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2006 is het jaar van de consument. Massaal is overgestapt 

van ‘gewoon’ bellen naar bellen over het internet. Bundels 

zijn populair: meer en meer consumenten zien de voorde-

len van de aanschaf van verschillende telecommunicatie-

diensten als telefonie, internet en/of tv via één aanbieder. 

Met lagere prijzen, meer zenders of hogere internetsnel-

heden laat de consument zich verleiden. Daar draait het 

uiteindelijk om bij concurrentie: lagere prijzen en meer 

keuzemogelijkheden. OPTA werkt hard om deze concur-

rentie te stimuleren met zorg voor de consument. Want dit 

jaar hebben we ook gezien dat overstappen met de nodige 

problemen gepaard kan gaan. Bovendien creëren bundels 

nieuwe overstapdrempels. In een steeds vrijere markt is 

het van belang dat de consument goed geïnformeerd en 

mondig is. Daarom is OPTA samen met de Consumenten-

autoriteit en de Nederlandse Mededingingsautoriteit een 

informatieloket gestart: ConsuWijzer. ConsuWijzer geeft 

consumenten via een website en informatielijn praktisch 

advies over hun rechten.  

Om in de gunst van de consument te komen, hebben aan-

bieders in 2006 hevig geïnvesteerd. In nieuwe diensten 

én netwerken. Met name glasvezel is populair. Naast de 

glasvezelinitiatieven van veelal lokale ondernemers, heeft 

KPN aangekondigd een aanzienlijk deel van het telefoon-

netwerk te gaan verglazen. OPTA juicht deze ontwikkeling 

toe, maar houdt de concurrentie scherp in de gaten. Mede 

dankzij de toegang die marktpartijen tot het huidige netwerk 

van KPN hebben, is Nederland één van de meest concur-

rerende breedbandmarkten ter wereld. De negatieve effec-

ten op de concurrentie, die kleven aan de invoering van dit 

nieuwe netwerk door KPN, moeten zoveel mogelijk worden 

voorkomen. Daarom heeft OPTA het afgelopen jaar een 

constante dialoog gevoerd met KPN en de marktpartijen. 

Om samen tot de beste oplossing te komen. 

In het samenwerkingsverband van Europese OPTA’s, de 

European Regulators Group (ERG), heeft OPTA het af-

gelopen jaar intensief meegewerkt aan de herziening van 

het Europees regelgevend kader. Hierin heeft OPTA zich 

hard gemaakt voor een sterkere harmonisatie van het Eu-

ropees toezicht met voldoende flexibiliteit om met nationale 

verschillen rekening te houden. Om invulling te geven aan 

de harmonisatiedoelstelling heeft de ERG eind 2006 een 

centraal Europees bureau aangekondigd. Het zwaartepunt 

in regulering moet bij de nationale toezichthouder blijven, 

die de lokale situatie het beste kent en inmiddels jaren-

lange expertise heeft opgebouwd. Hierdoor blijft maatwerk 

mogelijk. Dit is cruciaal voor OPTA’s reguleringsprincipe: 

soepel reguleren waar het kan en streng waar moet.  

Met het aantreden van dr. Mark de Jong begin 2006 en 

prof. mr. Ad Geelhoed in het najaar kwam het college dit 

verslagjaar weer op volledige sterkte. Met jurist Geel-

hoed, afkomstig van het Europees Hof van Justitie en het 

openbaar bestuur, en econoom De Jong, met jarenlange 

ervaring in de telecombranche, bezit het college de econo-

mische, juridische en bestuurlijke competenties die nodig 

zijn voor het complexe werkterrein van OPTA. Gedurende 

het jaar is mr. dr. Annetje Ottow benoemd tot geassocieerd 

collegelid. Met haar benoeming heb ik willen onderstrepen 

dat OPTA belang hecht aan de juridische kwaliteit van haar 

werk. Als vooraanstaand telecomjuriste voorziet zij het col-

lege en de medewerkers van OPTA van juridisch advies. 

Hierbij staat de effectiviteit van ons toezicht voorop.

Als assertieve toezichthouder blijf ik onverminderd kritisch 

kijken naar nut en noodzaak van onze regulering én naar 

onze organisatie. OPTA wordt immers voor het overgrote 

deel betaald door de marktpartijen. De in 2006 door OPTA 

ingezette daling in de begroting zal ook in de komende jaren 

doorzetten. Zonder dat ik hierbij concessies wil doen aan de 

kwaliteit van ons werk. Daarmee is OPTA de enige toezicht-

houder die ondanks de extra taken een dalende begroting 

laat zien. In dit jaarverslag leg ik met genoegen verantwoor-

ding af over het afgelopen jaar. Ook enkele medewerkers 

vertellen u in dit boekwerk over de dilemma’s van de dage-

lijkse (toezichts)praktijk. Dan wordt het voor u duidelijk hoe 

wij belangen afwegen en knopen doorhakken.  

Mr C.A. Fonteijn

Collegevoorzitter

Voorwoord
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Dit drukwerk bestaat uit twee onderdelen: het jaarver-

slag (met de jaarrekening) en de marktmonitor. 

In het jaarverslag legt OPTA verantwoording af over haar 

activiteiten en resultaten in het jaar 2006 aan de hand 

van de belangrijkste werkzaamheden en gebeurtenis-

sen. Het verslag is opgebouwd volgens het principe Van 

Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB): wat 

wilde OPTA in 2006 bereiken, wat is gerealiseerd en wat 

hebben we daarvoor gedaan. De jaarrekening beant-

woordt de vraag wat OPTA’s werkpakket heeft gekost en 

geeft inzicht in OPTA’s financiële huishouding. In het te 

publiceren drukwerk wordt een verkorte jaarrekening op-

genomen. Voor de volledige versie verwijst OPTA daarin 

naar haar website: www.opta.nl. 

In dit jaarverslag zijn interviews opgenomen met mede-

werkers van OPTA. Liet OPTA vorig jaar de buitenwereld 

aan het woord over de verbeterpunten uit haar vierjaar-

lijkse evaluatie (Jaarverslag 2005) en de ontwikkelingen 

in haar toezicht (Visie 2007), dit jaar is de beurt aan de 

medewerkers achter OPTA. Met hun verhaal illustreren 

zij dat OPTA zich sterk maakt voor kwalitatief hoog toe-

zicht, maar ook dat zij zich in dat toezicht vaak geplaatst 

ziet voor dilemma’s en hoe zij deze worsteling samen 

met de markt tot een ideale oplossing wil brengen.

Communicatiemarkten vormen een zeer dynamisch 

speelveld, waarop per jaar veel kan veranderen. De 

marktmonitor geeft een overzicht van de ontwikkelingen 

op de markten rond telefonie, breedband, huurlijnen, 

omroep, internetveiligheid en post in 2006. De nadruk 

ligt op trends, concurrentieontwikkelingen en de gevol-

gen in prijs en kwaliteit voor de eindgebruiker. 

Leeswijzer
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Op OPTA’s website www.opta.nl staat een verklaring 

van veelgebruikte termen en afkortingen (onder ‘Woor-

denboek’), evenals een overzicht van OPTA’s taken en 

bevoegdheden.

Visie en jaarplan

Het jaarverslag maakt deel uit van de verantwoordings-

cyclus die OPTA door het jaar heen volgt om de buiten-

wereld op de hoogte te houden van ontwikkelingen in 

de markt, haar visie daarop en haar bedrijfsvoering. In 

het najaar publiceert OPTA haar visie samen met het 

jaarplan. Visie en jaarplan worden vóór publicatie eerst 

in de markt geconsulteerd. Dat betekent dat we in het 

voorjaar terugblikken op het afgelopen jaar (Jaarverslag 

en marktmonitor) en in het najaar vooruitkijken naar het 

komende jaar (Visie en jaarplan).

Verschijningsdata publicaties in 2007

Publicatie Jaarverslag en marktmonitor 2006: mei 2007

Consultatie Visie en jaarplan 2008: juli 2007 

Publicatie Visie en jaarplan 2008: november 2007 

Publicatie Begroting 2008: december 2007 

Alle publicaties zijn kosteloos aan te vragen bij OPTA en 

na verschijning te vinden op de website www.opta.nl.

Disclaimer

De stukken in deze publicatie zijn opgesteld op grond 

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

communicatie autoriteit. Aan de inhoud van dit drukwerk 

kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie is on-

der voorbehoud van druk- en typefouten.  

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2006
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Topprioriteiten 2006

Het afgelopen jaar streefde OPTA ernaar onderstaan-

de doelstellingen te behalen. Op de meeste prioriteiten 

heeft OPTA succesvol actie ondernomen. De resultaten 

staan hieronder opgesomd, voorzien van een korte toe-

lichting. Voor meer uitleg verwijst het overzicht naar de 

tekst van het jaarverslag.

Prioriteit en doel

Implementatie marktanalysebesluiten

Doel: 

•  OPTA zorgt voor implementatie en effectiviteit 

van de opgelegde verplichtingen. 

•  OPTA vult de verplichtingen uit de marktanalyse-

besluiten in.

•  OPTA hanteert constante monitoring van markt-

ontwikkelingen om de effectiviteit van de beslui-

ten te beoordelen en te bepalen of de marktana-

lyses hernieuwd moeten worden. 

•  OPTA levert een belangrijke bijdrage aan de 

evaluatie van de Europese Commissie van de 

aanbevelingen rond relevante markten.

Uitvoeren juridische procedures 

Doel: OPTA voert een groot aantal beroepszaken 

en in mindere mate voorlopige voorzieningen naar 

aanleiding van de marktanalysebesluiten en het 

vernieuwde vergoedingenstelsel. 

Geschilbeslechting 

Doel: OPTA beslecht geschillen die marktpartijen 

bij haar indienen op basis van de wet.

Resultaat

•  OPTA nam een aantal uitvoeringsbesluiten (o.a. 

WPC en WLR) om de marktanalysebesluiten te 

implementeren (zie hoofdstuk 1 en par. 1.1.3). 

•  OPTA startte de structurele marktmonitor. De 

gegevens fungeren als startpunt voor nieuwe 

marktanalysebesluiten en moeten leiden tot la-

gere administratieve lasten (zie par. 1.1).

•  Via de European Regulators Group werkte 

OPTA intensief mee aan de herziening van het 

Europees regelgevend kader, de komst van een 

nieuwe Aanbeveling relevante markten en een 

sterkere Europese harmonisatie van toezicht 

(zie par. 1.2).

•  OPTA bereidde zich grondig voor op de 58 beroe-

pen die marktpartijen aantekenden tegen de markt-

analysebesluiten (zie par. 1.1.1 en par. 1.3.2). 

•  Het nieuwe vergoedingenstelsel leidde tot een 

zeer beperkt aantal bezwaren (zie par. 3.1.3).

Marktpartijen dienden in 2006 twaalf geschillen bij 

OPTA in waarvan inmiddels negen zijn beslecht 

(zie par. 1.3.1).

8 Topprioriteiten 2006
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Prioriteit en doel

Uitvoeren economische en juridische studies

Doel: OPTA voert diverse sectorstudies uit om een 

degelijke fundering van haar besluiten te bevorde-

ren. Het Economisch Analyse Team (EAT) geeft 

deze activiteiten vorm door inhoudelijke verdieping 

en discussies met belanghebbenden (extern en in-

tern) over economische, juridische en technische

kwesties en principes. OPTA richt ook een Juridisch 

Analyse Team (JAT) op.

Handhaving opgelegde verplichtingen

Doel: OPTA maakt nadrukkelijker dan in het verle-

den gebruik van haar bevoegdheid om opgelegde 

maatregelen te handhaven, bijvoorbeeld in het 

toezicht op de naleving van verplichtingen uit de 

marktanalyses. 

Bevorderen internetveiligheid

Doel: OPTA zet zich in voor de bestrijding van spy-

ware en onderzoekt hoe zij consumenten en bedrij-

ven hiertegen kan beschermen.

Verbeteren interne organisatie

Doel: OPTA ontwikkelt adequate prestatie-indicato-

ren en scherpt haar sturings- en

verantwoordingsinstrumenten aan om het manage-

ment in staat stellen de organisatie op doelmatig-

heid te sturen en op de verhouding directe-indirecte 

kosten. 

Resultaat

•  Het Economisch Analyse Team publiceerde de 

economic policy note ‘Is Two Enough?’ over de 

voorwaarden waaronder een markt met slechts 

twee verticaal geïntegreerde aanbieders effec-

tief concurrerend kan zijn. Ook verrichtte het EAT 

studies naar vraagstukken rond KPN’s All IP-

plannen en naar concurrentieverhoudingen tus-

sen koper- en kabelnetwerken (zie par. 3.2.1). 

•  OPTA richtte het Juridisch Analyseteam op. Het 

JAT analyseerde OPTA’s geschilpraktijk over de 

afgelopen acht jaar en de oordelen hierover van 

de Rechtbank Rotterdam en het CBb, om hier-

mee haar voordeel te doen in toekomstige ge-

schilbesluiten (zie par. 3.2.1).

•  OPTA hield zich bezig met handhaving en toe-

zicht o.a. rond het stoplichtmodel voor de regule-

ring van KPN’s retaildiensten (zie par. 1.1.3)

•  OPTA onderzocht en toetste de opzet, het be-

staan en de werking van KPN’s compliance-pro-

gramma (zie par. 1.3.2).

OPTA ontwikkelde een bruikbare methode voor het 

opsporen en aanpakken van spyware. Deze is toe-

gepast in een groot onderzoek dat in 2007 leidt tot 

het opleggen van sancties (zie par. 2.3).

•  OPTA implementeerde de verbeterpunten uit de 

wettelijke evaluatie en selecteerde een reeks pilot 

dossiers waarin zij gericht werkte aan verbeterde 

transparantie en procesrationaliteit (zie par. 3.2.3).

•  OPTA’s bedrijfsvoering is doelmatiger ingericht 

(zie hoofdstuk 3 en par. 3.1)

•  De begrotings- en verantwoordings-systematiek 

is gewijzigd, het kostenbewustzijn is toegeno-

men en de indirecte kosten zijn teruggebracht. 

Tussentijdse evaluatie van de doelmatigheid en 

bedrijfsvoering van de interne organisatie lever-

de een positieve conclusie (zie par. 3.1 en 3.2). 

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2006
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OPTA houdt toezicht op de naleving van wet- en regelge-

ving op de markten van elektronische communicatie en 

post. OPTA treedt op als er op deze markten concurren-

tieproblemen bestaan en kan marktpartijen verplichtin-

gen opleggen om duurzame concurrentie te stimuleren 

of de belangen van eindgebruikers te beschermen. OP-

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

het moet’ (het proportionaliteitsbeginsel). OPTA legt de 

focus op deregulering en stelt maatwerk en versoepeling 

voorop. OPTA’s missie is leidend bij de uitvoering van al 

haar taken: 

OPTA zorgt voor concurrentie en vertrouwen in de com-

municatiesector in het belang van de consument. 

Taken

Een specifieke taak is het afbakenen van markten van 

elektronische communicatie en vaststellen welke partij 

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

OPTA bepaalt of en zo ja welke verplichtingen vooraf 

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

concurrentiebeperkend gedrag te voorkomen. 

OPTA heeft ook een taak bij consumentenbescherming 

en internetveiligheid. Deze aspecten zijn voor de ontwik-

keling van de markt steeds belangrijker geworden. Naast 

marktanalyses, toezicht, handhaving en consumenten-

bescherming heeft OPTA nog een aantal andere taken 

waaronder geschilbeslechting, registratie van partijen 

en uitgifte van nummers. 

Kaders

OPTA is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert 

wetten en regels uit die door de wetgever zijn vastge-

steld. Het gaat om de Telecommunicatiewet, de Postwet 

en de bijbehorende Europese en lagere regelgeving. 

De politieke verantwoordelijkheid voor OPTA ligt bij de 

minister van Economische Zaken, maar OPTA is onaf-

hankelijk en neemt haar beslissingen los van politieke of 

ondernemingsbelangen. De minister kan algemene aan-

wijzingen geven, maar kan niet ingrijpen in individuele 

dossiers.  
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1. Markttoezicht

Voor een groot deel stond het verslagjaar in het teken van 

vervolgacties op de marktanalysebesluiten van 2005. OPTA 

voerde marktanalyses uit voor in totaal 19 verschillende 

markten (bijvoorbeeld vaste en mobiele telefonie, breed-

band en omroep). De voorbereiding van de 58 beroepspro-

cedures tegen de marktanalysebesluiten had hoge prioriteit. 

Verder lag de nadruk op het praktisch uitwerken van de ver-

plichtingen die volgden uit de marktanalysebesluiten. Denk 

bijvoorbeeld aan de precieze vaststelling van de tariefpla-

fonds waar KPN zich aan moet houden of de voorwaarden 

waaronder consumenten zowel het telefoonabonnement 

als de tikken af kunnen nemen bij één aanbieder.

Ook in 2006 waren de snelle ontwikkelingen in de elek-

tronische communicatiesector een cruciale leidraad 

voor OPTA’s werk. Deze hadden hun weerslag in de 

wijze waarop OPTA haar markttoezicht uitoefende. Zo 

hield OPTA zich uitvoerig bezig met het omvangrijke en 

voor andere marktpartijen ingrijpende herstructurerings-

plan van KPN. Dat wil zijn netwerk met ingang van 2010 

ombouwen en gaan baseren op het internetprotocol. In 

dit All IP-plan vervangt KPN koperdraad door glasvezel 

tot op het niveau van de straatkast. Deze operatie bete-

kent dat 1.350 telefooncentrales gaan vervallen en dat 

ook het punt vervalt waar andere breedbandaanbieders 

aanhaken op KPN’s netwerk om hun eigen diensten aan 

klanten te leveren. Al met al taxeert OPTA dat de markt- 

en technologische ontwikkelingen zodanig spoedig ver-

anderen, dat zij al begin 2007 nieuwe marktanalyses 

moet starten.

Ten slotte hield OPTA zich bezig met reguliere activi-

teiten als handhaving in de markten voor elektronische 

communicatie en post, geschilbeslechting, nummeruit-

gifte en registratie van aanbieders. 

1.1 Marktanalyses 
Een hoofdtaak van OPTA is het vooraf (ex ante) bepa-

len van verplichtingen voor bedrijven met aanmerkelijke 

marktmacht (AMM). Zij doet dit op grond van de markt-

analyses: onderzoek naar de concurrentieverhoudingen 

op de verschillende elektronische communicatiemarkten. 

De verplichtingen die zij oplegt, zoals prijsregulering, non-

discriminatie en transparantie, zijn erop gericht marktver-

storing en concurrentiebeperkend gedrag te voorkomen. 

Regulering is voor OPTA altijd synoniem voor maatwerk: 

soepel waar het kan, streng waar het moet. Waar in 2005 

de nadruk lag op het afronden van de reeks marktanalyse-

besluiten, stond 2006 in het teken van de nadere invulling 

van deze besluiten en de meer dan vijftig beroepen die 

marktpartijen tegen deze besluiten hebben ingediend. 

Halverwege het verslagjaar ging de zogenoemde struc-

turele marktmonitor van start. OPTA inventariseerde 

welke kerngegevens zij periodiek bij marktpartijen moet 

opvragen en hoe bedrijven daarbij hun administratieve 

lasten zo laag mogelijk kunnen houden. Een gecentra-

liseerde en doorlopende monitoring van kerngegevens 

stelt OPTA beter in staat marktontwikkelingen op de voet 

te volgen. Bovendien beschikt OPTA zo over de gege-

vens die nodig zijn als startpunt voor nieuwe marktana-

lysebesluiten. De structurele marktmonitor leidt er naar 

verwachting toe dat de administratieve lasten minder 

worden. Vanwege de marktdynamiek en de All IP-plan-

nen van KPN startte OPTA specifiek voor de breedband-

markten al eerder een dergelijke marktmonitor.

Ter voorbereiding van de nieuwe marktanalyses die 

OPTA in 2007 gaat verrichten, begon zij gedurende het 

verslagjaar alvast een reeks onderzoeken om specifieke 

vraagstukken en dilemma’s nadrukkelijk in beeld te krij-

gen. Voorbeelden hiervan zijn een onderzoek naar de 

mate en gemak van overstapgedrag van gebruikers, een 

onderzoek naar het effect van gebundelde telecommuni-

catiediensten en een onderzoek naar concurrentie op de 

omroepmarkt en de noodzaak voor regulering.

“Regulering is maatwerk: soepel waar het 
kan, streng waar het moet.”

11Markttoezicht
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1.1.1  Beroepen tegen marktanalyses

Tegen alle marktanalysebesluiten zijn beroepen aan-

getekend: 58 beroepen in totaal. De marktanalysebe-

sluiten zijn voor marktpartijen van groot belang, omdat 

zij rechtstreeks van invloed zijn op businesscases en 

marktposities. De belangen in de markt zijn dus groot: 

een kleine wijziging van een OPTA-besluit heeft al veel 

impact voor een onderneming zoals tarieven die omlaag 

of omhoog gaan of een wijziging in voorwaarden op last 

van de rechter. Hoewel OPTA steeds haar best doet in 

haar afwegingen rekening te houden met alle belangen, 

moet zij uiteindelijk een eigen afweging maken op ba-

sis van de wet. Voor OPTA staat het belang van con-

currentie voorop en niet het belang van een individuele 

onderneming. Daarom kan zij zelden alle marktpartijen 

tevreden stellen. 

Partijen hebben er belang bij in beroep te gaan in een po-

ging om voor henzelf een gunstiger uitkomst te behalen. 

Bovendien komt de vertraging die met beroep instellen ge-

paard gaat, marktpartijen niet altijd slecht uit. In de regule-

ring van elektronische communicatiemarkten zijn en blijven 

belangen tegengesteld: bedrijven zijn immers concurrenten 

van elkaar. In die spagaat poogt OPTA de markt waar nodig 

richting te geven. Zij laat bovendien zoveel mogelijk over 

aan de markt zelf en grijpt alleen in het uiterste geval in.

12 Markttoezicht

All IP: KPN’s voorgenomen netwerkombouw

KPN is van plan zijn netwerk om te bouwen zodat in 

2010 het gehele netwerk op het internetprotocol is ge-

baseerd. KPN raamt deze All IP-operatie op bijna een 

miljard euro aan investeringen. Na afronding beoogt 

KPN te beschikken over één breedbandige glasvezel-

infrastructuur op basis waarvan KPN zelf, maar ook an-

dere aanbieders, hun eindgebruikers allerlei diensten 

kunnen aanbieden zoals e-mail, voicemail, telefonie en 

televisie.

