik ben 
daar blij mee.”
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brieven schrijven doen we nauwelijks meer. Is brieven 

schrijven achterhaald? Schrijf je nog wel eens een brief? 

Omdat ik snel kan typen en mijn handschrift steeds minder 
goed leesbaar is geworden, is de keuze tussen brief of mail 
snel gemaakt. Mailen is ook efficiënter en sneller. Maar 
als er een goede reden is om een brief te schrijven, zoals 
geboorte of huwelijk, dan doe ik het met liefde.

de technologie ontwikkelt zich razendsnel en de keuzemo-

gelijkheden worden steeds groter. welke keuzes maak je 

zelf als het gaat om communicatie?

Ik ben daar gemakzuchtig in: het belangrijkste is dat het 
werkt. Ik gebruik graag nieuwe communicatiemiddelen, 
maar ga niet zelf experimenteren. Veel collega’s proberen 
nieuwe telecomsnufjes uit. Ik laat me daar graag over advi-
seren. Als het de communicatie sneller en beter maakt, 
gebruik ik het. De Blackberry is een grote verbetering. Je 
kunt nu ‘op je tuinhekje’ mailen en hoeft thuis je pc niet 
meer te delen. Geweldig! 

Is er de laatste decennia iets veranderd in de manier 

waarop mensen met elkaar communiceren? 

Vroeger waren er veel meer plichtplegingen in het advoca-
tenvak, zoals de formele aanhef en afsluiting van een brief: 
‘uw dienstwillige confrère’ of ‘uw dienstwillige collega’. Dat 
is mede door e-mail minder formeel geworden en ik ben 
daar blij mee. Ik merk nog wel een verschil in communicatie 
tussen stad en platteland. Op het platteland neemt men 
meer de tijd voor elkaar en kun je nog zonder afspraak bij 
iemand binnen lopen. Via de achterdeur uiteraard. 

welke toekomst voorspel je voor de ontwikkeling van 

communicatie? 

Meer en meer zal communicatie elektronisch verlopen, 
ook onder invloed van bijvoorbeeld fysieke belemmeringen 
zoals files op de wegen en terrorismedreiging in de lucht-
vaart. Je merkt nu al dat het lastiger wordt om persoonlijk 
af te spreken, wellicht is dat een impuls voor nog intensie-
ver gebruik van elektronische en met name beeld-commu-
nicatie.

hoe communiceert marjolein geus?

Veel!  «
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