 

All IP betekent dat het transmissienetwerk van KPN ge-

heel op ethernet wordt gebaseerd (het onderliggende 

IP-netwerk waarmee computers met elkaar communi-

ceren), waarover zeer grote hoeveelheden data kunnen 

worden verstuurd. KPN vervangt daarbij een deel van 

het in het aansluitnetwerk resterende koperdraad door 

glasvezel. Verder wil KPN zijn netwerk ‘platter’ maken 

door één functionele laag uit het huidige netwerk te 

verwijderen. Die laag bestaat uit de 1.350 lokale num-

mercentrales. Zo verwacht KPN operationele kosten te 

besparen en bovendien levert de verkoop van de loca-

ties (gebouwen, infrastructuur) een aanzienlijk bedrag 

op. Ook moeten alle 28.000 straatkasten worden om-

gebouwd en van apparatuur worden voorzien. Vanaf de 

nieuwe straatkasten kan KPN dan via de VDSL2-tech-

niek consumenten een breedbandverbinding aanbie-

den van 50 Mb per seconde.

 

Als All IP volledig klaar is, kunnen alternatieve breed- 

bandaanbieders hun diensten niet meer aan con-

sumenten en bedrijven aanbieden via de nu nog ge-

bruikelijke koppeling aan KPN’s nummercentrales 

(ontbundelde toegang tot KPN’s aansluitnetwerk, of-

wel MDF-toegang). Deze koppelingsmogelijkheid was 

steeds een van de fundamenten van OPTA’s streven 

naar infrastructuurconcurrentie. In plaats daarvan kun-

nen aanbieders ingaan op KPN’s open wholesale mo-

del, waarmee KPN de gehele infrastructuur levert en de 

alternatieve aanbieders alleen op diensten concurreren 

(geen infrastructuurconcurrentie meer). Een andere 

mogelijkheid is dat zij hun netwerken gaan koppelen 

met KPN op het niveau van de straatkastlocaties (SDF-

toegang). Voor die laatste optie moeten zij fors investe-

ren in de uitbreiding van hun netwerk, al dan niet door 

inhuur van infrastructuur van KPN (backhaul).
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toegang. Concurrenten van KPN reageerden tot nu toe 

uiterst kritisch op de voornemens. OPTA staat voor een 

lastige afweging: moet zij koste wat kost technologische 

vernieuwing accepteren en goed vinden dat een belang-

rijk stuk infrastructuurconcurrentie verloren gaat doordat 

concurrenten hun gebruikelijke koppelpunt met KPN’s 

netwerk gaan verliezen? 

OPTA zag het als haar belangrijkste taak zo snel moge-

lijk aan marktpartijen en KPN duidelijk te maken of de 

plannen bezien vanuit de regelgeving zijn toegestaan. 

Ook wilde zij aangeven hoe de plannen uitwerken voor 

de bestaande wettelijke verplichtingen. Zolang markt-

partijen hierover in onzekerheid verkeren, kunnen zij 

moeilijk bedrijfsplannen opstellen of investeringsbeslis-

singen nemen. Om helderheid te scheppen heeft OPTA 

veel energie gestoken in visievorming en standpuntbe-

paling rond het All IP-vraagstuk. Daarbij betrok zij be-

langhebbende marktpartijen nauw bij haar werkzaam-

heden en heeft zij veelvuldig overlegd met KPN, andere 

aanbieders, het Ministerie van Economische Zaken en 

de Europese Commissie. OPTA bracht verder twee con-

sultatiedocumenten uit en publiceerde steeds tussen-

resultaten en informatie over nieuwe ontwikkelingen op 

haar website.

In het eerste consultatiedocument, het Issue Paper All 

IP, bracht OPTA alle reguleringsvraagstukken en dilem-

ma’s rond All IP in kaart. Aan de hand hiervan vroeg 

OPTA belanghebbenden te toetsen of haar beeld van 

de reguleringsproblemen en haar voorlopige standpun-

ten juist waren.1 OPTA gaf aan dat zij de innovatie door 

KPN in principe een belangrijke en gunstige ontwikke-

ling vindt, omdat het een breder dienstaanbod en lagere 

1 Issue paper KPN’s Next Generation Network: All-IP van 22 mei 2006.

Partijen hebben in het geheel geen beroepen aangete-

kend tegen OPTA’s drie jaar geldende en vérstrekkende 

besluit inzake de grootzakelijke tarieven voor medege-

bruik en toegang tot KPN’s netwerk (WPC-besluit, zie 

ook Vaste Telefonie). KPN en marktpartijen hebben met 

elkaar afgesproken af te zien van beroep om daarmee 

voor een langere periode zekerheid te krijgen voor de 

toekomst. In dit geval woog verankering en duidelijkheid 

voor belanghebbenden uiteindelijk zwaarder dan de on-

zekere uitkomst van een rechterlijke procedure. 

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) 

deed in 2006 in een beperkt aantal zaken al uitspraak. 

Soms liet de rechter het besluit van OPTA in stand, maar 

soms ook niet. Zo bleef OPTA’s beslissing om marktpar-

tijen via KPN’s vaste net onder eigen naam telefoonabon-

nementen aan te laten bieden overeind, terwijl de ingreep 

in het dure bellen van een vast naar een mobiel toestel 

aanliep tegen een rechterlijke vernietiging. De meeste 

uitspraken worden echter pas verwacht in 2007 en dan 

wordt pas echt duidelijk welke verplichtingen wel en niet 

gelden. Zowel OPTA als partijen moeten lang op uitspra-

ken wachten, wat de nodige onzekerheid in de markt te-

weegbrengt. Ook betekent dit onduidelijkheid voor OPTA 

bij de nieuw te starten marktanalyses in 2007.

1.1.2 All IP

November 2005 maakte KPN zijn plannen bekend voor 

een grootschalige ombouw van zijn netwerk. Deze om-

bouw houdt in dat het hele netwerk op internetprotocol 

(IP)-technologie wordt gebaseerd, het netwerk verder 

wordt verglaasd, en dat alle nummercentrales gaan ver-

dwijnen. De voorgenomen veranderingen hebben in po-

tentie vérstrekkende invloed op de marktwerking in de 

elektronische communicatiesector en op OPTA’s regule-

ring (zie kader). Voor de breedbandaanbieders die met 

KPN concurreren komt hierdoor een van de belangrijke 

toegangspoorten tot het KPN-aansluitnetwerk te verval-

len: de hoofdverdeler in de nummercentrale ofwel MDF-

“OPTA laat zoveel mogeljk over aan de 
markt zelf en grijpt alleen in het uiterste 
geval in”
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prijzen mogelijk maakt. Als prominentste regulerings-

issue kwam naar voren de noodzaak van een werkbaar 

en volwaardig alternatief voor de aanbieders die voor le-

vering van onder andere breedbandinternet afhankelijk 

zijn van MDF-toegang (toegang op het netwerkniveau 

dat met All IP gaat verdwijnen). OPTA schetste hoe zij 

vooralsnog de contouren van een dergelijk volwaardig 

alternatief voor zich zag en ging ook in op aandachts-

punten voor de overgangsperiode. Alle reacties op het 

Issue Paper en de doorlopende intensieve contacten 

met belanghebbenden verhelderden de dilemma’s en 

vraagpunten zodanig dat OPTA in het najaar van 2006 

een tweede consultatiedocument uit kon brengen.

In het Position Paper All IP2 legde OPTA haar nadere 

standpunten en verder ingevulde vervolgstappen aan 

de markt voor. OPTA concludeerde dat KPN’s All IP-

initiatief, en meer concreet de voorgenomen uitfasering 

van MDF-toegang, aanleiding is om in 2007 een aantal 

nieuwe marktanalyses te doen. Het gaat om het opnieuw 

analyseren van de markt voor ontbundelde toegang tot 

KPN’s aansluitnetwerk en de markten voor wholesale-

breedbandtoegang, en de analyse van de relevante 

markt voor de transmissie naar de straatkasten. Het Po-

sition Paper schetst een beeld van hoe het volwaardig 

alternatief voor MDF-toegang eruit zou kunnen zien. Met 

dit voorschot op de uitkomst van de marktanalyses wilde 

OPTA de markt richting geven voor hun interne besluit-

vorming en onderlinge overleg.

Wat het volwaardig alternatief betreft, heeft OPTA aan-

gegeven dat de route die KPN zelf in zijn plannen voor-

staat, namelijk partijen alléén toegang geven via het 

2 Position paper KPN’s Next Generation Network: All-IP van 3 oktober 2006.

zogenoemde open wholesale-model, niet volstaat. Via 

dat open wholesale-model beoogt KPN om straks het 

All IP-netwerk open te stellen voor andere marktpartijen, 

maar dan wel op zo’n manier dat KPN netwerkbedrijf 

wordt van de alternatieve aanbieders en dat alleen nog 

onderlinge concurrentie op diensten overblijft. All IP mag 

echter niet tot gevolg hebben dat infrastructuurconcur-

rentie feitelijk ophoudt te bestaan. Het volwaardig alter-

natief dat KPN marktpartijen moet bieden, moet volgens 

OPTA dan ook bestaan uit een ontbundeld toegangs-

aanbod tot KPN’s aansluitnetwerk op het niveau van de 

28.000 straatkasten. Het All IP-plan voorziet immers in 

het ‘wegsnijden’ van de netwerklaag en de 1.350 lokale 

nummercentrales waarop andere marktpartijen nu nog 

aankoppelen op KPN’s netwerk. Willen concurrenten 

een volwaardig netwerk blijven behouden, dan moeten 

zij hun netwerk uitbreiden tot (een deel van) de 28.000 

straatkasten. KPN moet daarom als onderdeel van het 

volwaardig alternatief ook een voorziening treffen voor 

de transmissie naar die 28.000 straatkasten (de back-

haul). In dat verband wil OPTA nader onderzoek doen 

naar de businesscase en de kosten voor uitrol van KPN’s 

concurrenten naar het straatkastniveau. Verder vindt 

OPTA dat de huidige 1.350 MDF-aanknooppunten pas 

na een redelijke migratieperiode van ongeveer twee jaar 

mogen worden uitgefaseerd. Daaraan verbindt OPTA de 

voorwaarde dat initiële investeringen van concurrenten 

op die locaties moeten zijn afgeschreven, waarbij OPTA 

uitgaat van een afschrijvingsperiode van vijf jaar. Het Po-

sition Paper noemt een aantal noodzakelijke acties en 

vervolgonderzoeken om de onderkende vraagstukken 

tot een oplossing te brengen.

 

Ook op het Position Paper konden belanghebbenden 

hun zienswijze geven. Een belangrijk signaal in de re-

acties was dat zij sterk betwijfelen of de door OPTA ge-

formuleerde invulling van het volwaardig alternatief de 

gevolgen van een uitfasering van de nummercentrales 

afdoende gaat wegnemen.
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In andere Europese landen en bij de Europese Commis-

sie kregen de All IP-plannen van KPN en het Position 

Paper van OPTA veel aandacht. Nederland blijkt name-

lijk op dit gebied één van de voorlopers en soortgelijke 

ontwikkelingen gaan naar verwachting binnenkort ook 

plaatsvinden in andere landen. Nederland kan daarom 

als een testcase worden beschouwd van hoe men in 

Europa om moet gaan met dit soort nieuwe regulerings-

vraagstukken.

Zie over All IP ook het interview met Martijn Meijers 

(pagina 18 - 21).

1.1.3 Marktanalysebesluiten

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de ac-

tiviteiten die OPTA in 2006 per markt uitvoerde in het 

kader van de marktanalyses. Hierin aandacht voor de 

specifieke uitwerking van de verplichtingen in diverse 

uitvoeringsbesluiten die volgden uit de marktanalyses. 

Ook gaat deze paragraaf meer in detail in op inhoude-

lijke vraagstukken en op de dilemma’s en afwegingen 

die daarbij kwamen kijken.

Breedband 

Marktpartijen hebben de twee marktanalysebesluiten 

voor wholesale-breedbandtoegang (WBT) en voor ont-

bundelde toegang op wholesale-niveau (ULL) beide op 

een uiteenlopend aantal punten aangevochten bij het 

CBb. WBT heeft betrekking op de relatie tussen aan-

bieders en KPN bij het gebruikmaken van KPN’s breed-

bandnetwerk voor het aanbieden van ADSL. ULL gaat 

over de ontbundeling (overname) van de lokale aan-

sluitlijn, dus het koperdraadje van de wijkcentrale naar 

ieder huis waarover breedbanddiensten kunnen worden 

geleverd.

De beroepsgronden van KPN, de Associatie van Com-

petitieve Telecomoperators (ACT) en Tele2 tegen het 

marktanalysebesluit ULL hebben betrekking op verschil 

van inzicht rond de invulling van aan KPN opgelegde 

verplichtingen: de ene partij vindt een verplichting niet 

streng genoeg, terwijl KPN die te strikt acht. Dit is bijvoor-

beeld het geval bij de minimum termijn van zes maanden 

die KPN in acht moet nemen vóór het wijzigingen kan 

doorvoeren in zijn dienstverlening aan een concurrent. 

KPN vindt zes maanden te lang en te inflexibel, terwijl 

ACT en Tele2 de termijn te kort vinden en zeggen een 

langere voorbereidingstijd nodig te hebben.

Tegen het marktanalysebesluit wholesale-breedband-

toegang hebben alleen ACT en Tele2 beroep ingesteld 

waarbij zij de marktafbakening, de dominantieanalyse 

en de opgelegde verplichtingen aanvochten. Zo zijn zo-

wel ACT als Tele2 het met OPTA eens dat KPN geen 

aanmerkelijke marktmacht heeft op de markt voor lage 

kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en daardoor niet 

gereguleerd wordt. De uitspraken van het CBb in beide 

zaken worden eerste helft 2007 verwacht. 

Huurlijnen

Ook vochten partijen het marktanalysebesluit huurlij-

nen op diverse gronden aan. Waar KPN voornamelijk 

de invulling van de verplichtingen aanvocht omdat het 

ontevreden was dat het sommige kortingen om concur-

rentieredenen niet mocht geven op de retailmarkt voor 

huurlijnen met een lage capaciteit (< 2Mbit/s), was het 

beroep van ACT ook gericht tegen de marktafbakening 

en de dominantieanalyse. Volgens ACT moet er een af-

zonderlijke markt voor wholesale-ethernetverbindingen 

worden gedefinieerd. Een andere grief van ACT betrof 

het enten van OPTA’s marktanalysebesluit op het ge-

bruik van de zogenaamde ‘glaskaart’, die volgens ACT 

geen juist beeld geeft van het potentiële aanbod van 

glasaansluitingen. De uitspraak van de rechter wordt 

eerste helft 2007 verwacht.

“Nederland kan als testcase dienen voor 
hoe Europa om moet gaan met dit soort 
nieuwe reguleringsvraagstukken.”
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OPTA hield toezicht op KPN’s verplichting om een rede-

lijke opzegtermijn te hanteren voor afnemers van hoge 

capaciteitshuurlijnen. Deze termijn is gesteld op negen 

maanden om concurrenten voldoende tijd te geven over 

te stappen op een alternatief. Op basis van gegevens 

van marktpartijen bleek dat KPN zich correct aan zijn 

verplichtingen houdt. OPTA gaat er daarom van uit dat 

de opgelegde verplichting effectief is en concurrenten 

van KPN voldoende tijd geeft om, indien gewenst, alter-

natieve oplossingen te zoeken. 

Vaste Telefonie

Marktpartijen stelden tegen alle marktanalysebesluiten 

vaste telefonie beroepen in bij het CBb. Het CBb deed 

30 november 2006 uitspraak inzake toegang tot het 

vaste openbare telefoonnetwerk en die was voor OPTA 

gunstig: het marktanalysebesluit bleef intact. Met deze 

uitspraak werd onder andere de verplichting van KPN 

om vaste telefoonaansluitingen aan concurrenten te ver-

huren (wholesale line rental) ongemoeid gelaten, waar-

door andere marktpartijen in staat worden gesteld één 

integraal telefonieaanbod (tikken én abonnement) aan 

consumenten te doen.

De uitspraken van het CBb inzake de wholesalemarkten 

voor gespreksopbouw, gespreksdoorgifte en gespreks-

afgifte op het vaste openbare telefoonnetwerk worden 

eerste helft 2007 verwacht. Dat geldt ook voor de uit-

spraak inzake de retailmarkten voor vaste telefonie. De 

tekst hierna gaat in op een aantal van OPTA’s uitvoe-

ringsbesluiten die de in de marktanalyses opgelegde 

verplichtingen nader invullen.

Wholesale Line Rental (WLR)

In het marktanalysebesluit toegang tot het vaste open-

bare telefoonnetwerk verplicht OPTA KPN het mogelijk 

te maken dat carrier preselect-aanbieders (CPS-aan-

bieders) naast telefoontikken voortaan ook het telefoon-

abonnement onder eigen naam kunnen verkopen aan 

eindgebruikers: wholesale line rental (WLR). CPS-aan-

bieders zijn telefoniebedrijven die gebruikmaken van het 

vaste net van KPN om consumenten belminuten aan te 

bieden. Door dit besluit kan de consument het volledige 

vaste telefonieproduct bij een CPS-aanbieder afnemen 

en daar voortaan slechts één factuur voor ontvangen. 

Tot nog toe was een consument altijd genoodzaakt ook 

een KPN-abonnement af te sluiten.

Het mogelijk maken van wederverkoop van abonne-

menten vergt aanzienlijke aanpassingen in de admini-

stratieve systemen van KPN. Ervaringen in het buiten-

land hebben uitgewezen dat deze aanpassingen vaak 

onderschat worden en dat het uitvoeren van de imple-

mentatie van WLR veel tijd en geld kan kosten. OPTA 

koos er daarom voor specifiek hierop te letten in alle 

fasen van het implementatietraject. Marktpartijen zijn 

nauw bij het proces betrokken geweest. Onder andere 

stelde OPTA een industry group in en is ook binnen de 

bedrijvenkoepel FIST regelmatig met marktpartijen over 

de implementatie van WLR gesproken. Aan de hand 

van een voorstel van KPN en van inbreng van andere 

marktpartijen heeft OPTA eind augustus 2006 een be-

sluit genomen over de exacte eisen waaraan WLR moet 

voldoen. Eind december stelde OPTA de tarieven vast 

die KPN moet hanteren voor de levering van WLR. Ook 

is de maximale doorlooptijd tot aan de feitelijke realisatie 

van WLR vastgesteld. Dit resulteerde erin dat eind 2006 

de eerste WLR-orders konden worden verwerkt en de 

consument van het besluit kan profiteren. KPN moet het 

orderproces verder stroomlijnen om de naar verwachting 

grote toestroom van WLR-orders aan te kunnen. OPTA 

houdt scherp in de gaten of dit gebeurt. Toch tekende 

KPN beroep aan tegen de WLR-verplichting uit princi-

piële overwegingen omdat KPN het er niet mee eens is 

dat het een dergelijke verplichting krijgt. Ook de andere 

marktpartijen tekenden beroep aan tegen hetzelfde be-

sluit, omdat het in hun ogen niet ver genoeg ging. Het 

CBb stelde OPTA eind 2006 in het gelijk en oordeelde 

dat de WLR-verplichting in stand blijft.

Zie over WLR ook het interview met Jorn van Steenis 

(pagina 36 - 39).
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Regulering grootzakelijke tarieven (WPC-besluit)

In het najaar nam OPTA het besluit wholesale-price cap 

(WPC), een topprioriteit van OPTA in het verslagjaar. 

Het besluit gaat over de prijzen die andere marktpar-

tijen moeten betalen voor toegang tot KPN’s netwerk. 

Het bepaalt voor de komende drie jaar de bovengrens 

van de tarieven van vrijwel alle wholesale-diensten van 

KPN waarvoor in de marktanalyses tariefregulering als 

verplichting is opgelegd. Een meerjarig besluit beoogt 

marktpartijen maximale (investerings)zekerheid te ge-

ven. De maatregel vormt een uitvoeringsbesluit in het 

kader van de marktanalysebesluiten inzake de whole-

salemarkten voor gespreksopbouw, gespreksdoorgifte, 

gespreksafgifte en toegang op het vaste openbare te-

lefoonnetwerk, ontbundelde toegang (ULL) en huurlij-

nen. Het besluit gaat over de groothandelstarieven voor  

vast telefonieverkeer, MDF-diensten, interconnecteren-

de huurlijnen, co-locatie en de bijbehorende faciliteiten 

bij deze diensten. Voor deze diensten stelde OPTA ta-

riefplafonds vast op basis van KPN’s kostprijzen door 

middel van het Embedded Direct Costs (EDC)-kosten-

toerekeningssysteem van KPN, dat uitgaat van de wer-

kelijke kosten die KPN maakt. Op het hierdoor verkre-

gen tarief wordt vervolgens nog een efficiëntiecorrectie 

toegepast. Deze correctie wordt bepaald door de totale 

kosten van KPN voor een groot aantal vaste netwerk-

diensten te vergelijken met de totale kosten van 67 

Amerikaanse aanbieders voor diezelfde diensten. De 

Amerikaanse aanbieders worden over het algemeen als 

efficiënt gezien. 

Marktpartijen zijn via een industry group en een consul-

tatieronde intensief betrokken geweest bij het proces ter 

voorbereiding van het WPC-besluit. Uit de beoordeling 

van KPN’s kostprijzen kwam naar voren dat de nieuwe 

tariefplafonds licht dalen ten opzichte van de geregu-

leerde tarieven in de periode daarvoor. Een uitzondering 

hierop vormden de tarieven voor wholesale-telefonie-

verkeer, die fors bleken te stijgen ten opzichte van het 

verleden door de leegloop van KPN’s vaste net. Omdat 

die stijging funest zou kunnen zijn voor de concurren-

tieontwikkeling, overwoog OPTA om het nadelige effect 

op te vangen door alsnog te kiezen voor een eenjarige 

tariefregulering. Op basis van een uiteindelijk voorstel 

van KPN om de tarieven gelijk te houden, stelde OPTA 

in het WPC-besluit toch een tariefplafond vast voor drie 

jaar. Hiermee kwam OPTA tegemoet aan de expliciete 

behoefte van de markt om vast te houden aan meer-

jarige tariefregulering die een grotere zekerheid geeft 

bij het nemen van investeringsbeslissingen.Tegen het 

WPC-besluit is geen beroep aangetekend. KPN en As-

sociatie van Competitieve Telecomoperators (ACT) heb-

ben met elkaar afgesproken niet in beroep te gaan, om 

daarmee voor een langere periode zekerheid te krijgen 

voor de toekomst. Bovendien konden zij zich vinden in 

het besluit.

Retailregulering en stoplichtmodel 

Voor de regulering van KPN’s eindgebruikerstarieven in 

de vaste telefonie en OPTA’s toezicht daarop, werd in het 

verslagjaar het door OPTA ontwikkelde ‘stoplichtmodel’ 

van kracht. Het model voorziet in een lichtere regulering 

voor KPN, maar zorgt ook voor slagvaardig toezicht door 

OPTA. De komst van het stoplichtmodel is in belangrijke 

mate ingegeven door de sterke marktdynamiek en de 

ontwikkeling van de concurrentie, bijvoorbeeld door de 

groei van internettelefonie. Het model vindt zijn formele 

basis in het retail-marktanalysebesluit vaste telefonie. 

De kern van het stoplichtmodel is dat KPN niet langer 

(zoals vóór 2006) voor iedere tariefwijziging of nieuwe 

dienst vooraf goedkeuring van OPTA nodig heeft. Een 

voorbeeld van deregulering. KPN verkrijgt door het mo-

del meer commerciële vrijheid om nieuwe diensten en 

tarieven te introduceren. 

“OPTA kwam tegemoet aan de markt 
met een meerjarig besluit vanwege de 
investeringszekerheid.”
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20 All IP 

it gaat spelen, liet KPN eind 2005 aan ons 

weten tijdens de besprekingen over de groot-

handelstarieven die marktpartijen betalen 

voor toegang tot KPN’s net. Zo hoorden we voor het eerst 

van KPN’s ‘All IP-plan’. Om zich klaar te stomen voor de 

toekomst wil KPN zijn netwerk grootschalig vernieuwen 

en koperdraad vervangen door glasvezel. Zeker een goe-

de ontwikkeling, maar tegelijk betekent het plan dat de 

netwerklaag eruit wordt gesneden vanwaaruit de breed-

bandconcurrenten toegang krijgen tot KPN’s netwerk (de 

zogenaamde MDF-toegang). Juist daarin hebben partijen 

als Versatel, Orange en bbned jarenlang geïnvesteerd. 

Wij moesten als toezichthouder een antwoord geven op 

die plannen. Snel werd duidelijk dat KPN voor marktpar-

tijen met een volwaardig alternatief moest komen voor het 

verlies van de MDF-toegang. Maar hoe precies en hoe 

om te gaan met de kosten daarvan? Daar zijn we tot op 

de dag van vandaag mee bezig.

In het All IP-plan zitten alle ingrediënten om een lakmoes-

proef te worden voor regulering. We zijn nadrukkelijk op 

zoek gegaan naar communicatie met marktpartijen om 

de juiste balans te vinden tussen KPN’s belangen en die 

van concurrerende marktpartijen. KPN heeft er de nodige 

energie in gestoken om niet alleen OPTA, maar ook de 

andere marktpartijen de plannen uit te leggen. Juist ook 

omdat KPN wil dat zijn concurrenten mee gaan doen met 

All IP. Onderdeel van het plan is namelijk dat KPN tevens 

het netwerk levert waarover de alternatieve marktpartijen 

diensten kunnen aanbieden aan hun klanten. Het is al-

leen jammer dat op die manier de eigen netwerken van 

concurrenten ophouden te bestaan, waardoor concur-

renten weer een stuk afhankelijker worden van een grote 

speler. Infrastructuurconcurrentie is altijd een hoeksteen 

geweest in OPTA’s toezicht en die wordt door All IP inge-

perkt. Moet je op zo’n moment concluderen dat de kabel 

naast KPN’s netwerk voor genoeg infrastructuurconcur-

rentie zorgt? Vooralsnog vinden we van niet, maar hoe ver 

mag het volwaardig alternatief voor MDF gaan?

OPTA neemt z’n tijd en KPN gaat ondertussen gewoon 

door’. Hoewel nooit hardop zo uitgesproken, heb ik wel-

eens het gevoel gehad dat dit was wat marktpartijen 
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“All IP is een toe te juichen ontwikkeling, 
maar mag niet ten koste gaan van 
verdere infrastructuurconcurrentie.”
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soms dachten. We hadden graag gewild dat we snel tot 

een oplossing hadden kunnen komen. Maar uiteindelijk 

moet die oplossing volgen uit nieuwe marktanalyses, en 

daarmee zijn we in oktober 2006 gestart. Niet eerder, 

want dat soort analyses moet je niet willen beginnen 

voordat voldoende duidelijk is dat All IP meer is dan een 

plan op KPN’s tekentafel.

Het jaar 2006 heeft voor een belangrijk deel in het teken 

gestaan van het scherp krijgen van wat All IP voor de 

markt en voor de regulering betekent. Ik denk dat we 

daar als OPTA een bijdrage aan hebben geleverd en dat 

we de discussie en de belangen voor iedereen een stuk 

transparanter hebben gemaakt. Ook hebben we duidelijk 

aangegeven waar OPTA vandaan komt: All IP is een toe 

te juichen ontwikkeling, maar mag niet ten koste gaan 

van het belang van verdere infrastructuurconcurrentie. 

Concurrenten van KPN hebben we een spiegel willen 

voorhouden: marktpartijen moeten proberen verder te 

denken dan hun eigen huidige businesscase: wat ge-

beurt er als ik over het hek van het beschermde toe-

zichttuintje heenkijk? Regulering is per definitie tijdelijk. 

Ook binnen OPTA is het denken daarover voortdurend 

in beweging.

Een onderwerp als All IP dwingt je om goed na te denken 

wanneer je als toezichthouder heel actief moet optreden 

en op welke momenten je maar beter even op je han-

den kunt gaan zitten. Dat is altijd een delicaat evenwicht 

waar veel procesinzicht en gevoel voor timing bij komen 

kijken. Over het algemeen vind ik ingrijpen second best. 

Ik werk ernaartoe dat een markt het op den duur zonder 

jou kan stellen. Maar juist dát doel kan ingrijpen noodza-

kelijk maken. Je bent er als toezichthouder voor, denk ik, 

om een uitgangssituatie neer te leggen waarin partijen 

hun eigen keuzes kunnen maken. Ik hoop dat marktpar-

tijen begrip kunnen opbrengen voor onze zoektocht en 

onze aanpak daarin.  
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Aangezien KPN binnen het stoplichtmodel in eerste in-

stantie zélf toetst of het al of niet aan de voorschriften uit 

het retail-besluit voldoet, heeft het tevens te maken ge-

kregen met een toegenomen eigen verantwoordelijkheid 

voor correcte naleving van de Telecommunicatiewet.

Het stoplichtmodel werkt als volgt: er zijn in KPN’s aanbod 

groene, rode en oranje diensten te onderscheiden. Groene 

diensten voldoen aan alle voor KPN geldende verplichtin-

gen op het vlak van retailtariefregulering, non-discrimina-

tie en transparantie ter voorkoming van marktproblemen 

bij KPN’s concurrenten. Deze diensten mogen door KPN 

in de markt worden gezet zonder toetsing vooraf door 

OPTA. Rode diensten daarentegen zijn per definitie niet 

in overeenstemming met de verplichtingen en zijn daarom 

verboden. Bij twijfel of wanneer KPN van mening is dat 

een bepaalde dienst niet anticompetitief is, is sprake van 

een zogenaamde oranje dienst. Deze diensten moeten wél 

vooraf ter goedkeuring aan OPTA worden voorgelegd.

Het stoplichtmodel brengt mee dat OPTA zich meer dan 

in 2005 is gaan richten op het monitoren van KPN’s re-

taildiensten. Voorheen moest OPTA ieder tariefvoorstel af-

zonderlijk vooraf beoordelen met de nodige vertraging en 

administratieve lasten. Dat hoeft niet langer. Vanwege de 

toegenomen tariefvrijheid, het sterkere accent op het eigen 

initiatief van KPN en de nieuwe rolverdeling tussen KPN en 

toezichthouder, heeft OPTA er nadrukkelijk voor gekozen 

andere marktpartijen van meet af aan actief te betrekken 

bij de operationalisering van het model. Het vergroten van 

de transparantie en het verhelderen van de effecten van 

het stoplichtmodel waren hierin belangrijke drijfveren. 

Op haar website lanceerde OPTA een aparte omgeving 

met onder andere periodieke rapportages over het mo-

del. Zo houdt OPTA marktpartijen op de hoogte, ook 

over hoe zij monitoring concreet ter hand neemt. Markt-

partijen zijn over het algemeen sceptisch over het stop-

lichtmodel, omdat zij vinden dat het model KPN te veel 

ruimte geeft voor misbruik. De praktijk moet uitwijzen of 

concurrenten uiteindelijk meer vertrouwen krijgen in de 

werking van het model.

Naast de operationalisering van het stoplichtmodel 

vormde handhaving en toezicht rond het stoplichtmodel 

een van OPTA’s topprioriteiten in 2006. Toezichtactivi-

teiten waren zowel gericht op het (groot)zakelijk als op 

het consumentensegment van de markten voor vaste 

telefonie. Het toezicht spitste zich met name toe op de 

vraag of alle door KPN in de markt aangeboden dien-

sten conform het retailbesluit bij OPTA waren gemeld 

en of deze retaildiensten allemaal voldeden aan de ove-

rige verplichtingen van het retailbesluit (tariefregulering, 

transparantie, non-discriminatie). 

Beleidsregels afwikkeltarieven vaste telefonie

Voor het afwikkelen van het onderlinge belverkeer tussen 

elektronische communicatienetwerken brengen aanbie-

ders elkaar geld in rekening. Eind 2005 maakte OPTA 

in het marktanalysebesluit voor gespreksafgifte op vaste 

netwerken bekend dat de tariefreguleringsmethode voor 

afgifte op geografische nummers ook van toepassing is 

op 084-, 087- en 088-nummers. Concreet staat hierin 

de vraag centraal welke prijzen telefonieaanbieders aan 

elkaar mogen vragen voor het afleveren van gesprekken 

op vaste netten. Medio 2006 kreeg OPTA vragen van 

vaste aanbieders die hun nieuwe afgiftetarieven wilden 

vaststellen, maar nog geen houvast hadden voor de ta-

rieven die zij maximaal mochten rekenen. OPTA formu-

leerde daarom beleidsregels en legde deze ter consulta-

tie voor. Deze nieuwe beleidsregels zijn een invulling van 

de verplichtingen uit het marktanalysebesluit en bevatten 

rekenregels en rekenvoorbeelden voor afgiftetarieven op 

geografische, 084-, 087- en 088-nummers. OPTA stelde 

de beleidsregels begin 2007 definitief vast.

Mobiele Telefonie

In OPTA’s ogen betalen consumenten jaarlijks zo’n 145 

miljoen euro te veel als zij van een vaste naar een mo-

biele aansluiting bellen. Op de markt voor gespreksafgif-

te op afzonderlijke mobiele netwerken stelde OPTA eind 

2005 dan ook vast dat KPN (inclusief Telfort), Vodafone, 

T-Mobile, Orange en Tele2 ieder afzonderlijk beschikten 

over een machtspositie (AMM) bij het afleveren van ge-
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sprekken op hun mobiele netwerken. OPTA legde deze 

partijen regulering op die betrekking heeft op toegang 

voor gespreksafgifte, transparantie, non-discriminatie en 

tariefregulering op basis van kostenoriëntatie. Dit laatste 

moet stapsgewijs leiden tot kostengeoriënteerde tarie-

ven per 1 juli 2008 en dus tot aanzienlijke verlaging van 

de belkosten van vast naar mobiel.

 

Het CBb haalde eind augustus een streep door OPTA’s 

marktanalysebesluit mobiel. Met deze uitspraak verviel 

vooralsnog ook de grondslag voor tariefregulering. Het 

CBb droeg OPTA op nieuwe besluiten te nemen en na-

der onderzoek te verrichten naar de concurrentiever-

houdingen in de mobiele markt. De rechter gaf in zijn 

uitspraak onder andere aan dat OPTA onvoldoende 

onderzoek had verricht naar kopersmacht en naar de 

welvaartseffecten van regulering van mobiele gespreks-

afgifte. OPTA overlegde in de periode daarna uitgebreid 

met onder andere de mobiele en vaste marktpartijen en 

de Europese Commissie over het vervolg van de markt-

analyse mobiel. Ook verkende zij de mogelijkheden voor 

een nieuwe marktanalyse. In dat kader hield OPTA na-

jaar 2006 een voorlichtingsbijeenkomst om marktpartij-

en te informeren over het traject naar een nieuw besluit. 

Ook startte OPTA eind 2006 twee onderzoeken naar 

kopersmacht en naar de effecten van regulering. Naar 

verwachting publiceert OPTA medio 2007 het nieuwe 

marktanalysebesluit.

Internationale roaming

Mobiel bellen in het buitenland is nog steeds veel te 

duur. Bij internationale roaming maken eindgebruikers 

die mobiel bellen in het buitenland als gast gebruik van 

een buitenlands mobiel netwerk. Voor het gebruik van 

elkaars mobiele netwerken brengen mobiele operators 

over en weer hoge (wholesale)tarieven in rekening. Die 

tarieven berekenen zij vervolgens door aan consumen-

ten, waardoor die geconfronteerd worden met fors ho-

gere beltarieven dan wanneer zij in eigen land mobiel 

bellen. De Europese toezichthouders uitten eind 2005 

hun onvrede bij de Europese Commissie over deze hoge 

beltarieven, mede ingegeven doordat het Europees re-

gelgevend kader onvoldoende mogelijkheden biedt om 

marktpartijen met aanmerkelijke marktmacht aan te wij-

zen. Hierdoor kunnen toezichthouders geen verplichtin-

gen opleggen in de eerder genoemde wholesalemarkt 

voor internationale roaming. Ook de kant van de eindge-

bruikers heeft herhaaldelijk via de nationale parlemen-

ten en consumentenorganisaties geklaagd over de hoge 

tarieven. 

Begin 2006 besloot Europees commissaris Viviane Re-

ding (Informatiemaatschappij & Media) te komen met 

regelgeving om de hoge tarieven voor internationale 

roaming alsnog aan te pakken. De Europese Commissie 

hield daarvoor een Europese consultatieronde, waarbij 

onder andere alle Europese OPTA’s verenigd in de Eu-

ropean Regulators Group (ERG), marktpartijen en con-

sumentenorganisaties betrokken waren. OPTA droeg 

intensief bij aan de totstandkoming van verschillende 

ERG-documenten over internationale roaming voor de 

Europese Commissie. De Europese OPTA’s steunen 

het streven van de Commissie om de tarieven voor in-

ternationale roaming aan te pakken. Weerstand tegen 

ingrijpen zit met name bij de landen die veel roaming-

eindgebruikers bedienen (landen rondom de Middel-

landse Zee). Zij maken zich zorgen over het mogelijk 

niet terug kunnen verdienen van gedane investeringen. 

OPTA heeft onder andere met de Franse en Britse col-

lega’s aangegeven dat ingrijpen hard nodig is, maar dat 

het economisch effectiever is om de tarieven aan de 

groothandelskant te reguleren voordat wordt ingegre-

pen in de consumententarieven. OPTA staat immers het 

reguleringsprincipe voor dat rechtstreeks ingrijpen aan 

de consumentenkant van het tarief alléén in het uiterste 

geval moet gebeuren.
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daadwerkelijk al of niet te hoog zijn, maar kondigde al-

leen in haar marktanalysebesluit aan hier onderzoek 

naar te willen doen. Bij dit streven stuitte zij echter op 

een dreigend veto van de Europese Commissie die geen 

heil zag in retailregulering.

De Commissie had een gunstiger taxatie van de markt-

dynamiek in de sector omroep dan OPTA en zag voor-

alsnog geen aanleiding voor ex ante (tarief)regulering 

in de retailmarkt. Brussel wees OPTA onder andere op 

de potentiële concurrentie van IP-TV, satelliet en DVB-T 

en achtte, anders dan OPTA, het algemene mededin-

gingsrecht voldoende bij eventuele marktproblemen. 

Naar aanleiding hiervan zag OPTA begin 2006 af van 

regulering van de consumententarieven. Dit was boven-

dien nadat de kabelexploitanten hadden toegezegd die 

tarieven met niet meer dan de inflatie te verhogen en de 

Europese Commissie op basis daarvan haar “ernstige 

twijfels” had ingetrokken over de noodzaak om in te grij-

pen in de consumententarieven. Wel legde OPTA per 

maart 2006 andere verplichtingen op in de omroep re-

tailmarkt voor de duur van één jaar, namelijk transparan-

tie en ontbundeling. OPTA heeft inmiddels vastgesteld 

dat de kabelexploitanten zich in 2006 hebben gehouden 

aan hun toezegging en dat de verhoging van deze tarie-

ven beperkt is gebleven tot het prijsindexcijfer. Hoe de 

regulering van de omroepsector er de komende periode 

uit gaat zien, verwacht OPTA in het derde kwartaal van 

2007 aan te kondigen.3 

Naar aanleiding van de in de grootzakelijke omroep-

markt opgelegde verplichting tot het hanteren voor een 

kostengeoriënteerd toegangstarief voor programma-

aanbieders, stelden de drie grote kabelexploitanten op 

verzoek van OPTA in de loop van 2006 ieder afzon-

derlijk een relevant kostentoerekeningssysteem op dat 

zij ter beoordeling aan OPTA voorlegden. De beoorde-

lingsprocedure is in het eerste kwartaal van 2007 af-

gerond.

3 Zie ook de Mededeling van het college inzake analyse markten omroep, 14 februari 2007 op www.opta.nl.

De Europese Commissie lijkt vooralsnog wel een voor-

stander van regulering van de consumententarieven. 

Commissaris Reding suggereerde een vastgesteld 

maximumtarief te hanteren dat enerzijds de eindgebrui-

ker beschermt en anderzijds excessieve winsten op in-

ternationale roaming voorkomt. In 2006 heeft de Europe-

se Commissie echter nog geen concrete voorstellen ter 

goedkeuring voorgelegd aan het Europese Parlement. 

De besluitvorming over de regulering van internationale 

roamingtarieven is nu opgeschoven naar 2007. Voor 

eindgebruikers betekent dit dat zij tot die tijd nog niet 

kunnen profiteren van lagere tarieven. OPTA vindt het 

belangrijk dat de tarieven voor de consument snel gaan 

dalen.

Omroep

OPTA stelde in 2005 vast dat kabelexploitanten ieder in 

hun eigen verzorgingsgebied beschikken over aanmer-

kelijke marktmacht. Dit is de kern van de marktanalyse 

van de groothandelsmarkt (wholesale) voor omroep-

transmissiediensten voor het leveren van omroepinhoud 

aan eindgebruikers. Diverse marktpartijen stelden be-

roep in tegen deze marktanalysebesluiten, waarvan de 

behandeling in 2007 plaatsvindt. Zonder regulering zijn 

kabelmaatschappijen volgens OPTA in potentie in staat 

om onder meer de consumententarieven op een zoda-

nig hoog niveau te stellen dat deze niet in verhouding 

staan tot de gemaakte kosten. OPTA meende dan ook 

dat het in de rede ligt deze tarieven nader te onderzoe-

ken om specifiek de noodzaak voor retailregulering te 

beoordelen. Voor alle helderheid: OPTA heeft nog geen 

conclusies getrokken of de kabeltarieven in Nederland 
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Marktanalyse analoge radiosignalen via de ether

Tegelijk met haar analyse van de wholesalemarkt voor 

omroeptransmissiediensten stelde OPTA vast dat daar-

naast ook een wholesalemarkt bestaat voor de doorgif-

te van analoge radiosignalen via de ether. Hier is een 

tweetal relevante markten te onderscheiden, namelijk de 

markt voor middengolf-transmissiediensten en de markt 

voor FM-transmissiediensten. Gelet op de verwachte 

geringe dynamiek in de reguleringsperiode (frequenties 

worden telkens voor een lange periode uitgegeven) en 

de zeer beperkte mate van verticale integratie ten aan-

zien van hoge antenne-opstelpunten, kon OPTA geen 

partij vaststellen die afzonderlijk of gezamenlijk met an-

dere partijen over aanmerkelijke marktmacht beschikt. 

Bovendien oordeelde OPTA dat de Telecommunicatiewet 

al een specifieke voorziening heeft (artikel 3.11 Tw.) die 

regels geeft voor het medegebruik van antenne-opstel-

punten en antennesystemen en voldoende soelaas biedt 

om eventuele mededingingsproblemen weg te nemen. 

De Europese Commissie stemde met deze analyse en 

conclusie in. Ook tegen dit besluit lopen beroepsproce-

dures, die waarschijnlijk medio 2007 worden afgerond.

1.2   Herziening Europees kader
De Europese Commissie begon in 2006 met herziening 

van de Europese Richtlijnen uit 2002 die ten grondslag 

liggen aan de huidige Nederlandse Telecommunica-

tiewet uit 2004. Herziening is nodig vanwege de grote 

dynamiek in de elektronische communicatiesector en 

omdat er ondertussen veel veranderd is op het gebied 

van breedband, internettelefonie en nieuwe netwerk-

technieken (bijvoorbeeld All IP). Verder wil de Commis-

sie met name in kaart brengen waar regulering mogelijk 

verminderd kan worden. In februari vroeg de Commis-

sie de Europese OPTA’s om input voor deze herziening 

van de richtlijnen. Om meer gewicht in de schaal te 

kunnen leggen, formuleerden alle Europese toezicht-

houders één gezamenlijke reactie onder auspiciën van 

de European Regulators Group (ERG). De Commissie 

publiceerde daarop in de zomer een consultatiedocu-

ment met voorstellen voor de herziening. Tegelijk con-

sulteerde de Commissie haar voorstel om het aantal te 

reguleren markten terug te brengen in de herziening van 

de Aanbeveling relevante markten. Brussel taxeert met 

name dat de regulering van de retailmarkten kan worden 

teruggeschroefd door voortschrijdende marktontwikke-

ling. OPTA was voorzitter van de ERG-stuurgroep die 

de reactie op de herziene Aanbeveling opstelde en had 

bovendien een actieve rol in de stuurgroep die de ant-

woorden formuleerde op de richtlijnherzieningen.

Een cruciaal punt dat OPTA wilde realiseren met haar ac-

tieve deelname, is voldoende flexibiliteit om op nationaal 

niveau rekening te houden met specifieke marktomstan-

digheden. Er moet ruimte zijn voor regulering én dere-

gulering op maat, afhankelijk van de (landen)specifieke 

situatie. Dat is bijvoorbeeld van belang bij de omroep- en 

breedbandmarkten, omdat Nederland, in tegenstelling 

tot andere EU-landen, naast elkaar een kopernetwerk 

en een nagenoeg landelijk dekkend kabelnetwerk heeft 

waarover dezelfde diensten kunnen worden aangebo-

den. Indien een geharmoniseerd Europees kader onvol-

doende ruimte biedt om rekening te houden met deze 

nationale factoren, kan dat mogelijk de belangen van 

consumenten en aanbieders in Nederland schaden.

De Europese toezichthouders steunen het Brusselse stre-

ven naar meer harmonisatie, maar vinden dat het zwaar-

tepunt in regulering bij de nationale toezichthouder moet 

blijven. Zij kennen de lokale situatie het best, hebben door 

alle marktanalyses grote expertise opgebouwd en zijn 

daardoor in staat om het noodzakelijke precisiewerk te 

leveren. Tijdens het verslagjaar zinspeelde de Commis-

sie op de komst van een zogenoemde euroregulator die 

“Onvoldoende ruimte voor nationale 
factoren kan de belangen schaden 
van Nederlandse aanbieders en 
consumenten.”
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de nationale bevoegdheid zou inperken. Ook hing in de 

lucht dat de Commissie haar vetorecht uitbreidt naar op te 

leggen verplichtingen rond de marktanalyses. Onder het 

huidige regime heeft Brussel een beperkter vetorecht, dat 

alleen reikt tot de marktafbakeningen en dominantieanaly-

ses die nationale toezichthouders maken. De ERG ziet de 

noodzaak voor een effectievere en meer gecoördineerde 

pan-Europese marktbejegening, maar kiest daarvoor een 

andere weg. OPTA zat samen met onder andere de Brit-

ten en de Italianen in een stuurgroep die voorstellen deed 

voor versterking van de ERG. Op deze manier vervulde 

OPTA een voortrekkersrol om een betere samenwerking 

te bewerkstelligen tussen de Europese toezichthouders.

Wel zijn hervormingen nodig om als gezamenlijke toe-

zichthouders daadwerkelijk invulling te geven aan de 

pan-Europese doelstelling van harmonisatie. Eind 2006 

kondigden de Europese OPTA’s aan per 2007 een gezag-

hebbend centraal ERG-secretariaat te willen oprichten 

met de taak te zorgen voor verdergaande stroomlijning 

van marktregulering. Harmonisatie vergt namelijk dat er 

op een aantal kerngebieden, zoals breedband en inter-

netbellen, echt één Europese aanpak komt die vanuit het 

centrale secretariaat wordt gecoördineerd. De Europese 

OPTA’s willen meer gaan werken met daadwerkelijk rich-

tinggevende, gezamenlijke principeverklaringen en re-

guleringsuitgangspunten. De verwachting is dat met een 

centraal secretariaat ook het noodzakelijke debat tussen 

de ERG-leden beter kan worden gevoerd als een lidstaat 

om nationale redenen af wil wijken van de gezamenlijke 

reguleringslijn. In de nieuwe structuur gaat men boven-

dien meer in kleine projectteams werken om de efficiëntie 

te verhogen. Daarnaast wordt het door de komst van het 

ERG-secretariaat gemakkelijker om gezamenlijke stand-

punten te verwoorden naar de Europese Commissie. 

1.3 Reguliere activiteiten
Naast bemoeienis met de marktanalyses voerde OPTA 

diverse reguliere activiteiten uit, zoals geschilbeslech-

ting, toezicht en handhaving, en uitgifte van nummers. 

Deze paragraaf beschrijft een aantal concrete activitei-

ten en geeft enige statistische informatie en toelichting 

over geschillen, bezwaren en beroepen. Ook OPTA’s 

toezicht in de postmarkt komt hier aan bod.

1.3.1 Geschilbeslechting

Het aantal geschillen dat marktpartijen bij OPTA indien-

den in 2006, bleef nagenoeg hetzelfde ten opzichte van 

2005. In 2006 zijn er twaalf geschillen bij OPTA ingediend 

tegenover veertien geschillen in 2005 en 23 geschillen 

in 2004. Van deze twaalf geschillen hadden er drie be-

trekking op kabelverleggingen en de regels rond het ge-

dogen daarvan, twee hadden betrekking op toegang van 

diensten tot netwerken, één geschil ging over doorgifte 

van programma’s bij een kabelexploitant en zes geschil-

len hadden te maken met toezicht op nummergebruik en 

-overdracht. Van de twaalf in 2006 binnengekomen ge-

schillen rondde OPTA er negen af in 2006. Hiervan zijn 

zeven binnen de wettelijke termijn afgedaan en twee bui-

ten de wettelijke termijn. Van de twee buiten de wettelijke 

termijn is één geschil op verzoek van partijen ingetrok-

ken. In het tweede geval (Venus & Mercury/Telfort) is de 

wettelijke termijn met tien dagen overschreden. Verder is 

één geschil aangehouden op verzoek van marktpartijen 

en zijn twee geschillen nog in behandeling. Hieronder 

volgt een nadere toelichting op de concrete geschilprak-

tijk.

Toegang tot GSM-netwerk

Venus & Mercury (V&M) is een onderneming die onder 

andere mobiele telefoniediensten wil aanbieden. Om-

dat V&M geen eigen GSM-frequenties heeft, vroeg zij 

Telfort om toegang tot haar GSM-radionetwerk. Telfort 

weigerde dat. V&M verzocht OPTA daarop Telfort alsnog 

te verplichten een contract voor het gebruik van het ra-

dionetwerk aan haar voor te leggen. OPTA wees het ver-

zoek van V&M echter af op grond van de Telecommuni-
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catiewet, die stelt dat de verzoekende partij, in dit geval 

dus V&M, alleen zo’n verzoek kan doen als zij beschikt 

over een openbaar elektronisch communicatienetwerk. 

Bij V&M was dat niet het geval. V&M tekende beroep aan 

bij het CBb tegen de afwijzing van OPTA en diende te-

vens tot driemaal toe bij de rechter een verzoek in om 

een voorlopige voorziening. Het CBb was het eens met 

OPTA en wees de voorlopige voorzieningen af.

Graven en gedogen

Bij aanleg en onderhoud van kabels voor elektronische 

communicatie dreigen regelmatig geschillen tussen ge-

meenten en de bedrijven die de kabels leggen. In de 

praktijk bevindt de graafplek zich namelijk vaak op ge-

meentegrond. OPTA legde in haar beleid de nadruk op 

het zoveel mogelijk voorkómen van dit soort geschillen. 

Dat deze aanpak succesvol was, blijkt uit het feit dat er 

slechts drie geschillen ingediend werden uit in totaal 

24 potentiële geschilsituaties. OPTA bereikte dit door 

alle betrokkenen actief en volledig te informeren. Par-

tijen kregen hierdoor beter inzicht in zowel hun eigen 

(rechts)positie als in die van anderen, wat de onderhan-

delingen tussen partijen ten goede kwam. Overigens 

hebben marktpartijen bij de drie uiteindelijk ingediende 

geschillen OPTA gevraagd de behandeltermijn op te 

schorten om ruimte te hebben voor onderling onderhan-

delen. Eind 2006 was nog slechts één van de drie ge-

schillen in behandeling, het tweede is ingetrokken en het 

derde is op verzoek van de partijen aangehouden.

Tarieven bij nummeroverdracht 

Voor de kosten die KPN aan andere aanbieders vraagt 

voor het overdragen van een telefoonnummer, had 

OPTA onder de ‘oude’ Telecommunicatiewet (van kracht 

tot mei 2004) tarieven goedgekeurd die geldig waren tot 

1 januari 2006. Op grond van de inmiddels gewijzigde 

Telecommunicatiewet is OPTA niet langer bevoegd tot 

het vaststellen van dit tarief. Nu moeten aanbieders zelf 

een redelijke prijs met elkaar uitonderhandelen. Deze 

regimewijziging leidde tot onzekerheid in de markt. Om 

marktpartijen alsnog te faciliteren, maakte OPTA begin 
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van het jaar bekend dat zij het door KPN voorgestelde 

tarief van twee euro niet als onredelijk zou bestempelen 

in eventuele geschilsituaties. Gedurende het jaar maak-

ten partijen aanvankelijk zes geschillen aanhangig over 

de precieze ingangsdatum van de tarieven. Door echter 

met marktpartijen in gesprek te gaan, stimuleerde OPTA 

dat aanbieders opnieuw met elkaar in onderhandeling 

traden. Uiteindelijk zijn vijf van de zes geschillen weer 

ingetrokken en is een lange periode van onzekerheid 

voorkomen. 

1.3.2 Toezicht en handhaving

De toezichtactiviteiten van OPTA omvatten onder andere 

handhaving van de in marktanalysebesluiten opgelegde 

verplichtingen en in algemener verband het actief toe-

zichthouden op ontwikkelingen en omstandigheden in 

de markt op grond van de Telecommunicatiewet. OPTA 

heeft daarvoor onder andere sinds enkele jaren een toe-

zichtteam. Het team heeft de opdracht om, dikwijls op 

eigen initiatief, extern informatie te vergaren, te recher-

cheren en zonodig problemen of onregelmatigheden in 

de markt aan te pakken. Hieronder volgen enkele voor-

beelden waarin OPTA actief toezicht hield op de nale-

ving van wet- en regelgeving.

Compliance-programma KPN

Eind 2005 heeft OPTA aan KPN een boete opgelegd 

vanwege het ongeoorloofd aanbieden van kortingen aan 

zakelijke klanten. OPTA is nadien met KPN in overleg 

getreden over de vraag op welke manier KPN herhaling 

van overtreding kan voorkomen. KPN heeft onder ande-

re aangegeven een programma te hebben ontworpen en 

ingevoerd dat tot doel heeft er systematisch voor te zor-

gen dat KPN in overeenstemming met de toepasselijke 

regelgeving op telecommunicatiegebied handelt. Zoals 

afgesproken met KPN, heeft OPTA in het verslagjaar de 

opzet, het bestaan en de werking van het programma 

onderzocht. OPTA stelde vast dat de opzet en uitwerking 

van het KPN’s programma op een aantal punten verbe-

terd moet worden. Aan toetsing van de werking van het 

programma kwam OPTA daarom nog niet toe, terwijl een 
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oude Telecommunicatiewet. Daarnaast gaf KPN zelf aan 

de boete te accepteren en af te zien van het instellen 

van rechtsmiddelen.

Toezicht op combiverkoop KPN

OPTA trad handhavend op tegen KPN voor het doen 

van bepaalde combi-aanbiedingen. Dat waren bundels 

van ongereguleerde (breedband, televisie) én geregu-

leerde diensten (telefonie) aan eindgebruikers. KPN 

geeft korting op de ongereguleerde dienst, maar stelt 

het verkrijgen van die korting vervolgens afhankelijk 

van de afname van de gereguleerde dienst. OPTA som-

meerde KPN bij last onder dwangsom deze aanbiedin-

gen conform het retailbesluit bij OPTA te melden. KPN 

betwist echter de bevoegdheid van OPTA om dergelijke 

combipakketten te toetsen aan de retailregulering in de 

vaste telefonie.

Bezwaar en beroep

OPTA handelde in 2006 99 bezwaren af, tegenover 122 

bezwaren in 2005. Deze daling komt voor een deel door-

dat marktpartijen om tijdwinst te boeken gebruik maken 

van de mogelijkheid de bezwaarfase over te slaan en 

rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank. De 

Telecommunicatiewet kent sinds 2004 voor een groot 

aantal besluiten geen bezwaarfase meer en dat maakt 

het mogelijk rechtstreeks beroep in te stellen bij het CBb. 

OPTA heeft nadrukkelijk gestuurd op het zoveel mogelijk 

halen van wettelijke termijnen. Er is veel gedaan om het 

bewustzijn in de organisatie te verhogen en om het ter-

mijnbewakingssysteem geheel adequaat te maken. De 

cijfers zijn inmiddels sterk verbeterd.

Van de 62 nieuw binnengekomen en 24 heropende be-

zwaren uit voorgaande jaren, zijn er 73 afgehandeld.4 

Hiervan is 84 procent afgedaan binnen de wettelijke ter-

mijn. Van de 16 procent bezwaren buiten de wettelijke ter-

mijn had een belangrijk aantal te maken met heropende 

zaken uit 2002 (EDC-zaken). In die EDC-zaken (KPN’s 

4 Heropend wil zeggen dat de rechter OPTA opdraagt een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen.

goed functionerend programma van eminent belang is. 

Inmiddels heeft KPN in een concreet voorstel aangege-

ven het programma aan te passen en toegezegd dit met 

prioriteit te zullen uitvoeren. OPTA gaat in 2007 opzet, 

bestaan en werking van het programma nauwlettend 

toetsen.

 

Onderzoek naar Zeus Telecom B.V. 

Zeus Telecom B.V. (Zeus) is een in 2005 opgerichte 

50/50 joint venture van KPN en Detron, die telecom-

municatiediensten biedt aan zakelijke gebruikers. Zeus 

is daarmee actief op een aantal van dezelfde markten 

als KPN, maar hoeft zich als gevolg van de joint venture 

niet zonder meer te houden aan dezelfde regulering als 

KPN. In de tweede helft van 2005 startte OPTA een on-

derzoek naar Zeus en de rol van KPN in relatie tot deze 

onderneming. Naar aanleiding hiervan liet OPTA KPN in 

september 2006 weten kritisch te staan tegenover con-

structies als Zeus, vanwege een inherent risico dat de 

gereguleerde partij de constructie gebruikt als vehikel 

om regulering te ontwijken of te ontduiken. KPN heeft 

daarop aangegeven over te gaan tot liquidatie van Zeus. 

OPTA bewaakt momenteel dat liquidatieproces.

Boete aan SNT/KPN

In december 2006 legde OPTA aan KPN als de rechts-

opvolger van SNT een boete op van 360.000 euro voor 

de door SNT begane overtredingen (29 in totaal) voor 

het verstrekken van ongeoorloofde individuele kortingen 

aan grootzakelijke klanten voor 0800/090x-dienstverle-

ning in de periode 2003-2005. De beboete overtredingen 

waren al geconstateerd in het grootscheepse kortingen-

onderzoek dat in 2004 en 2005 bij KPN werd uitgevoerd. 

Vanwege de grote omvang van dat onderzoek besloot 

OPTA toen echter de overtredingen van SNT separaat te 

onderzoeken van het bedoelde kortingenonderzoek. De 

hoogte van de boete stoelt mede op het feit dat de ge-

constateerde gedragingen uiteindelijk zijn gekwalificeerd 

als minder ernstige overtredingen gepleegd tijdens de 
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transit- en sleepdiensten op last van het CBb toch re-

guleren) heeft OPTA vóór besluitvorming bewust ruimte 

gecreëerd voor een brede consultatie van belangheb-

benden, waardoor de termijn is overschreden. Ondanks 

dat sommige bezwaren te laat zijn afgehandeld, signa-

leert OPTA wel een markante verbetering ten opzichte 

van de 41 procent binnen de termijn afgehandelde za-

ken een jaar eerder. OPTA verwacht dat alle getroffen 

maatregelen tot verdere verbetering leiden en dat zij de 

wettelijke termijn bij hoge uitzondering overschrijdt. Dit 

is anders in de gevallen waarin OPTA bewust besluit de 

termijn te overschrijden, zoals in de hiervoor genoemde 

EDC-zaken.

Doordat de marktanalysebesluiten voor breedband, 

huurlijnen en vaste telefonie pas eind december 2005 

werden gepubliceerd, hadden in 2006 maar liefst 58 

van de bij het CBb ingediende beroepen te maken met 

marktanalysebesluiten. In totaal zijn in het verslagjaar 

128 beroepen ingediend, waarvan 108 bij het CBb en 20 

bij de rechtbank in Rotterdam. Het aantal door de recht-

bank en het CBb afgehandelde beroepen steeg van 95 

in 2005 naar 123 in 2006. Van de 74 door het CBb af-

gehandelde beroepen werd 40 procent gegrond en 31 

procent ongegrond verklaard. 

In 2006 zijn negen verzoeken om een voorlopige voor-

ziening gedaan. Hiervan is er slechts één toegewezen, 

zes werden door rechter afgewezen en twee zijn inge-

trokken. Hieronder volgt een toelichting op een aantal 

concrete beroepszaken.

Periodieke co-locatietarieven

Rond de verrekening van de periodieke co-locatietarie-

ven tussen KPN en Versatel en tussen KPN en MCI deed 

het CBb twee parallelle, gelijkluidende uitspraken. Co-lo-

catie gaat over allerlei vormen van medegebruik en be-

schikbaarheid van faciliteiten voor andere marktpartijen 

in bijvoorbeeld KPN’s wijkcentrales. De vijf lasten onder 

dwangsom die OPTA aan KPN oplegde in deze zaken, 

beoogden te regelen dat KPN op kosten georiënteerde 

tarieven voor co-locatie in rekening brengt aan Versa-

tel en MCI. OPTA bepaalde dat KPN de teveel betaalde 

bedragen met terugwerkende kracht moest crediteren. 

De uitspraken van het CBb komen erop neer dat de 

rechter OPTA niet bevoegd vond om handhavend op te 

treden, omdat een specifieke wettelijke bevoegdheids-

grondslag ontbreekt voor de creditering die OPTA wilde 

opleggen. Het rechtszekerheidsbeginsel was geschon-

den omdat OPTA voor de datum van het nemen van het 

primaire geschilbesluit KPN/BabyXL niet duidelijk had 

gemaakt dat KPN in strijd handelde met kostenoriënta-

tie en later non-discriminatie. Uiteindelijk vond het CBb 

dat niet vast is komen te staan dat KPN in overtreding 

was en daarom konden de dwangsombesluiten niet in 

stand blijven.

Toch transit reguleren

Begin april besliste het CBb dat de transit- en sleep-

diensten van KPN toch als interconnectiediensten 

moeten worden aangemerkt en gereguleerd moeten 

worden. OPTA zag dat aanvankelijk anders, maar moet 

er nu alsnog voor zorgen dat de tarieven van deze dien-

sten over de periode 1999-2003 met terugwerkende 

kracht op kosten worden georiënteerd op grond van 

de oude Telecommunicatiewet van voor 19 mei 2004. 

Met deze uitspraak kwam een einde aan de jarenlange 

discussie tussen OPTA, KPN en overige marktpartijen 

over de vraag of transit- en sleepdiensten onderdeel 

moeten uitmaken van het kostentoerekeningssysteem 

van KPN. De rechter beantwoordde deze vraag dus 

bevestigend en besliste dat OPTA een (nieuw) besluit 

moet nemen aan de hand van een door KPN te over-

leggen kostentoerekeningssysteem inclusief de transit- 

en sleepdiensten. Met de uitspraak van de rechter in 

de hand nam OPTA eind juni een conceptbesluit dat 

zij ter consultatie voorlegde aan de betrokken partijen. 

De daarop volgende maanden vond intensief overleg 

plaats tussen betrokken partijen en OPTA om alsnog 

tot afrekening van transit te komen. In december kwam 

het tot een vergelijk met KPN over te verrekenen beta-

lingen voor transit. Alle lopende bezwaren zijn vervol-

gens ingetrokken.
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Mede-gebruik omroepinfrastructuur

In de beroepsprocedure bij de rechtbank Rotterdam rond 

OPTA’s geschilbesluit Broadcast Partners/Nozema over 

prijzen die gerekend mogen worden voor het medege-

bruik van omroepinfrastructuur, stond de betekenis cen-

traal van de bepaling in de Telecommunicatiewet over 

medegebruik van antenne-opstelpunten (artikel 3.11).  

In de zomer deed de rechtbank uitspraak en gaf OPTA 

gelijk dat medegebruiktarieven gebaseerd moeten zijn 

op de daadwerkelijke onderliggende kosten vermeer-

derd met een redelijk rendement. Zo kan ook op deze 

markt een gelijk speelveld voor alle partijen ontstaan. 

Tegen de uitspraak is hoger beroep ingesteld. 

1.3.3 Nummers

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een vier-

tal nieuwe telefoonnummerreeksen opengesteld. OPTA 

heeft de taak zorg te dragen voor uitgifte en beheer van 

deze nummers. Twee van de nieuwe reeksen beoogden 

in te spelen op de snelle technologische ontwikkelingen 

in de telefoniemarkt, waar het oude nummerplan on-

voldoende in voorzag. Zo kwam een nummerreeks be-

schikbaar die vermoedelijk met name wordt ingezet voor 

internetbellen (VoIP).

De derde nummerreeks bleek nodig om concurrentie 

tussen abonnee-informatiediensten te bevorderen. Ten 

slotte kwam de vierde nieuwe reeks er op instigatie van 

de overheid die graag aparte korte nummers heeft voor 

haar contactcentra. Zo kunnen bijvoorbeeld inwoners 

van gemeenten die onder het netnummergebied 020 

vallen, hun gemeentehuis bereiken door het korte num-

mer 14020 te draaien. OPTA was nauw betrokken bij de 

totstandkoming van al deze nummerplanwijzigingen en 

stelde het uitgifte- en toezichtsbeleid vast.

Abonnee-informatiediensten (18xy)

Doordat nieuwe nummers beschikbaar kwamen voor 

nummerinformatiediensten, ontstond er meer ruimte 

voor concurrentie. Aanbieders van abonnee-informatie-

diensten gaven te kennen belemmeringen te ondervin-

den en zagen als grootste obstakel het feit dat er maar 

één kort nummer (118) beschikbaar is voor deze dienst. 

Deze aanbieders waren aangewezen op een nummer in 

de 0800- of 0900-reeks. Korte telefoonnummers bieden 

echter commerciële voordelen boven lange nummers, 

omdat die door de consument beter worden herkend en 

onthouden. Met de introductie van een viercijferige reeks 

komt er ruimte voor in totaal 99 aanbieders om onder 

een kort nummer (18xy) abonnee-informatiediensten 

aan te bieden.

Gelijktijdig met de nummerplanwijziging maakte OPTA 

een veilingreglement bekend voor deze nummers. Een 

veiling was nodig omdat het gaat om nummers van uit-

zonderlijke economische waarde. Hoe aantrekkelijker 

namelijk het nummer, hoe makkelijker de consument het 

onthoudt en daarom zullen aanbieders massaal op de 

eerste dag van uitgifte dezelfde nummers willen aanvra-

gen. Een normale uitgifte (wie het eerst komt, het eerst 

maalt) of een loting bij gelijktijdige aanvraag van hetzelf-

de nummer zou dan niet acceptabel zijn voor partijen 

die naast het net vissen. Na een ruime aanmeldperiode 

is op 24 juli 2006 de veiling gehouden, waaraan tien par-

tijen deelnamen. Vodafone bood het meest: 1,5 miljoen 

euro voor het nummer 1800, en moest voor dit nummer 

overeenkomstig de veilingregels de prijs van de op één 

na hoogste bieder betalen, namelijk 0,5 miljoen euro. 

Deze regel moet ongewenste neveneffecten voorkomen 

van (te) hoog opgedreven prijzen. Na de veiling van tien 

nummers honoreerde OPTA in 2006 vervolgens nog 19 

andere aanvragen voor 18xy-nummers.

De aankiesbaarheid of feitelijke bruikbaarheid van deze 

speciale nummers gaf problemen. Om hier een oplos-

sing voor te vinden, organiseerde OPTA samen met 

het Ministerie van Economische Zaken een rondetafel-

bijeenkomst met aanbieders en potentiële gegadigden 

“OPTA was nauw betrokken bij de  
nummerplanwijzigingen en stelde het 
uitgifte- en toezichtsbeleid vast.”
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voor een 18xy-nummer. Doel was de nieuwe nummers 

zo snel mogelijk aankiesbaar te krijgen. OPTA nam ac-

tief deel aan twee bijeenkomsten met de markt waarin 

de bruikbaarheid van de nieuwe nummers aan de orde 

was. Inmiddels geven de huidige ontwikkelingen OPTA 

geen aanleiding om verdere aankiesbaarheidsproble-

men te verwachten.

Nummers voor internettelefonie

In de zomer stelde de minister twee nieuwe nummer-

reeksen open met het oog op nieuwe ontwikkelingen in 

de telecommunicatie, met name internettelefonie (VoIP). 

Tegelijk maakte deze nummerplanwijziging het moge-

lijk onder voorwaarden geografische nummers hiervoor 

te gebruiken, ook als de telefoondienst niet gebonden 

is aan de plaats van de abonnee. Door de wijziging 

konden OPTA’s beleidsregels uit 2005 voor het gebruik 

van nummers voor VoIP-diensten niet langer van toe-

passing zijn. Daarom publiceerde OPTA herziene be-

leidsregels waarin zij het toezichtbeleid bekend maakte 

voor geografische nummers. In de maanden rondom de 

wijziging legde OPTA een last onder dwangsom op aan 

een aanbieder die onjuist gebruik bleek te maken van 

geografische nummers. Dit bleek toen consumenten 

in sommige gevallen door hun aanbieder een nummer 

kregen toegewezen dat niet correspondeerde met de 

door hen opgegeven woonplaats. Bovendien kon de 

aanbieder niet aantonen dat hij de opgegeven woon-

plaatsgegevens op correctheid controleerde. De betref-

fende aanbieder maakte bezwaar tegen deze last en 

OPTA besloot bij beslissing op bezwaar haar eerdere 

handhavingsbesluit in te trekken, omdat de aanbieder 

inmiddels de onjuist gebleken nummers buiten werking 

had gesteld.

Bereikbaarheid 112

Omdat de bereikbaarheid van het alarmnummer 112 let-

terlijk van levensbelang is, stelt de Telecommunicatiewet 

deze bereikbaarheid verplicht voor alle telefoonaanbie-

ders. OPTA is verantwoordelijk voor het toezicht hierop 

en constateerde in 2006 bij drie telefoonaanbieders (in-

ternetbellen/VoIP) dat zij 112 niet aanboden en dat de 

alarmcentrale dus niet kon worden bereikt. Na OPTA’s 

optreden hebben abonnees van deze aanbieders inmid-

dels ook toegang tot het alarmnummer.

Nationale nummerdag 

OPTA organiseerde in samenwerking met het Ministerie 

van Economische Zaken op 28 september een nationale 

nummerdag. Het thema was “Informatienummers zon-

der verrassingen: naar een veilig gebruik van nummers” 

en was geënt op nieuwe regelgeving om consumenten 

beter te beschermen tegen misbruik van informatienum-

mers. Mede dankzij sprekers uit de markt (KPN), de 

wetenschap (Universiteit van Amsterdam) en beleid en 

toezicht (de beide organisatoren) konden de ruim der-

tig deelnemende organisaties meediscussiëren over de 

belangen van consumenten en aanbieders en over de 

dilemma’s en keuzemogelijkheden voor beleidsmakers 

en toezichthouders. Dit verstevigde de basis om in Ne-

derland gezamenlijk verder te werken aan goed functio-

nerende dienstverlening rond informatienummers. Op 

basis van de aangepaste wetgeving is OPTA beter in 

staat om misbruik van informatienummers aan te pak-

ken. OPTA kan aanbieders direct vragen misbruikte 

nummers buiten werking te stellen en zij kan dubieuze 

nummeraanvragen gemakkelijker afwijzen.

Elektronische dienstverlening

In 2006 werkte OPTA aan het voorbereiden van een digi-

taal loket voor nummeraanvragen en voor aanmeldingen 

als dienst- of netwerkaanbieder. Dit betekent dat aanbie-

ders begin 2007 de mogelijkheid krijgen om via OPTA’s 

website elektronisch hun nummer- en registratieaanvra-

gen in te dienen, wat efficiënter is voor zowel de aan-

“Op basis van aangepaste wetgeving is 
OPTA beter in staat om misbruik van 
informatienummers aan te pakken.”
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bieder als voor OPTA zelf. OPTA maakt hiervoor gebruik 

van e-Formulieren en DigiD, twee overheidsdiensten die 

de online dienstverlening van de overheid verbeteren. 

Voor aanbieders die dat prefereren blijven de papieren 

aanvragen voorlopig gewoon bestaan.

1.3.4 Registraties

OPTA verrichte extra inspanningen om adequaat toezicht 

te houden op registraties. Iedere aanbieder die in Neder-

land actief is op het gebied van elektronische communi-

catiediensten of -netwerken is verplicht dat OPTA mede 

te delen. Die aanbieders worden dan door OPTA geregi-

streerd en betalen via het vergoedingenstelsel mee aan 

het toezicht in de sector.

Met gerichte zoekacties naar bepaalde categorieën aan-

bieders realiseerde OPTA 160 nieuwe registraties. Om-

dat OPTA sinds 1 januari 2006 op basis van het nieuwe 

vergoedingenstelsel geen toezichtkosten meer in reke-

ning brengt aan partijen met een relatief geringe omzet 

(zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.3 hierover), hoefde 

OPTA weinig juridische maatregelen in te zetten bij haar 

toezicht.

1.3.5 Overige activiteiten

Deze paragraaf staat stil bij een aantal overige activitei-

ten die aandacht vroegen van OPTA. Gezien de nauwe 

relatie met elektronische communicatiemarkten vroeg 

de NMa OPTA om een zienswijze in een reeks concen-

tratiedossiers (overname of fusie) die de NMa in behan-

deling had. Dit volgt uit het samenwerkingsprotocol dat 

de NMa en OPTA met elkaar hebben afgesproken. In 

zulke gevallen geeft OPTA de NMa advies over de mate 

van effectieve mededinging op een bepaalde markt en 

spreekt zij zich uit over de relevante machtsposities 

waar rekening mee moet worden gehouden. De para-

graaf gaat ook in op het kort geding van KPN tegen de 

Staat wegens schending van het gelijkheidsbeginsel.

Kort geding KPN 

Op 25 juli 2006 deed de rechtbank Den Haag uitspraak 

in het kort geding dat KPN had aangespannen tegen de 
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Staat (de minister van Economische Zaken en de NMa) 

en OPTA. KPN verweet de Staat en OPTA onrechtma-

tig handelen in strijd met het gelijkheidsbeginsel, omdat 

KPN anders wordt behandeld dan kabelmaatschappijen. 

KPN vorderde onder meer dat de Staat en/of OPTA ver-

plicht moet worden om met alle middelen te bewerkstel-

ligen dat er geen nieuwe besluiten worden genomen 

waardoor KPN op een ongerechtvaardigde en discrimi-

natoire manier op achterstand wordt geplaatst. De Staat 

en OPTA hebben aangevoerd dat KPN niet-ontvankelijk 

moet worden verklaard, omdat er met voldoende waar-

borgen omklede bestuursrechterlijke rechtsgangen 

openstaan tegen besluiten van OPTA en de NMa waar-

van KPN ook gebruik maakt. Diverse beroepen tegen de 

marktanalysebesluiten van OPTA lopen nog bij het CBb 

en zijn onbeslist. Daarnaast hebben de Staat en OPTA 

aangevoerd dat marktanalyses of andere besluiten over 

een bepaalde relevante markt uitgebreid ingaan op as-

pecten binnen en buiten deze relevante markt, en dat 

juist de verschillende omstandigheden per markt kun-

nen leiden tot verschillende verplichtingen per marktpar-

tij per markt. 

De rechtbank oordeelde dat, hangende de procedures 

bij het CBb, vooralsnog uitgegaan moet worden van de 

geldigheid van de marktanalysebesluiten. Daarbij merk-

te de rechtbank op dat niet aannemelijk is geworden 

dat OPTA de totale markt voor elektronische communi-

catiediensten gefragmenteerd benadert. De rechtbank 

concludeerde dat KPN deels niet-ontvankelijk wordt 

verklaard voor haar vorderingen en dat deze voor het 

overige zullen worden afgewezen. KPN is hiertegen in 

hoger beroep gegaan en dat loopt nog.

Overname Nozema door KPN

Eind 2005 meldde KPN aan de NMa zijn voornemen om 

omroepzenderbedrijf Nozema Services over te nemen. 

Nozema was eigendom van de Staat en tevens eige-

naar van 40 procent van de aandelen van het omroep-

zendbedrijf Digitenne, waar KPN reeds 40 procent van 

in handen had. 
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Op grond van het samenwerkingsprotocol tussen de NMa 

en OPTA vroeg de NMa begin 2006 OPTA’s mening over 

de voorgenomen overname. In haar reactie gaf OPTA 

aan dat er met de overname van Nozema door KPN een 

verticaal geïntegreerde onderneming zou ontstaan die 

mogelijk de concurrentie op de analoge ethermarkt ne-

gatief kon beïnvloeden. KPN zou met de overname im-

mers eigenaar zijn van de betonnen onderbouwen van 

zendmasten, hoge antenne-opstelpunten, antennesyste-

men en transmissiediensten (Digitenne). Volgens OPTA 

zou gedeeltelijke ontvlechting of vervreemding van infra-

structuur een voorwaarde moeten zijn bij een overname. 

Daarnaast wees OPTA de NMa op het machtspotentieel 

van de eigendomsverhoudingen in Digitenne, het bedrijf 

dat de zendvergunningen bezit voor digitale aardse televi-

sie-uitzendingen (DVB-T). Met de overname van Nozema 

zou KPN in bezit komen van 80 procent van de aandelen 

van Digitenne. Met de vergunningen die Digitenne bezit, 

kunnen naast digitale televisie-uitzendingen ook mobiele 

datadiensten worden geleverd. De ontwikkeling van zulke 

dienstverlening leidt in combinatie met de verkregen zeg-

genschap in antennesystemen en opstelpunten op termijn 

mogelijk tot verstoring van de concurrentie in de mobiele 

markt. OPTA was daarom voorstander van nader onder-

zoek naar de marktontwikkelingen in de mobiele sector 

om toekomstige problemen te voorkomen.

In maart verkreeg KPN van de NMa toestemming om No-

zema over te nemen op voorwaarde dat KPN een aantal 

hoge zendmasten zou verkopen aan een onafhankelijke, 

door de NMa goedgekeurde derde partij, om concurren-

tieproblemen op de analoge ethermarkt te voorkomen. 

Eén en ander was conform OPTA’s advies aan de NMa.

Overname Enertel door KPN

In de zomer gaf de NMa KPN toestemming om Enertel 

over te nemen, omdat als gevolg van de concentratie 

geen economische machtspositie ontstaat of wordt ver-

sterkt in de telecommunicatiesector. Die conclusie is in 

lijn met het advies dat OPTA in dit concentratiedossier 

gaf aan de NMa.

Fusie Essent en Casema/Multikabel

Eind van het jaar ging de NMa akkoord met de verkoop 

van Essent Kabelcom aan de beleggingsmaatschap-

pijen Cinven en Warburg Pincus die tevens eigenaar 

zijn van Casema en Multikabel. OPTA gaf in haar ziens-

wijze aan niet te verwachten dat de transactie tot me-

dedingingsproblemen leidt op de eindgebruikersmark-

ten. Mede op advies van OPTA besteedde de NMa in 

haar concentratieonderzoek wel specifiek aandacht 

aan eventueel mededingingsbeperkende gedragingen 

en/of effecten in de relaties tussen het nieuw te vormen 

kabelbedrijf en aanbieders van omroepprogramma’s.

Overname Tiscali door KPN

Eind 2006 kondigde de NMa aan de voorgenomen over-

name van Tiscali door KPN nader te gaan onderzoeken. 

OPTA adviseerde de NMa een zogeheten tweedefaseon-

derzoek te starten, omdat nader bekeken moet worden of 

KPN na de overname beschikt over een te grote machts-

positie op de retail- en wholesale-breedbandmarkten. 

1.3.6 Post 

OPTA controleert jaarlijks de financiële rapportages en 

kwaliteitsrapportages van TNT Post (TPG Post veran-

derde haar naam in oktober 2006 in TNT Post) over de 

universele postdienstverlening. Daarnaast beoordeelt 

OPTA door TNT Post ingediende tariefvoorstellen voor 

postbezorging en geeft zij advies aan de minister van 

Economische Zaken over voorgenomen postregelgeving 

voor de liberalisering van de van postmarkt. Ook voert 

OPTA overleg met en behandelt vragen van stakeholders 

als de NMa, postvervoerbedrijven en consumenten.

Tariefvoorstellen

In 2006 legde TNT Post een tariefvoorstel aan OPTA voor 

rond de tariefsverhoging van de losse postzegel van 39 

naar 44 eurocent met ingang van 1 januari 2007. OPTA 

kan zo’n verhoging alleen toetsen aan het tariefplafond 

in het Besluit algemene richtlijnen post. Daarin wordt de 

maximaal toegestane tariefsverhoging gerelateerd aan 

de loonsomindex. TNT bleek hieraan te voldoen.
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Concessie- en kwaliteitsrapportages

Jaarlijks moet TNT Post een concessierapportage en 

twee kwaliteitsrapportages aan OPTA opleveren. De 

concessierapportage vormt een jaarverslag over de mo-

nopoliediensten en opgedragen diensten waarop OPTA 

toezicht houdt, inclusief de financiële gegevens. Over de 

rapportage 2004 stelde OPTA vragen rond de toereke-

ning van de pensioenkosten. Om meer zicht te krijgen 

op de juistheid van de toerekening, vroeg OPTA conform 

de daarvoor in de regelgeving voorziene procedure een 

accountant om een toetsing (peer review) uit te voeren 

over de concessierapportage. De peer review bood ech-

ter niet afdoende duidelijkheid en OPTA rapporteerde 

daarom uiteindelijk aan de minister van Economische 

Zaken dat zij niet kon vaststellen of de rapportage van 

TNT voldoet aan de wettelijke eisen. Wat betreft de kwa-

liteitsrapportages constateerde OPTA na onderzoek dat 

TNT wel voldoet aan de eisen: TNT heeft 2121 dienst-

verleningspunten waar er 2000 verplicht zijn, en ook 

met de bezorgtijd van brieven zat TNT met 96,6 procent 

boven de vereiste 95 procent bezorging op de eerstvol-

gende werkdag.

Toezicht en handhaving in de postmarkt

TNT Post verzocht OPTA in 2005 om handhavend op 

te treden tegen een postbedrijf dat brieven onder de 

100 gram vervoerde, waar TNT Post toen een conces-

sie voor had.5 OPTA constateerde in 2006 dat de klacht 

terecht was en gaf het betreffende postbedrijf (de naam 

is bedrijfsvertrouwelijk) een waarschuwing. 

Naar aanleiding van klachten van eindgebruikers onder-

zocht OPTA de beschikbaarheid en aantallen brieven-

bussen van TNT Post. Vanwege de naamswijziging van 

TPG Post in TNT Post startte TNT Post in 2006 met de 

invoering van oranje brievenbussen, waarbij ook een 

aantal brievenbuslocaties is opgeheven. Eindgebruikers 

meldden OPTA dat hierdoor de afstand tot de dichtstbij-

zijnde brievenbus in een aantal situaties te groot werd. 

5 Inmiddels is de concessie van TNT per 1 januari 2006 ingeperkt tot brieven met een gewicht tot 50 gram.

De wettelijke norm is dat in woonkernen met meer dan 

vijfduizend inwoners binnen een straal van vijfhonderd 

meter een brievenbus staat. OPTA gaat in 2007 steek-

proefsgewijs toetsen of TNT aan de norm voldoet. 

TNT ontwikkelde een tweetal nieuwe producten die zij 

inzet op het vrije gedeelte van de markt genoemd TNT-

Economy en Budgetmail. Naast deze twee producten 

heeft TNT Post dochter Netwerk VSP voor ongeadres-

seerde reclamepost, die zij ook zal inzetten voor ge-

adresseerde post. Met deze producten gaat TNT de 

concurrentie aan met Sandd en Selekt Mail in de ver-

zending van niet-tijdgebonden post. Naar aanleiding van 

signalen uit de markt en pers wilde OPTA ambtshalve 

nagaan in hoeverre het introduceren van deze nieuwe 

producten in overeenstemming is met de Postwet. OPTA 

kwam echter tot de conclusie dat zij niet bevoegd is om 

deze producten, die in het vrije gedeelte van de markt 

worden aangeboden, te toetsen aan de Postwet.

Als toezichthouder wil OPTA de volledige contracten die 

TNT met haar klanten sluit in kunnen zien om vast te 

kunnen stellen of TNT zich aan de wettelijke bepalingen 

houdt. TNT’s tarieven en voorwaarden moeten trans-

parant, non-discriminatoir en uniform zijn. Het inzien 

van de volledige contracten vindt OPTA nodig voor het 

toezicht op het wettelijk opgedragen postvervoer. In de 

overeenkomsten van TNT kunnen afspraken over kortin-

gen en de voorwaarden voor de vrije en de opgedragen 

diensten met elkaar verweven zijn. Met ondernemingen 

wordt namelijk vaak één integrale overeenkomst geslo-

ten voor de verschillende diensten die een onderne-

ming afneemt. Ook worden kortingen aan een bepaalde 

klant vaak gerelateerd aan de totale omzet of de omzet 

in een andere dienst(categorie). Dit betekent niet dat 

OPTA daarmee feitelijk toezicht houdt op de vrije dienst. 

In hoger beroep oordeelde de rechter hierover in 2006 

dat niet kan worden uitgesloten dat OPTA inlichtingen 

vordert die niet rechtstreeks betrekking hebben op het 
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wettelijk opgedragen postvervoer. Dat mag volgens de 

rechter alleen als er concrete aanwijzingen zijn over ge-

dragingen van TNT die het vorderen van die inlichtingen 

noodzakelijk maken voor het effectief uitvoeren van de 

toezichtstaak. De rechter beperkt het ambtshalve vorde-

ren van inlichtingen dus tot dat deel van de contracten 

van TNT waarin de afspraken staan over het wettelijk 

opgedragen postvervoer.

Herziening Postwet

Medio 2006 nam de Tweede Kamer de nieuwe Post-

wet in behandeling. De wet regelt de volledige liberali-

sering van de Nederlandse markt per 2008. OPTA gaf 

de minister advies over de mate van uitvoerbaarheid en 

handhaafbaarheid van de lagere regelgeving. De nieuwe 

Postwet geeft OPTA onder andere de taak een markt-

analyse van de postmarkt uit te voeren. Daarom startte 

OPTA eind 2006 al met een onderzoek om de ontwik-

kelingen in de postmarkt in kaart te brengen. Dit onder-

zoek moet in 2007 leiden tot de opzet van een structu-

rele marktmonitor voor post zodat OPTA klaar is voor 

de invoering van de nieuwe wet. Daarnaast krijgt OPTA 

meer geschilbeslechtende bevoegdheden in onderlinge 

dienstverlening tussen de postvervoerbedrijven. 

Over de uitvoerbaarheid van de nieuwe Postwet bracht 

OPTA advies uit aan het Ministerie van Economische Za-

ken. OPTA oordeelt dat liberalisering essentieel is voor 

de verdere ontwikkeling van de postmarkt en ziet dan 

ook geen reden om volledige liberalisering uit te stel-

len. Uitstel onthoudt aan consument en markt de voor-

delen van meer keuze, lagere prijzen, hogere kwaliteit 

en stimulering van efficiency en innovatie. Daarnaast is 

toegang tot het TNT-netwerk wezenlijk voor verdere con-

currentieontwikkeling.

Na volledige liberalisering zal op het marktsegment van 

24-uurspost niet meteen effectieve concurrentie ontstaan. 

Dit hangt mede af van de vraag hoe zakelijke afnemers re-

ageren op de nieuwe mogelijkheden, maar ook van nieu-

we ontwikkelingen als de digitalisering van poststromen.

Evenmin verwacht OPTA concurrentie op het segment 

van consumentenpost, gezien de moeilijke dupliceer-

baarheid van de daarvoor benodigde netwerken. Om 

toch ook op deze segmenten concurrentie te bevorde-

ren en innovatie te stimuleren, is een goede regeling 

van toegang tot het dagelijks bezorgnetwerk van TNT 

noodzakelijk. Ook TNT heeft daar uiteindelijk belang bij, 

omdat dit leidt tot een betere vulling van haar netwerk.

Ten slotte vergt liberalisering effectieve bevoegdheden 

van de toezichthouder. Met het wetsvoorstel komt de 

Nederlandse postmarkt in de beginfase van volledige li-

beralisering. Op bepaalde marktsegmenten blijven naar 

verwachting echter (vooralsnog) dominante partijen be-

staan, bijvoorbeeld in de 24-uurspost. Verder blijft TNT 

nog belast met de universele dienstverlening. Duidelijke 

en adequate bevoegdheden voor de toezichthouder zijn 

in zo’n stadium van marktontwikkeling essentieel.  

“De nieuwe Postwet regelt de volledige 
liberalisering van de Nederlandse 
postmarkt per 2008.”
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Wholesale Line Rental - Jorn van Steenis, senior economisch toezichtmedewerker

“Wanneer ben je streng en 
wanneer geef je partijen 
ruimte er zelf uit te komen?”

« terug naar interviews

« terug naar interviews



« terug naar inhoudsopgave

« terug naar inhoudsopgave

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2005

37Interview Klaske de Jonge, directeur Consumentenbond
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holesale line rental (WLR) is iets dat KPN 

onvrijwillig moet leveren aan zijn concur-

renten. Die verplichting is KPN opgelegd 

in OPTA’s marktanalysebesluiten vaste telefonie van 

vorig jaar december. WLR maakt het voor CPS-aanbie-

ders mogelijk om naast belminuten ook het telefoon-

abonnement aan consumenten te leveren. CPS-aanbie-

ders zijn telefoniebedrijven die gebruikmaken van het 

vaste net van KPN om consumenten belminuten aan te 

bieden. Met WLR kunnen ze volwaardiger concurreren 

met KPN. Vroeger was het zo dat je als consument wel 

belminuten kon afnemen bij bijvoorbeeld Tele2, maar 

dat je dan nog steeds vastzat aan het KPN-abonne-

ment. Het jaar 2006 hebben we gebruikt om samen met 

KPN en de CPS-marktpartijen WLR ook daadwerkelijk 

mogelijk te maken. Een hele toer was dat.

CPS-aanbieders zaten om WLR te springen en we 

wilden tot een oplossing komen waar marktpartijen 

werkelijk iets mee konden. Hoewel we aan het begin 

met de nodige complexiteit en scepsis werden gecon-

fronteerd, waren we vast besloten dat WLR er voor 

het eind van 2006 moest zijn. OPTA heeft er scherp 

op toegezien dat marktpartijen tot concrete afspraken 

kwamen, en dat zij deze afspraken vervolgens nakwa-

men. Concreet gingen we afspreken hoe KPN’s ad-

ministratieve systemen moesten worden aangepast 

zodat concurrenten zelfstandig abonnementsfacturen 

konden versturen. 

Dat klinkt misschien simpel, maar in de praktijk loop je 

tegen tal van vraagpunten aan waarvoor je met elkaar 

een oplossing moet vinden.

In dit soort processen komt een bepaalde energie 

vrij die je in goede banen moet zien te leiden. Anders 

vliegen partijen elkaar alleen maar in de haren. In be-

paalde fases werkt wrijving goed, omdat dan snel de 

echte issues op tafel komen. Daarna moeten we weer 

naar een oplossing toewerken. We proberen niet alles 

maar op ons af te laten komen, maar juist te sturen en 

te versnellen. Het gevaar is anders dat je verdrinkt in 

de inhoud. Ook timing en kunnen wisselen van rol zijn 

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2006

“Ondanks de nodige complexiteit en 
scepsis waren we vastbesloten dat WLR 
er voor het eind van 2006 moest zijn.”

W
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belangrijk. Wanneer ben je streng en pak je door en 

wanneer geef je partijen ruimte zelf ergens uit te ko-

men? Dat blijft voortdurend zoeken. Uiteindelijk valt of 

staat het met concrete, harde afspraken waar je elkaar 

op kunt aanspreken.

Ik voelde mij er persoonlijk voor verantwoordelijk om 

WLR op de rails te krijgen. Je bent met het oplossen 

van hele praktische problemen bezig en je staat be-

hoorlijk met de voeten in de modder. We probeerden te 

voorkomen dat we op de stoel van marktpartijen kwa-

men te zitten, maar soms ontkwam je daar niet aan. 

Zeker bij een impasse tussen KPN en andere partijen, 

moesten wij een knoop doorhakken om de zaak vlot 

te trekken. Dan maak jij keuzes voor andere partijen. 

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat we bij OPTA 

vaak een informatieachterstand hebben. We moeten 

een neus hebben voor wanneer we op een verkeerd 

been dreigen te worden gezet, op de juiste momenten 

doorvragen en uiteindelijk ook onze vermoedens hard 

kunnen maken.

Wat je ook doet, je maakt nooit iedereen gelukkig. Dat 

is onlosmakelijk met het werk verbonden. Over het al-

gemeen tekenen alle partijen beroep aan tegen alle 

besluiten die wij nemen, dat hoort er gewoon bij. Wat ik 

belangrijk vind, is dat we niemand naar de mond pra-

ten. Het is niet zo dat we letterlijk boven de partijen 

staan, we zitten voortdurend tussen partijen in. We pro-

beren volstrekt integer tot de meest redelijke oplossing 

te komen en we kijken daarbij heel serieus naar alle 

belangen. Ik hoop dat dit ook het gevoel is dat bij par-

tijen blijft hangen. 

39Wholesale Line Rental
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Sinds de inwerkingtreding van de vernieuwde Telecom-

municatiewet ruim twee jaar geleden is OPTA belast 

met nieuwe taken zoals de zorg voor internetveiligheid. 

Daarbij gaat het om de bestrijding van spam, dialers en 

ongewenste software. Voor de ontwikkeling van de markt 

zijn aspecten als veiligheid van diensten en vertrouwen 

van consumenten daarin steeds belangrijker geworden. 

Daarom is de aandacht die OPTA aan dit soort vraag-

stukken besteedt, flink toegenomen. Daarnaast heeft 

OPTA consumentenbescherming op de communicatie-

markten altijd gestimuleerd als de marktwerking hier 

tekort schoot, bijvoorbeeld door het handhaven van de 

verplichting tot nummerbehoud of door overstapproble-

men aan te pakken in de breedbandmarkt. Sinds dit ver-

slagjaar houdt OPTA zich ook intensief bezig met onge-

wenste telefoontjes. Tot slot startte in 2006 ConsuWijzer, 

het gezamenlijk consumenteninformatieloket van OPTA, 

de NMa en de Consumentenautoriteit.

2.1 ConsuWijzer
Veel consumenten hebben behoefte aan eenvoudige toe-

gang tot informatie en advies over hun rechten. De grote 

hoeveelheid loketten waarmee consumenten zich in het 

verleden geconfronteerd zagen, maakte het niet eenvou-

dig de goede weg te vinden naar de juiste informatie of 

hulp. Op initiatief van staatssecretaris Karien Van Gen-

nip van Economische Zaken besloten OPTA, de NMa en 

de Consumentenautoriteit gezamenlijk hier verandering 

in te brengen. Op 4 oktober openden zij het overheidslo-

ket ConsuWijzer voor alle vragen van consumenten over 

hun rechten en plichten met betrekking tot het werkveld 

van de aangesloten instanties. Zo kunnen consumenten 

via ConsuWijzer bijvoorbeeld ook OPTA-gerelateerde 

klachten indienen en vragen stellen over telemarketing 

of het veranderen van breedbandaanbieder.

Consumenten die per mail of telefonisch contact zoeken 

met één van de aangesloten toezichthouders worden 

voortaan doorverwezen naar ConsuWijzer en daar ge-

holpen. ConsuWijzer bestaat uit een uitgebreide website 

met informatie over rechten en plichten, tips, voorbeel-

den en doorverwijzingen naar relevante instanties. Wie 

daar het antwoord niet kan vinden, kan ook telefonisch 

hulp vragen bij de medewerkers van ConsuWijzer. De 

eerste drie maanden van zijn bestaan kreeg Consu-

Wijzer al ruim 15.000 vragen en klachten binnen. Het 

merendeel hiervan wordt afgehandeld door het callcen-

ter van ConsuWijzer. Vragen die uitzoekwerk vergen of 

ingewikkelder van aard zijn, worden voor behandeling 

doorgegeven aan de backoffices bij de aangesloten 

toezichthouders. Van de ruim 3.300 vragen die in het 

vierde kwartaal van 2006 werden doorgestuurd naar de 

aangesloten toezichthouders, werden er bijna 1.200 af-

gehandeld door de backoffice van OPTA. Naarmate de 

naamsbekendheid van ConsuWijzer verder toeneemt, is 

de verwachting dat het aantal vragen en klachten gaat 

stijgen.

Zie over ConsuWijzer ook het interview met Laura van 

den Berg (pagina 56 - 59).

2.2 Spambestrijding
Als onderdeel van het wettelijk streven naar verhoogde 

internetveiligheid zette OPTA haar aanpak van spam in 

2006 voort om uit Nederland afkomstige spam verder te 

reduceren, nadat die het jaar daarvoor al met 85 procent 

was afgenomen. Ondanks die afname blijft een stren-

ge aanpak nodig, omdat ons land een belangrijke bron 

vormt voor verspreiding van Engelstalige spam over de 

hele wereld. OPTA startte 38 onderzoeken naar overtre-

ding van het spamverbod. In 21 gevallen leidden deze 

onderzoeken tot het uitdelen van waarschuwingen, over 

het algemeen voor minder ernstige overtredingen. Verder 

droeg OPTA een zestal nog niet afgeronde onderzoeken 

over aan collega-spambestrijders in het buitenland.

OPTA constateert dat de Europese Commissie de Ne-

derlandse werkwijze als voorbeeld heeft gesteld voor 

andere EU-landen. “Ik zou willen dat andere landen de-

zelfde resultaten boekten door een strengere aanpak,” 

verklaarde Europees commissaris Viviane Reding in 
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een perscommuniqué eind november dat brede aan-

dacht kreeg in de (internationale) media. OPTA zette 

haar voortrekkersrol op digitaal gebied in Europa in waar 

dat kon om in workshops voor andere handhavers, zo-

als het Britse Office of Fair Trade, haar kennis over te 

dragen. Het doel is om het algehele niveau van handha-

ving van het spamverbod in Europa te verhogen en om 

de samenwerkingsrelaties met andere landen zo goed 

mogelijk te laten zijn. Door het grensoverschrijdende 

karakter staat of valt spambestrijding met internationale 

samenwerking. Voor London Action Plan, het internatio-

nale samenwerkingsverband van spambestrijders, gaf 

OPTA diverse presentaties over haar aanpak van spam 

en ongewenste software om anderen te laten delen in de 

ervaringen die in Nederland zijn opgedaan.

OPTA legde in 2006 minder spam-boetes op dan de vier 

boetes die vooraf waren begroot. Lopende onderzoeken 

bleken lastiger dan verwacht door de voortschrijdende 

technieken die overtreders hanteren. Daarnaast lopen 

onderzoeken vertraging op door de grensoverschrijden-

de aspecten in veel zaken. Het kost nu eenmaal meer 

tijd en moeite om informatie uit het buitenland te krijgen 

dan uit Nederland. Ook coördinatie en afstemming met 

collega-OPTA’s in andere landen vergt tijd, maar levert 

uiteindelijk wel resultaat op. De samenwerking met de 

Tsjechische, Belgische, Amerikaanse en Australische 

autoriteiten is hier een goed voorbeeld van. 

Eén groot onderzoek leidde tot een boete van 75.000 

euro aan een overtredende particulier. Deze privéper-

soon verstuurde ongevraagde elektronische berichten 

aan consumenten ter promotie van seksartikelen en der-

gelijke. Tot nu toe is dit de hoogste boete die OPTA heeft 

opgelegd wegens overtreding van het spamverbod. De 

beboete spamverzender dacht ten onrechte onaantast-

baar te zijn in Nederland omdat hij zijn berichten ver-

stuurde vanaf servers in de Verenigde Staten.

Zes onderzoeken zijn voor verdere behandeling overge-

dragen aan collega-spambestrijders in het buitenland. 

Eén onderzoek had betrekking op een grote spammer 

die vanuit Australië opereerde en minimaal 35 servers in 

Nederland gebruikte om spam te versturen. Dat onder-

zoek is door de Australische autoriteiten voortgezet en 

leidde tot een arrestatie. De opsporing van deze spam-

mer maakte deel uit van een grootschalig onderzoek dat 

reeds in 2005 door OPTA was gestart. Dat onderzoek 

leidde vorig jaar ook tot een last onder dwangsom aan 

Megaprovider, een Nederlandse internetserviceprovider. 

Deze provider verhuurde zijn diensten aan internationa-

le spammers, waaronder aan de genoemde Australiër. 

Megaprovider moet zich op grond van de opgelegde 

last voortaan onthouden van zulke dienstverlening en is 

verplicht het aan OPTA te rapporteren als zij toch hier-

voor benaderd wordt. Door dit onderzoek is een groot 

internationaal netwerk van spammers stilgelegd dat vele 

miljarden spamberichten heeft verstuurd. 

Ook nationaal is OPTA meer gaan samenwerken met 

andere instanties die zich bezighouden met internetvei-

ligheid, zoals de politiekorpsen verenigd in het Korps 

Landelijke Politiediensten, de FIOD, de Economische 

Controledienst, de Consumentenautoriteit en het Compu-

ter Emergency Respons Team (GovCert) van de Neder-

landse overheid. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat een 

overtreding van het spamverbod ook misleiding is (terrein 

van de Consumentenautoriteit) of smokkel van illegale pil-

len (terrein van FIOD en ECD). Bovendien beschikken de 

verschillende toezichthouders over informatie die voor an-

dere toezichthouders van wezenlijk belang kan zijn. OPTA 

organiseerde in 2006 tweemaal een bijeenkomst voor me-

dewerkers en onderzoekers van de diverse instanties om 

ervaringen en expertise uit te wisselen. Ten slotte sloot 

OPTA samenwerkingsprotocollen met het Korps Lande-

lijke Politiediensten en de Consumentenautoriteit.
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Op een bijeenkomst van de Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers (ICANN) in Marrakesh 

heeft OPTA gepleit voor behoud van mogelijkheden voor 

spambestrijders om toegang te hebben tot relevante 

gebruikersgegevens achter mailadressen en domeinna-

men, de Whois-gegevens. ICANN is een internationale 

organisatie die wereldwijd een aantal internettaken co-

ordineert, zoals beheer en toewijzing van domeinnamen 

en internetadressen. Binnen ICANN waren stemmen op-

gegaan die pleitten voor het doorvoeren van bepaalde 

restricties uit hoofde van privacy om ook voor toezicht-

houders de traceerbaarheid van gebruikers minder ge-

makkelijk te maken. De Europese beleidsmakers op dit 

vlak delen inmiddels OPTA’s zienswijze.

2.3 Ongewenste software
Aanpak van ongewenste software is een topprioriteit van 

OPTA. Na de Verenigde Staten en Polen is Nederland de 

grootste verspreider van spyware. Dat blijkt uit onderzoek 

van Webroot Software.6 Spyware is een verzamelnaam 

voor software die, zonder dat de gebruiker dat merkt, 

wordt geïnstalleerd op een computer en daarna gege-

vens verzamelt over de gebruiker. Dit soort software legt 

bijvoorbeeld informatie vast over het gebruik van een 

computer en stuurt die door aan anderen. Het doel van 

spyware is meestal om de verkregen gegevens te mis-

bruiken voor advertentiedoeleinden of criminele activitei-

ten als identiteitsfraude. Steeds meer internetgebruikers 

en bedrijven hebben last van spyware. De gemiddelde 

consumenten-pc bevat volgens het Webroot-onderzoek 

25 spywareprogramma’s. Najaar 2006 startte OPTA een 

groot onderzoek om te kijken hoe deze vormen van on-

gewenste software kunnen worden aangepakt.

Onderzoek kost echter veel tijd en inspanning en is bo-

vendien zeer specialistisch. Bij spam vormen klachten 

van gebruikers voor OPTA een belangrijke bron van in-

formatie, maar spyware is voor gewone computergebrui-

6 Bron: Webroot, State of Spyware.

kers nauwelijks zelf te ontdekken. Bovendien is aan de 

ongewenste software op een pc moeilijk af te lezen waar 

deze precies vandaan is gekomen. Ook worden de ma-

kers van spyware steeds inventiever bij het omzeilen van 

software die spyware opspoort en verwijdert. Voor on-

derzoeken naar dit soort ongewenste software is OPTA 

sterk afhankelijk van tips van gebruikers die bovenge-

middeld verstand hebben van internet en computers. In 

de praktijk blijken zij immers OPTA te kunnen voorzien 

van informatie over plaatsen op internet en bepaalde 

websites waar besmetting vandaan komt. Inmiddels 

heeft OPTA vele websites onderzocht en op verschil-

lende plaatsen invallen gedaan. Waarschijnlijk leiden de 

inspanningen rond spyware in 2007 tot het opleggen van 

sancties aan verspreiders.

2.4 Dialers
Doordat consumenten de afgelopen jaren veelvuldig 

klaagden over onverwacht hoge telefoonrekeningen, 

vaak als gevolg van dialers, is de regelgeving op dit ge-

bied in het verslagjaar aangescherpt. Een dialer is een 

softwareprogramma dat meestal ongemerkt in een pc 

wordt geïnstalleerd (via downloaden van internet) en dat 

vervolgens de computer laat bellen met doorgaans dure 

nummers in het buitenland.

Voor telefonieaanbieders geldt inmiddels een nieuwe 

set verplichtingen die het de consument beter mogelijk 

maakt telefoonkosten te beheersen die door dialers wor-

den veroorzaakt. Het Ministerie van Economische Zaken 

paste daarvoor de Regeling universele dienstverlening 
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en Eindgebruikersbelangen aan (zie ook hoofdstuk 1,  

paragraaf 1.3.3 over de nationale nummerdag). Op 

hoofdlijnen legt de regeling aanbieders de volgende ver-

plichtingen op:

 

• het bieden van nummer- en tariefvermelding

•  het bieden van gebruiksbegrenzingen (limitering in 

tijd/geld)

•  het bieden van de mogelijkheid om de betaling op te 

schorten indien een klacht is ingediend bij de aan-

bieder of een geschil aanhangig is gemaakt bij een 

erkende geschillencommissie.

Om de regeling nader in te vullen stelde OPTA vervolgens 

in overleg met de markt beleidsregels op die duidelijkheid 

moeten bieden wat concreet van aanbieders wordt ver-

wacht. Op verzoek van aanbieders organiseerde OPTA te-

vens een rondetafelbijeenkomst om te overleggen over de 

aangescherpte regels en hoe daarmee om te gaan. OPTA 

betrok de kernpunten van de reacties van aanbieders bij 

het opstellen van de beleidsregels. Het commentaar leid-

de met name tot een betere uitvoerbaarheid van de ver-

plichtingen. Ook nam OPTA bestaande zelfregulering over 

in de nieuwe beleidsregels. OPTA kreeg in het verslagjaar 

minder klachten binnen over dialers dan in voorgaande ja-

ren. Dit is waarschijnlijk mede het gevolg van de nieuwe 

wetgeving en het gezamenlijke optreden van OPTA en de 

telefonieaanbieders om nummers te blokkeren die op de 

zwarte lijst van OPTA staan omdat ze worden misbruikt.

2.5 Telemarketing
Naar aanleiding van steeds sterkere geluiden dat ingrij-

pen nodig was in de uitwassen rond telefonische ver-

koop, ontwikkelde OPTA in 2006 een handhavingsbeleid 

om de irritatie bij consumenten drastisch te verminderen. 

De Telecommunicatiewet biedt OPTA hiertoe een wet-

telijk handvat. Telemarketing vormt een legitieme manier 

om telefonisch goederen en diensten aan de man te 

brengen. Bovendien is de telemarketingbranche lucra-

tief. Zij biedt werk aan ruim 200.000 mensen en jaarlijks 

worden in Nederland via telemarketing 17 miljoen trans-

acties verricht. Toch is het ook een verkoopmethode die 

bij veel consumenten irritatie opwekt, zeker als men on-

der het spreekwoordelijke avondeten wordt gebeld. De 

Telecommunicatiewet stelt dat ongevraagde telefonische 

verkoop alleen mag als de verkoper de consument erop 

wijst dat hij de mogelijkheid heeft om zulke telefoontjes 

te weigeren.

In het voorjaar consulteerde OPTA de markt over de 

uitleg van de wettelijke regels over telemarketing en de 

aanpak van incorrecte telefonische verkoop. OPTA con-

stateerde dat de telemarketingbranche zelf al de nodig 

actie heeft ondernomen om telefonische acquisitie in 

goede banen te leiden. Zo gelden op grond van de Code 

Telemarketing fatsoensregels die bijvoorbeeld bepalen 

dat bellen alleen mag op werkdagen en niet na tienen 

’s avonds. Ook bestaat er een centraal afmeldpunt voor 

consumenten in de vorm van een speciale website (Info-

filter.nl) waar deelnemende bedrijven zeggen zich aan te 

houden. OPTA overlegde met betrokken partijen als de 

Werkgeversvereniging Callcenters, de Vereniging Con-

tactcenters Nederland, Thuiswinkel.org en VNO/NCW 

over de vraag in hoeverre de opdrachtgever of juist het 

callcenter aangesproken moet worden bij klachten. In 

het ontwikkelde handhavingsbeleid kwam OPTA tege-

moet aan de sterke wens van de markt dat handhaving 

zich richt op opdrachtgevers en niet op callcenters. Cru-

ciaal hierin is dat het gaat om de bedrijven die callcen-

ters opdracht geven om mensen te bellen en niet om 

het verantwoordelijk stellen van het bedrijf dat alleen de 

belopdracht uitvoert. Verder richt OPTA haar handhaving 

voornamelijk op ‘koude’ gesprekken (gesprekken waarbij 

de gebelde nog geen klant is van het bellende bedrijf). 

Voor alle oproepen geldt echter de onvoorwaardelijke 
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eis dat telemarketeers er altijd actief op moeten wijzen 

dat de consument de mogelijkheid heeft zulke telefoon-

tjes niet meer te ontvangen.

Met de start van ConsuWijzer is ook de inventarisatie be-

gonnen van consumentenklachten over onrechtmatige te-

lemarketing. Tijdens het verslagjaar kwamen hierover 75 

klachten binnen. Naar aanleiding hiervan heeft OPTA de 

betrokken bedrijven aangeschreven en hen gewezen op 

de geldende regelgeving. Gezien het nog beperkte aantal 

klachten heeft OPTA nog geen sancties opgelegd.

Zie over Telemarketing ook het interview met Mei Po 

Man (pagina 70 - 73).

2.6  Elektronische  
handtekeningen

Om betrouwbaar en veilig elektronisch te kunnen commu-

niceren, bieden Trusted Third Parties (TTP’s, certificatie-

dienstverleners) elektronische handtekeningen aan. Een 

elektronische handtekening vergezeld van een gekwalifi-

ceerd certificaat van een TTP heeft dezelfde rechtsgevol-

gen als een handgeschreven handtekening. OPTA houdt 

toezicht op dit soort certificatiedienstverleners. Door haar 

toezicht versterkt OPTA het vertrouwen in het gebruik 

van de elektronische handtekening en wordt elektronisch 

zaken doen gestimuleerd. OPTA registreerde een nieuwe 

partij die elektronische handtekeningen mag uitgeven 

gebaseerd op gekwalificeerde certificaten, namelijk e-

business dienstverlener De Electronische Signatuur B.V. 

In totaal zijn nu vier TTP’s geregistreerd.

2.7 Nummerbehoud
Bij het overstappen naar een nieuw abonnement heeft 

de eindgebruiker wettelijk het recht om zijn telefoon-

nummer te behouden. Dit geldt bij het veranderen van 

aanbieder, maar ook als hij bij dezelfde aanbieder een 

nieuw contract afsluit. In het verslagjaar bleek dat veel 

consumenten die bij hun bestaande mobiele telefonie-

aanbieder een nieuw abonnement afsloten, vaak toch 

hun oude nummer niet mee konden nemen. OPTA ont-

ving klachten hierover en dwong daarop de vier grote 

mobiele netwerkaanbieders met juridische maatregelen 

ook deze vorm van nummerbehoud mogelijk te maken.

Rond nummerbehoud speelde nog een andere over-

stapdrempel. Marktpartijen hadden onderling in hun 

porteringscontracten vastgelegd dat er een schriftelijke 

verklaring van de consument nodig was om een ver-

huizing van een nummer te bewerkstelligen. Sommige 

marktpartijen wilden hier vanaf omdat zo’n eis betekent 

dat de consument zijn overstap niet meer geheel via het 

internet kan regelen en altijd met een papierprocedure 

wordt geconfronteerd. KPN startte een civiele rechts-

zaak om de concurrenten aan hun contract te houden. 

Enkele van die concurrenten dienden daarop een hand-

havingsverzoek bij OPTA in, omdat zij vonden dat KPN 

weigerde mee te werken aan de eisen van nummerbe-

houd. OPTA besloot echter geen formele handhavende 

maatregelen te nemen, omdat het toen nog slechts een 

voornemen van KPN betrof. Wel maakte OPTA bekend 

dat zij de schriftelijke eis bij nummerverhuizing in strijd 

vond met de Telecommunicatiewet. Deze zienswijze is 

ingebracht in de civiele rechtszaak. Uiteindelijk besloot 

de civiele rechter dat de eis voor een schriftelijke wilsui-

ting door de komst van internet niet redelijk is.

2.8  Overstapdrempels 
Net als in 2005 ontving OPTA veel klachten van eindge-

bruikers over problemen die zij ondervinden bij het ver-

anderen van breedbandinternet-aanbieder. Dit komt met 

name voor als een eindgebruiker overstapt van de ene 

naar de andere ADSL-aanbieder. OPTA trad eind 2005 
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in overleg met marktpartijen om praktisch werkbare op-

lossingen te formuleren en het aantal problemen bij de 

overstap terug te dringen. Problemen zijn bijvoorbeeld 

dat consumenten erg lang (vaak meerdere weken) moe-

ten wachten op de nieuwe internetverbinding doordat er 

iets misgaat bij de overstap. De problematiek bij over-

stappen maakt dat eindgebruikers huiverig worden om 

opnieuw over te stappen wat uiteindelijk de marktwer-

king kan frustreren. 

Hoewel de bevoegdheden van OPTA beperkt zijn als het 

gaat om het oplossen van overstapproblemen bij breed-

bandinternettoegang, ondernam OPTA verschillende 

acties. Zo bracht OPTA de problematiek ter sprake in de 

bedrijvenkoepel FIST zodat marktpartijen daar tot oplos-

singen kunnen komen. Ook voerde OPTA samen met het 

Ministerie van Economische Zaken gesprekken met ADSL-

aanbieders, de netwerkbeheerder KPN en Vecai om de 

marktpartijen aan te spreken op de gewenste verbeterin-

gen. Het overleg resulteerde in een gezamenlijk document 

van het ministerie en OPTA, die de oorzaken voor over-

stapproblemen in kaart brengt zoals die door marktpartijen 

zijn aangegeven. Om een voorbeeld te noemen: bij verhui-

zing kan ‘een lijn’ nog een tijd bezet zijn als de oude bewo-

ner niet tijdig of niet volledig alle diensten heeft opgezegd. 

Ook komt het voor dat consumenten lang zonder breed-

bandinternet- en telefoniedienst komen te zitten doordat 

de processen van nummerverhuizing (nummerportabiliteit) 

en de overstap naar een andere breedbandinternet-aan-

bieder moeilijk op elkaar aan te sluiten zijn. Inmiddels zijn 

marktpartijen rond de problemen met verhuizingen en lijn/

nummerporteringen al zover dat oplossingen in de eerste 

helft van 2007 geïmplementeerd kunnen zijn. Verder stelde 

OPTA een formulier op waarmee zij de problemen van 

consumenten rond overstappen van breedbandaanbieder 

beter in kaart kan brengen.

OPTA en EZ vinden dat marktpartijen in eerste instantie 

vooral zélf door moeten gaan met het vinden van oplos-

singen voor de overstapproblematiek. Het departement 

en OPTA hebben aangegeven dat zij nadere actie gaan 

ondernemen als marktpartijen niet tot een vanuit con-

sumentenperspectief bevredigend akkoord gaan komen. 

Te denken valt aan het opstellen van nieuwe EZ-regelge-

ving of een nadere uitwerking door OPTA van bestaande 

verplichtingen in beleidsregels.  
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OPTA wordt voor het overgrote deel betaald door markt-

partijen. Dit noopt tot hoge transparantie rond OPTA’s uit-

gaven en het nut ervan. Een goede bedrijfsvoering vormt 

een noodzakelijke voorwaarde om doelen en prestaties 

te realiseren binnen de gestelde budgetten. OPTA streeft 

bovendien naar een zo adequaat mogelijke samenhang 

tussen beleid, bedrijfsvoering en financiële middelen. In 

haar jaarbegroting geeft OPTA aan welke activiteiten zij 

van plan is uit te voeren en welk geld zij denkt daarvoor 

te gaan aanwenden. Het jaarverslag geeft weer wat er 

vervolgens van deze plannen gerealiseerd is en waar 

er van de begroting is afgeweken en waarom. Interactie 

met de markt is hierbij zeer belangrijk. Marktpartijen krij-

gen de gelegenheid de conceptbegroting in te zien en 

hierover vragen te stellen. Ook OPTA’s visie op de markt 

en de jaarlijkse strategische agenda worden geconsul-

teerd. De buitenwereld oefent op die manier invloed uit 

op de activiteiten van OPTA. Daarnaast nodigt OPTA 

met regelmaat marktpartijen uit om mee te denken in re-

gulerings- en toezichtissues. De interactie met de markt 

is intensief en uiterst cruciaal voor OPTA’s werk.

3.1 Financiën & control
OPTA heeft een aantal aanbevelingen uit de Manage-

mentletter van de accountant over 2005 ter harte ge-

nomen voor 2006. Met name in de processen van de 

salarisadministratie en de koppeling ervan met de boek-

houding zijn belangrijke verbeteringen aangebracht. 

Financiële processen op personeelsgebied functioneer-

den onvoldoende en OPTA implementeerde de sugges-

ties die de accountant op deze punten deed. 

Vanzelfsprekend sprong OPTA terughoudend en kritisch 

om met de gelden die beschikbaar waren voor het uit-

voeren van wettelijke taken. Doelmatigheid en efficiën-

tie stond in 2006 extra prominent op de agenda. OPTA 

streeft, met behoud van effectiviteit, inmiddels een licht 

dalende begroting na. De weerslag hiervan is terug te 

vinden in de meerjarenraming van kosten en uitgaven 

in de begroting 2007. OPTA realiseert zich terdege dat 

marktpartijen voor de financiering van OPTA zorgdragen 

en wil dat haar geldelijke impact op de markt niet zwaar-

der is dan nodig. Een kwalitatief goede uitvoering van ta-

ken blijft daarbij altijd het uitgangspunt. OPTA besteedde 

nadrukkelijk aandacht aan het realiseren van besparin-

gen. Zowel in directe functies, maar met name in indi-

recte ondersteunende functies is zij zeer terughoudend 

omgegaan met het invullen van vacatures. Dit leidde tot 

aanzienlijke besparingen. De begroting 2007 daalde ten 

opzichte van het jaar ervoor van 18,2 miljoen euro naar 

17,8 miljoen.

3.1.1 Begroting

OPTA voerde in het rapportagejaar een groot aantal 

doelmatigheidsacties uit die in 2006 leidden tot bespa-

ringen in de materiële kosten. De kosten voor inhuur en 

onderzoek- en adviesopdrachten die onderdeel zijn van 

de kostencategorie ‘opdrachten aan derden’, zijn gere-

duceerd ten opzichte van vorig jaar: OPTA is werkzaam-

heden meer in eigen hand gaan houden. Ook is door 

efficiënter te werken een aantal reducties doorgevoerd. 

Dit alles resulteerde per saldo in een aanzienlijke ver-

laging van de loonkosten. Onder andere door dit soort 

besparingen kon OPTA haar begroting voor 2007 met 

enkele eurotonnen verlagen ten opzichte van de begro-

ting van het jaar ervoor. Ook voor 2008 en verder heeft 

OPTA het voornemen, voorzover haar wettelijke taakuit-

oefening dat toelaat, om nieuwe efficiency-maatregelen 

door te voeren die het uitgavenplafond verder moeten 

laten dalen. Deze noodzaak wordt mede versterkt door 

de aangekondigde Rijksbrede bezuinigingstaakstelling 

van het nieuwe kabinet.

3.1.2 Planning & control-cyclus

Planning & control heeft bij OPTA een cyclisch karakter 

en bestond voorheen uit twee van elkaar gescheiden de-

len. Enerzijds was er een extern gerichte cyclus. Hierin 

werd vooraf extern gecommuniceerd over vastgestelde 

doelstellingen in het jaarplan, de visie op de markt en de 

strategische agenda, en achteraf over behaalde resulta-

ten in het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast be-
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stond er een intern gerichte sturingscyclus waarin acti-

viteiten werden begroot, de voortgang werd bewaakt en 

waar nodig werd bijgestuurd. Tussen beide cycli bestond 

onvoldoende samenhang omdat tot voor kort externe 

communicatie over doelstellingen en de interne vaststel-

ling van de begroting van elkaar waren losgekoppeld. 

Organisatieadviesbureau Berenschot voerde in 2004-

2005 de in de OPTA-wet verplicht gestelde vierjaarlijk-

se OPTA-evaluatie uit in opdacht van het Ministerie van 

Economische Zaken. Na een eerste herijking in 2004 

heeft OPTA in 2006 de aanbeveling van Berenschot 

verder doorgevoerd om interne en externe verantwoor-

ding goed op elkaar te laten aansluiten. De begroting 

en de doelstellingen die uit de visie op markt voortko-

men, komen voortaan gelijktijdig tot stand. Dit heeft tot 

grotere consistentie geleid tussen beide documenten 

en tot meer transparantie voor marktpartijen en belang-

hebbenden.

3.1.3 Invoering vergoedingenstelsel

In 2006 is het nieuwe vergoedingenstelsel ingevoerd 

voor de betalingen van marktpartijen aan het toezicht 

van OPTA. Op basis van in Nederland gerealiseerde, 

telecomrelevante omzetten van marktpartijen bepaalt 

OPTA de aan haar af te dragen vergoeding. Al naar ge-

lang de hoogte van de omzet is de betalingsverplichting 

van bedrijven in drie categorieën ingedeeld (zie kader). 

Deze categorisering is vastgesteld door de minister van 

Economische Zaken. Het nieuwe vergoedingenstelsel 

zorgt voor een beter gespreide en rechtvaardiger ver-

deling van de OPTA-kosten over marktpartijen. De ge-

dachte achter dit systeem is dat de sterkste schouders 

de zwaarste lasten dragen. Het nieuwe stelsel leidde tot 

een zeer beperkt aantal bezwaren. 

OPTA moest voorafgaand aan de invoering van het nieu-

we stelsel inschattingen maken van de totale omzet van 

de elektronische communicatiemarkt en aantallen markt-

partijen. Op dat moment beschikte zij echter nog niet over 

de wettelijke basis om alle vereiste informatie bij marktpar-

tijen op te vragen. Darom had OPTA bij invoering van het 

nieuwe stelsel per 1 januari 2006 geen gegevens om de 

tarieven met een honderd procent zekere onderbouwing te 

kunnen vaststellen. Als onderdeel van de schatting moest 

OPTA becijferen hoeveel bedrijven een omzet hadden van 

tussen de twee en de twintig miljoen euro en hoeveel be-

drijven een omzet hadden van minder dan twee miljoen. 

De totale omzet van de elektronische communicatiemarkt 

bleek correct ingeschat, maar het aantal partijen met een 

omzet minder dan twee miljoen euro bleek achteraf groter 

dan geraamd. OPTA heeft hierdoor in 2006 minder ver-

goedingen binnengekregen dan verwacht en is wettelijk 

genoodzaakt dit manco door te berekenen in de tarieven 

van 2007, waardoor dat tarief omhoog gaat. De verwach-

ting is dat het inschattingsprobleem eenmalig was.

Zie over het vergoedingenstelsel ook het interview met 

Stef de Vries (pagina 96 - 99).

3.1.4 Schatkistbankieren

In de loop van het jaar is OPTA op eigen initiatief gaan 

schatkistbankieren. Dit houdt in dat OPTA deelneemt 

aan het geïntegreerd middelenbeheer bij het Ministerie 

van Financiën. Hierdoor vindt dagelijks saldoregulering 

Vergoedingenstelsel in drie categorieën:

•  Bedrijven met een omzet lager dan 2 miljoen euro 

betalen geen vergoeding aan OPTA.

•  Bedrijven met een omzet lager dan 20 miljoen euro 

maar hoger dan 2 miljoen euro betalen een vooraf 

vastgesteld tarief. De minister van Economische 

Zaken stelt dit ieder jaar opnieuw vast.

•  De resterende kosten worden naar rato van om-

zetaandelen verdeeld over de marktpartijen die 

meer omzetten dan 20 miljoen euro.

“Het nieuwe vergoedingenstelsel 
zorgt voor een beter gespreide en 
rechtvaardiger verdeling van kosten.”

Bedrijfsvoering



49

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2006« terug naar inhoudsopgave

« terug naar inhoudsopgave

plaats: een positief saldo op OPTA’s bankrekening wordt 

afgeroomd via de schatkistrekening bij De Nederland-

sche Bank, terwijl een negatief saldo via dezelfde reke-

ning wordt aangezuiverd. Het voordeel voor OPTA zijn 

hogere rentebaten en lagere rentelasten, want de Staat 

vergoedt marktconforme rentetarieven zonder afslagen 

op creditgelden en bij rood staan brengt zij marktconfor-

me rentetarieven in rekening zonder opslagen. Naast dit 

voordeel voor OPTA is er ook een publiek belang: schat-

kistbankieren zorgt ervoor dat gelden niet eerder de 

schatkist verlaten dan noodzakelijk is, waardoor Rijks-

breed efficiënter wordt omgegaan met publieke gelden.

3.2 Organisatie
De evaluatie van de reorganisatie en de verdere uitvoe-

ring van de verbeterpunten waren in 2006 belangrijke 

onderwerpen. OPTA deed ook in 2006 veel moeite de 

verbeterpunten verder in de organisatie door te voeren 

en met positief resultaat. Verder richtte OPTA naast het 

Economisch Analyse Team ook een Juridisch Analyse 

Team op voor het ontwikkelen en stimuleren van het 

economisch en juridisch gedachtegoed op belangrijke 

thema’s in de markten waar OPTA op toeziet, dit jaar 

een van OPTA’s topprioriteiten. Tot slot zorgt een goede 

samenwerking met het Ministerie van Economische Za-

ken ervoor dat het ministerie goed op de hoogte is van 

het reilen en zeilen bij OPTA en dat OPTA adequaat kan 

inspelen op vragen en wensen van het moederdeparte-

ment. 

3.2.1 Analyseteams

OPTA richtte in het verslagjaar een Juridisch Analyse 

Team (JAT) op naast het al bestaande Economische 

Analyse Team (EAT). Hierin is een aantal medewerkers 

actief naast hun reguliere werkzaamheden met als doel 

het ontwikkelen en stimuleren van het economisch en juri-

disch gedachtegoed op belangrijke thema’s in de markten 

waar OPTA op toeziet, iets wat OPTA als een topprioriteit 

beschouwt. Ook beoogt OPTA de langetermijnvisie op 

regulering transparant te maken, waardoor de voorspel-

baarheid van het toezichtbeleid wordt vergroot. OPTA le-

verde in dat verband in 2006 een aantal producten op. Zo 

zette het JAT OPTA’s geschilpraktijk over de afgelopen 

acht jaar op een rij en analyseerde het hoe de rechtbank 

Rotterdam en het CBb hierover hebben geoordeeld, zo-

dat OPTA haar voordeel hiermee kan doen in toekom-

stige geschilbesluiten. Ook stelde het JAT een checklist 

op voor hoe OPTA informatievorderingen (artikel 18.7 Tw.) 

ter hand moet nemen. De lijst is erop gericht het opvragen 

van informatie voor marktpartijen zo efficiënt en zo min 

mogelijk bezwarend te laten verlopen.

Het Economisch Analyse Team publiceerde in 2006 een 

economic policy note met de titel ‘Is Two Enough?’. EAT 

trachtte inzicht te krijgen in de voorwaarden waaronder 

een markt met slechts twee verticaal geïntegreerde aan-

bieders effectief concurrerend kan zijn. Het is maar de 

vraag of een situatie met twee van dergelijke spelers in 

de Nederlandse elektronische communicatiemarkt leidt tot 

voldoende concurrentie. Na publicatie van het stuk heeft 

een rondetafel plaatsgevonden met een groot aantal be-

trokken partijen. Het EAT-stuk schetst een scenario van 

twee verticaal geïntegreerde aanbieders die een vergelijk-

baar multiplay-aanbod in de markt zetten. Denk in ons land 

aan de situatie van de kabel aan de ene kant en KPN’s net 

aan de andere. Uit de rondetafel kwam naar voren dat we 

nog niet in dit scenario zijn, omdat men van oordeel is dat 

de convergentie nog niet zo ver gevorderd is dat al sprake 

is van volledige gelijkwaardigheid. Zo is KPN vooral nog 

sterk op telefonie, terwijl voor de kabel datzelfde geldt voor 

omroep. Met deze economische beschouwing wilde OPTA 

een inhoudelijke bijdrage leveren aan de discussie over 

toegangsregulering in de communicatiesector. De EAT-no-

titie doet tevens enkele suggesties voor vervolgonderzoek 

in 2007 en dient als input voor de nieuwe marktanalyses.

“De analyseteams ontwikkelen en 
stimuleren het economisch en juridisch 
gedachtegoed.”

Bedrijfsvoering
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3.2.2 Evaluatie reorganisatie

De reorganisatie die in 2005 was doorgevoerd, werd 

geëvalueerd. Belangrijke conclusie is onder andere dat 

het werkzaam zijn van juristen in de lijnafdelingen (geen 

aparte afdeling Juridische Zaken meer) positief effect 

heeft gehad. Ook de samenwerkingsgezindheid en de 

bereidheid om buiten eigen organisatieonderdelen ac-

tief te zijn, is sterk toegenomen. Het principe van in-

tegrale verantwoordelijkheid heeft geleid tot een beter 

werkklimaat en meer slagvaardigheid. De manier van 

omgaan met elkaar werd opener en meer ontspannen 

gevonden. Tegelijk werd gevraagd om betere verdeling 

van de werkdruk en om meer flexibiliteit in het los van 

organisatorische schotten inzetten van mensen. De or-

ganisatie kan nog verder groeien in het leren prioriteiten 

stellen en in het organiseren van horizontale werkzaam-

heden. De reorganisatie wordt begin 2007 opnieuw ge-

evalueerd.

3.2.3 Opvolging evaluatie 

In 2005 voerde organisatieadviesbureau Berenschot in 

opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de 

wettelijke vierjaarlijkse evaluatie uit naar de werkwijze 

van OPTA. Sindsdien maakte OPTA diverse ontwikke-

lingen door. Na de algehele reorganisatie en de organi-

satiestructuurwijziging in 2005 (zie ook het Jaarverslag 

2005), verrichtte OPTA veel inspanningen om de verbe-

terpunten die Berenschot adviseerde in de organisatie 

te implementeren. Zo selecteerde zij een reeks pilot 

dossiers waarin OPTA gericht werkte aan verbeterde 

transparantie (opener communiceren, inzicht geven in 

werkwijze en prioriteiten duidelijk maken) en procesra-

tionaliteit. Ter invulling van dat laatste heeft OPTA zich 

ingespannen om naast inhoudelijke argumenten ook tel-

kens stil te staan bij haar eigen gedrag en het effect van 

haar handelen op belanghebbenden. OPTA beseft dat 

het van cruciaal belang is dat zij draagvlak creëert voor 

de besluiten die zij neemt en de keuzes die zij maakt. 

Ten slotte is ook in algemenere zin bij medewerkers en 

management bewustwording gekweekt dat OPTA hier 

een leeropdracht heeft.

Verder zette OPTA stappen om haar bedrijfsvoering doel-

matiger in te richten. Verbetering van de interne organi-

satie was voor OPTA een topprioriteit. OPTA heeft haar 

begrotings- en verantwoordingssystematiek gewijzigd 

en het kostenbewustzijn binnen de organisatie is door 

tal van acties sterk toegenomen. Ook is de nodige ener-

gie gestoken in het terugbrengen van indirecte kosten. 

Dat zijn kosten voor ondersteuning die, in tegenstelling 

tot directe kosten, in principe niet rechtstreeks toe te re-

kenen zijn aan OPTA’s primaire, wettelijke taken. OPTA 

wilde meer inzicht krijgen in de voortgang van de doel-

treffendheid en doelmatigheid van de interne organisatie 

en bedrijfsvoering. Dit leidde tot het laten doen van een 

tussentijdse evaluatie door Berenschot specifiek op die 

punten. Berenschot concludeerde dat de doelmatigheid 

de afgelopen twee jaar is gestegen omdat OPTA een 

toenemend aantal werkzaamheden uitvoert binnen een 

gelijkblijvende begroting en daarnaast ondersteunende 

taken uitvoert met een afnemende personele bezetting 

(aantal fte). Verder constateert het organisatieadvies-

bureau dat er meer nadruk is komen te liggen op het 

vergroten van het aantal directe uren. Wel adviseerde 

Berenschot betere kengetallen te ontwikkelen om de 

doelmatigheid en doeltreffendheid te kunnen beoorde-

len. OPTA is hierover in overleg geweest met het Mi-

nisterie van Economische Zaken en naar verwachting 

worden de nieuwe prestatie-indicatoren in 2007 formeel 

vastgelegd in het Informatiestatuut dat geldt tussen het 

ministerie en OPTA.

3.2.4  Samenwerking Economische Zaken

De samenwerking met het Ministerie van Economische 

Zaken is van cruciaal belang. Als toezichthouder is OPTA 

belast met de uitvoering van wet- en regelgeving afkom-

stig van dat ministerie en in die zin liggen beleid en uit-

voering sterk in elkaars verlengde. Naast wet- en regel-

geving is de minister van Economische Zaken bevoegd 

OPTA algemene beleidsaanwijzingen te geven. Het mi-

nisterie doet geen uitspraken in individuele geschillen 

en lopende procedures. OPTA voorziet de minister van 

Economische Zaken gevraagd en ongevraagd van ad-
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vies en toetst de wettelijke uitvoerbaarheid van wet- en 

regelgeving. Zo toetste OPTA in het verslagjaar onder 

andere de uitvoerbaarheid van de gewijzigde Postwet. 

Ook is met het departement overlegd ter voorbereiding 

van de invoering van nieuwe regelgeving rond consu-

mentenbescherming rond misbruik van nummers, met 

name bij de 090x-informatienummers.

Verder vindt regelmatig financieel werkoverleg plaats 

tussen het Ministerie van Economische Zaken en OPTA, 

onder andere over prestatie-indicatoren, schatkistban-

kieren en de begroting inclusief de daarbij horende toe-

zichtvergoedingen uit de markt. Met name over dit laat-

ste onderwerp vindt intensief overleg plaats. Als gevolg 

van deze routines is het ministerie goed op de hoogte 

van het reilen en zeilen bij OPTA en kan OPTA adequaat 

inspelen op vragen en wensen van het moederdeparte-

ment.

3.3 Personeelszaken
In 2006 werkte OPTA met een compleet nieuw college. 

Het personeelsbeleid kreeg een impuls en OPTA stimu-

leerde activiteiten rond mentorschap, coaching en in-

tervisie. Verder ondersteunde OPTA haar medewerkers 

ook dit jaar om zich professioneel te ontwikkelen, gericht 

op onder meer omgevingsbewustzijn, samenwerken en 

kennisdelen.

3.3.1 Nieuw college

Met het vertrek van OPTA’s eerste college bestaande 

uit prof. dr. Jens Arnbak, mr. Lilian Gonçalves-Ho Kang 

You en jhr. mr. Herman van Karnebeek is inmiddels een 

geheel nieuw college aangetreden. De nieuwe full time 

collegevoorzitter en chief executive officer mr. Chris Fon-

teijn werd al door de minister benoemd per september 

2005.

Begin van het verslagjaar trad dr. Mark de Jong als 

nieuw collegelid toe op non-executieve basis. De Jong 

is econoom en verenigt ervaring in het bedrijfsleven met 

een wetenschappelijke achtergrond, een snijvlak dat 

cruciaal is voor OPTA’s toezicht. Hij is daarnaast alge-

meen directeur van het Telematica Instituut in Enschede. 

Voordien was Mark de Jong ruim tien jaar werkzaam bij 

KPN, laatstelijk als executive vice-president Corporate 

development bij KPN Mobile. Tevens was hij tot voor kort 

bijzonder hoogleraar Economie van de Dienstensector 

aan de Universiteit van Amsterdam.

In het najaar nam prof. mr. Ad Geelhoed zitting in het 

college. Geelhoed brengt vooral ervaring mee uit de 

bestuurlijke wereld, maar ook op het gebied van het 

Europese recht, allebei van groot belang voor OPTA’s 

werk. Geelhoed is advocaat-generaal geweest bij het 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in 

Luxemburg. Daarvoor was hij secretaris-generaal op de 

ministeries van Algemene Zaken (1997-2000) en Eco-

nomische Zaken (1990-1997). Ook is hij lid geweest 

van de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-

beleid. Ad Geelhoed is tevens hoogleraar Recht van 

de Europese Beleidsintegratie aan de Universiteit van 

Utrecht.

Met de benoeming van Geelhoed kwam een einde aan 

het ruim negenjarige collegelidmaatschap van mr. Lilian 

Gonçalves. Haar komt veel dank toe voor haar zeer 

waardevolle bijdrage aan het markttoezicht in de elek-

tronische communicatie en post, met name als ‘juridisch 

geweten’ van OPTA.

Gedurende het verslagjaar is voor het eerst ook een ge-

associeerd collegelid benoemd: mr. dr. Annetje Ottow. 

Met de benoeming van Ottow wordt het belang onder-

streept dat OPTA hecht aan de juridische kwaliteit van 

het toezichthoudende werk. Volgens de OPTA-wet wor-

“OPTA adviseert de minister van 
Economische Zaken en toetst de 
uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving.”

Bedrijfsvoering
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den geassocieerde collegeleden benoemd op basis van 

hun bijzondere deskundigheid. Op uitnodiging van het 

college nemen zij deel aan de collegevergaderingen en 

brengen een adviserende stem uit. Ottow staat te boek 

als vooraanstaand telecomjuriste met een jarenlange er-

varing in zowel advocatuur (partner bij Houthoff Buruma) 

als wetenschap (Instituut voor Informatierecht, UvA). 

Juni 2006 verdedigde Annetje Ottow met succes haar 

proefschrift over toezicht in de telecommunicatiesector.

3.3.2  Personeelsbeleid en  

professionalisering

Het personeelsbeleid kreeg in het verslagjaar een im-

puls. Verschillende nieuwe personeelsinstrumenten 

werden ontwikkeld of verbeterd: competentiemanage-

ment, management development en beleid gericht op 

expertfuncties. OPTA zocht aansluiting bij faciliteiten 

en programma’s die bij het Ministerie van Economische 

Zaken worden gebruikt. Zo voorkomt OPTA dat zij het 

wiel opnieuw uitvindt. Daarnaast kwamen initiatieven tot 

stand die ten tijde van de reorganisatie in 2005 in het 

kader van de reorganisatie waren aangekondigd: men-

torschap, coaching en intervisie. OPTA ondersteunt me-

dewerkers om zich professioneel te ontwikkelen, gericht 

op onder meer omgevingsbewustzijn, samenwerken en 

kennisdelen.

OPTA-medewerkers maakten gebruik van faciliteiten 

om hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Soms 

door bezoeken aan vakgerichte congressen, lezingen 

en workshops. Soms via competentiegerichte trainin-

gen of via coaching. Binnen OPTA aanwezige kennis 

werd ook opgebouwd en verspreid via lunchbijeenkom-

sten en vaktechniekplatforms, waarin aan de hand van 

presentaties en casusposities best practices en do’s & 

don’ts werden ontwikkeld en overgedragen. Er bestaan 

vaktechniekplatvorms voor de disciplines techniek, recht 

en economie. Voor juridisch medewerkers vormt het vak-

techniekplatform tevens een goed middel om jurispru-

dentie te bespreken.

OPTA heeft voorts de ontwikkeling ingezet naar meer 

e-HRM. Verschillende werkwijzen zijn aangepast om ze 

robuuster te maken (zoals met betrekking tot salarismu-

taties), betrouwbaarder en efficiënter (zoals bij verlof-

aanvragen). Medewerkers kunnen inmiddels vanaf hun 

werkplek via de pc hun eigen personeelszaken regelen.

3.3.3 Ondernemingsraad

Na verkiezingen in maart is in april een nieuwe onder-

nemingsraad (OR) aan de slag gegaan voor een periode 

van twee jaar. De OR bestaat uit zeven medewerkers en 

een ambtelijk secretaris en is het medezeggenschapsor-

gaan namens de medewerkers in het organisatiebeleid 

van OPTA. De OR overlegt daarvoor regelmatig met de 

bestuurder, OPTA’s collegevoorzitter, en het hoofd per-

soneelszaken. Als dat gewenst is, belegt de OR perso-

neelsbijeenkomsten over actuele thema’s en raadpleegt 

hij zijn achterban. 

In het verslagjaar hield de OR zich onder meer bezig 

met competentiemanagement en het Risico Inventarisa-

tie en Evaluatie-onderzoek (RI&E). Daarnaast boog de 

OR zich over zaken als het management development- 

en expertbeleid, de eerste evaluatie van de reorganisa-

tie en de deelname van OPTA aan ConsuWijzer (zie ook 

hoofdstuk 2, paragraaf 2.1). De OR brengt jaarlijks ver-

slag uit van zijn activiteiten en behaalde resultaten.

3.3.4 Ziekteverzuim

OPTA had in 2006 te kampen met een hoog ziektever-

zuim: 6,8 procent. Ten opzichte van toezichthouders als 

de NMa, de AFM en DNB ligt het cijfer van OPTA ruim 2 

procent hoger en vergeleken met de hele overheid ruim 

1 procent hoger. Het hoge cijfer is sterk beïnvloed door 

de aanwezigheid van langdurig zieken. OPTA maakte 

“OPTA ondersteunt medewerkers om zich 
professioneel te ontwikkelen en hun 
kennis en vaardigheden te verbeteren.”

Bedrijfsvoering
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veel werk van het terugbrengen van verzuim door veel 

aandacht te geven aan begeleiding van langdurig zie-

ken, training van leidinggevenden, scherpe naleving van 

het geldende ziekteverzuimprotocol, de herintroductie 

van een Sociaal Medisch Team en voorlichting aan me-

dewerkers in het algemeen. Inmiddels is het gemiddeld 

aantal ziekmeldingen gedaald en is het aantal nulverzui-

mers gestegen. 

Ook werd een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie analy-

se (RI&E) met een aanvullend welzijnsonderzoek uitge-

voerd. Hieruit bleek dat er op het gebied van veiligheid 

en gezondheid geen grote risico’s zijn, maar dat enkele 

medewerkers, in het bijzonder in de ondersteuning, 

minder plezier in hun werk hebben. Leidinggevenden 

hebben systematisch en intensief aandacht besteed 

aan deze signalen om oorzaken en mogelijke remedies 

op te sporen. Met de ondernemingsraad werd eind 2006 

nog overlegd over de gewenste verdere aanpak hier-

van.

3.3.5 Bezetting

OPTA was in 2006 terughoudend met het (opnieuw) in-

vullen van vrije formatieplaatsen. Telkens ging zij zorg-

vuldig na of (her)invulling van vacatures wel echt nodig 

was, alvorens de functie als vacature open te stellen. 

Dit vanuit de gedachte dat zij steeds efficiënt moet 

omspringen met mensen en middelen. Hierdoor is de 

bezetting in 2006 gemiddeld onder het niveau geble-

ven van de maximaal toegestane OPTA-formatie, die 

overigens gedurende 2006 licht is opgehoogd. De uit-

breiding stoelt op de toevoeging van 1,5 fte voor zeer 

specifiek geschoolde medewerkers voor onder andere 

digitale recherche in verband met OPTA’s internetvei-

ligheidstaak.

 Toegestane  Bezetting (fte)

 formatie (fte)

1 januari 2006 150  139,7 

31 december 2006 151,5  136,9

3.4  Communicatie en  
informatie

In 2006 besteedde OPTA veel aandacht aan het toegan-

kelijker maken van haar informatie. Dat doet zij niet al-

leen via haar reguliere media als de perswoordvoering, 

het relatieblad Connecties en de digitale nieuwsbrief, 

ook verbeterde OPTA haar website en organiseerde zij 

een webcast, een symposium en nieuw opgezette ana-

listenbijeenkomsten. Daarnaast liet OPTA een reputatie-

onderzoek uitvoeren met een positief resultaat. 

3.4.1 Verbeterde reputatie

De wettelijke evaluatie die OPTA vierjaarlijks door-

maakt, gaat vooral over hoe OPTA haar taken uitvoert. 

Communicatieaspecten of reputatie komen daarbij 

nauwelijks aan bod. Toch is reputatie van groot belang 

omdat het de effectiviteit van OPTA als toezichthouder 

beïnvloedt. Het reputatieonderzoek dat OPTA in febru-

ari 2006 door Meines & Partners liet uitvoeren, is een 

vervolg op een soortgelijk onderzoek twee jaar eerder. 

Toen en nu is een aantal vragen voorgelegd aan een 

brede groep geïnterviewden met veel ervaring met 

OPTA: marktpartijen, beleidsmakers, politici, journa-

listen en een aantal medewerkers van OPTA zelf. Een 

voorzichtige conclusie van het recente rapport is, dat 

OPTA’s reputatie volgens zowel interne als externe 

partijen goed is en beter dan twee jaar geleden. OPTA 

wordt professioneel, onafhankelijk, gedegen en kun-

dig gevonden. OPTA communiceert inmiddels minder 

‘schreeuwerig’ en arrogant. Daarnaast is de relatie met 

stakeholders en met name het ministerie verbeterd. Ten 

slotte heeft de nieuwe collegevoorzitter een positief ef-

fect op de reputatie.

3.4.2 Symposium markttoezicht

Tijdens het op 31 oktober 2006 door OPTA organiseerde 

symposium “Dilemma’s bij sectorspecifiek markttoezicht” 

gaven Ad Geelhoed, Marc van der Woude en Annetje 

Ottow hun visie op dit thema, waarna de inleiders en de 

ruim 170 gasten in de zaal met elkaar in de debat gin-

gen. Er is gediscussieerd over Europese invloed op de 

Bedrijfsvoering



54

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2006 « terug naar inhoudsopgave

« terug naar inhoudsopgave

organisatie van markttoezicht, over hoe de ‘houdbaar-

heidsdatum’ van sectorspecifiek toezicht te bepalen en 

over de vraag wanneer algemeen concurrentietoezicht 

volstaat. 

Geelhoed, collegelid bij OPTA en tevens hoogleraar recht 

van de Europese beleidsintegratie aan de Universiteit van 

Utrecht, sprak over de Europese invloed op de organisa-

tie van markttoezicht en gaf antwoord op de vraag hoe, 

idealiter, de verdeling van de bevoegdheden tussen het 

communautaire en het nationale niveau bij sectorspeci-

fiek toezicht op post en telecommunicatie moet worden 

opgelost. Geelhoed: “Brusselse en nationale instanties 

bezitten uitgekiende complementaire bevoegdheden 

die de rechtszekerheid en goede samenwerking dienen. 

Nationale rechters mogen het samenwerkingskader tus-

sen Brussel en de lidstaten niet aan de kant schuiven.” 

Van der Woude, advocaat te Brussel en hoogleraar me-

dedingingrecht aan de Erasmus Universiteit, sprak kri-

tisch over reikwijdte en nut van sectorspecifiek toezicht 

naast het bestaande algemene concurrentietoezicht: 

“De wijze waarop in veel sectoren thans het sectorspe-

cifieke mededingingsrecht vorm is gegeven, doet vrezen 

dat men steeds verder van de doelstelling van optimale 

marktwerking vervreemd raakt en dat het sectorspeci-

fieke recht andere doelstellingen nastreeft.”

 

Ottow, geassocieerd collegelid bij OPTA, sprak ten slotte 

over het balanceren tussen legaliteit en effectiviteit in de 

dagelijkse werkpraktijk van een markttoezichthouder: 

“Ik zie vanuit de dagelijkse praktijk de lastige spagaat 

tussen snelheid en effectiviteit aan de ene kant en het 

voldoen aan waarborgeisen als zorgvuldigheid, trans-

parantie en consultatie aan de andere. De Telecom-

municatiewet is er om actief doelstellingen te bereiken 

rond liberalisering, concurrentie enzovoort. Tegelijk geldt 

vanuit het bestuursrecht een heel scala aan waarborgen 

die bij opeenstapeling op een gegeven moment hier af-

breuk aan doen. Er moet een juiste balans gelden om 

het werkbaar te houden. De sleutel zit wat mij betreft in 

de motivering van besluiten en het balanceren voor de 

rechter in beeld brengen: als we díe doelstelling op af-

zienbare termijn willen bereiken, dan is dít het maximale 

pakket aan zorgvuldigheid dat ik als OPTA redelijkerwijs 

kan leveren.”

3.4.3 Websymposium telecomregulering

Begin november organiseerden OPTA en Tilburg Law 

and Economics Center verbonden aan de Universiteit 

van Tilburg het symposium ‘Future of Telecoms Regula-

tions’ over de toekomst van regulering in de nieuwe en 

convergerende markten voor elektronische communica-

tie. Gerenommeerde deskundigen uit de economische, 

juridische, technische en reguleringswereld debatteer-

den over de ontwikkelingen in informatie- en media-

markten, het verband tussen marktstructuur, concurren-

tie en de noodzaak van telecomregulering, en ten slotte 

over de regulering in Nederland. Het symposium werd 

tevens gewebcast en uitgezonden via internet. Hierdoor 

ws het mogelijk interactief vragen te stellen. De webcast 

trok 350 bezoekers uit diverse landen.

3.4.4 Analisteninformatie

OPTA is haar contacten met financiële analisten, banken 

en hun cliënten gaan stroomlijnen. Vanaf 2006 worden 

speciale bijeenkomsten georganiseerd voor analisten. 

De eerste bijeenkomst in de nieuwe opzet vond plaats in 

mei 2006 rondom de publicatie van OPTA’s jaarverslag. 

Tot nog toe had OPTA geen vast beleid voor de omgang 

met de financiële wereld. Al naar gelang er capaciteit 

was, ging zij in op verzoeken voor gesprekken. Deze 

werkwijze bleek, met name door de toename van het 

aantal verzoeken uit binnen- en buitenland, te belastend 

voor de organisatie. Daarbij wil OPTA gelijke uitgangs-

“Er moet een juiste balans gelden tussen 
snelheid en effectiviteit en het voldoen 
aan waarborgeisen als zorgvuldigheid 
en transparantie.”
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punten hanteren in haar informatieverstrekking over de 

markten voor elektronische communicatie en post. Ie-

dere belanghebbende moet zoveel mogelijk toegang 

hebben tot dezelfde hoeveelheid informatie. Hoewel er 

tot nu toe nooit sprake was van onregelmatigheden, wil 

OPTA bovendien uitsluiten dat er door haar (toevallige) 

toedoen de mogelijkheid wordt geschapen tot handel 

met voorwetenschap. Dit mede tegen de achtergrond 

van de aangescherpte financiële regelgeving.

3.4.5 Verbetering website

Het gebruikersonderzoek dat OPTA in 2005 uitvoerde 

onder journalisten, juristen en consumenten legde de 

basis voor wijzigingen aan OPTA’s website in 2006. De 

conclusie van het onderzoek was dat de website op een 

heldere manier laat zien waar OPTA voor staat en wat 

zij doet, maar de vindbaarheid van documenten moest 

beter en teksten konden bondiger. Daar heeft OPTA voor 

gezorgd. Verder is van belang dat consumenten vanaf de 

OPTA-website voortaan naar ConsuWijzer worden door-

verwezen, het gezamenlijk informatieloket van OPTA, de 

NMa en de Consumentenautoriteit. Hierdoor is de focus 

van OPTA’s website meer komen te liggen op de zake-

lijke doelgroep.

3.5  Automatisering en  
documentatie

Automatisering van processen en taken ondersteunt de 

organisatie in het efficiënter te werken en in een klant-

gerichte en snelle dienstverlening naar externe partijen. 

De toegang tot EZ-web en een juridische databank, een 

proef met digitale dossiers met de rechtbank Rotterdam 

en de opschoning van het archief dragen bij aan de ver-

betering van OPTA’s werk.

3.5.1 Interne kennisdeling

In 2006 is het intranet van het Ministerie van Economi-

sche Zaken opengesteld voor OPTA- medewerkers. Dit 

betekent dat OPTA-medewerkers gemakkelijk toegang 

hebben tot allerlei EZ-bronnen, documentatie en con-

tactgegevens. Daarnaast is in het verslagjaar toegang 

verleend tot de juridische databank van het kantoor van 

de landsadvocaat. OPTA realiseerde een verdere ver-

betering in de beschikbaarheid van juridische informatie 

door voor een aantal gebruikers Legal Intelligence aan 

te schaffen. Dat is een portal die content van verschillen-

de Nederlandse juridische uitgevers via één eenvoudige 

interface beschikbaar en doorzoekbaar maakt.

3.5.2 Pilot digitaal dossier

Samen met de NMa werkte OPTA mee aan de opzet van 

de pilot digitaal dossier bij de rechtbank Rotterdam. Deze 

proef maakt het procespartijen mogelijk om gedingstuk-

ken en documentatie bij de rechtbank aan te leveren in 

een hiervoor ingerichte digitale omgeving. Het doel van 

de pilot is bekijken of de papierstroom in het verkeer met 

de rechtbank kan worden verkleind. De verwachting is 

dat de digitale proef de weg vrijmaakt voor gemakkelij-

ker en sneller uitwisselen van stukken. De pilot gaat in 

2007 daadwerkelijk van start.

3.5.3 Archief

In augustus keurde het Rijksarchief het zogenaamde 

Basisselectiedocument van OPTA goed. Hierdoor kan 

OPTA’s archief worden opgeschoond en is inzichtelijk 

geworden welke stukken overgeheveld kunnen worden 

naar het Nationaal Archief. Dit levert ruimte op en een 

beter beheersbaar archief. Ook trof OPTA voorbereidin-

gen voor de digitalisering van dossiers om vanaf 2007 te 

zorgen voor een betere toegankelijkheid van documen-

tatie en informatie, zowel intern als extern.  
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ConsuWijzer – Laura van den Berg, medewerker backoffice

“Als we vroeg signaleren 
wat er speelt, kunnen 
we samen veel ellende 
voorkomen.”
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onsuWijzer is een initiatief waarin OPTA sa-

men met de NMa en de Consumentenauto-

riteit de krachten bundelen in consumenten-

voorlichting en klachtafhandeling. Dat heeft als voordeel 

dat we de consument via één loket nog sneller te woord 

kunnen staan en kunnen laten zien dat we hun opmer-

kingen, vragen en klachten serieus nemen. Nu het Con-

suWijzer-loket breed in de markt wordt gezet, krijgen we 

ook meer vragen en klachten binnen die we anders niet 

gehoord zouden hebben. Dat betekent ook dat we nu 

intensiever inzetten op consumentenvoorlichting. Onze 

meerwaarde is dat we nu beter kunnen zien wat er speelt 

aan de consumentenkant van de markt. 

Marktpartijen zijn verdeeld over deze verdeling van onze 

aandacht. Enerzijds horen we geluiden dat ze consumen-

tenvoorlichting geen taak voor OPTA vinden, anderzijds 

zien we dat marktpartijen ConsuWijzer ook aangrijpen 

om er zelf consumenten met klachten naartoe te ver-

wijzen. Uiteindelijk signaleren wij ook naar marktpartijen 

terug wat wij aan klachten opvangen. Dat betekent niet 

automatisch dat we handhaven, dat kan bij individuele 

klachten meestal ook niet, maar het kan wel aanleiding 

zijn om met marktpartijen om de tafel te gaan zitten en 

te kijken hoe het beter kan. Dat doen we graag om zowel 

de markt als de consument te faciliteren. Als we weder-

zijds weten wat er speelt en dat in een vroeg stadium 

kunnen signaleren, kunnen we gezamenlijk veel ellende 

voorkomen.

Dilemma’s die we in het eerste jaar van ConsuWijzer 

vooral signaleerden, hebben veel te maken met kinder-

ziekten en interne communicatie. Het vergt nogal wat ge-

duld en inzet om met drie toezichthouders tot een goed-

lopend consumentenloket te komen. Niet alleen moet 

het callcenter perfect ingewerkt zijn in al onze thema’s 

en onderwerpen, ook moeten systemen goed op elkaar 

afgestemd zijn en moet de website voldoen aan hoge ei-

sen. Daarbij hebben we niet alleen iets te bieden aan de 

consument, maar is ConsuWijzer het medium bij uitstek 

om te signaleren wat er speelt. We hebben dus genoeg 

capaciteit nodig om de registraties te verwerken en er 

iets mee te doen. Want dát gaat ons toezicht verbeteren. 
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“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de 
verplichtingen die wij marktpartijen 
opleggen werkbaar zijn in de praktijk?”
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Sinds de start van ConsuWijzer is de klachtensignale-

ring aanzienlijk toegenomen. Klachten gaan vaak over 

telecomonderwerpen zoals overstappen, internetveilig-

heid, problemen met aanbieders. Veel gevallen echter 

betreffen algemenere zaken waar wij minder mee te 

maken hebben zoals contractvoorwaarden en produc-

ten. We merkten al gauw dat we die afbakening van on-

derwerpen onderling snel moesten verhelderen om te 

voorkomen dat vragen niet op de juiste plek belanden. 

Bij complexe vragen speelt het callcenter vragen door 

naar de toezichthouders die ieder een backoffice heb-

ben voor de beantwoording. OPTA kan echter alleen iets 

met opmerkingen die te maken hebben met onze wette-

lijke bevoegdheden. Dat betekent dat we wel iets kunnen 

met spam, maar niet met bijvoorbeeld computers in het 

algemeen. Die onderwerpen pakt de Consumentenauto-

riteit nu waar mogelijk op. 

In de aanloop van ConsuWijzer en ook nu nog hebben 

we contact met andere consumentenorganisaties en -

instanties zoals de Consumentenbond en verschillende 

geschillencommissies. Wij vinden het belangrijk consu-

menten goed door te kunnen verwijzen naar het juiste 

loket en dat ze daar goed opvangen worden. Het is voor-

stelbaar dat ConsuWijzer op termijn uitgebreid wordt 

met de consumentenlijnen van andere instanties.  

Waar we binnen OPTA gewend waren vooral te denken 

vanuit grootverbruikersmarkten, moeten we nu duidelijk 

wennen aan een nieuwe invalshoek, namelijk die van de 

consument. Het vereist een omslag ook op individueel ni-

veau naar onze regulering en markten te kijken. Wat be-

tekent het voor consumenten als de markt bepaalde ont-

wikkelingen doorvoert? Maar ook andersom: hoe kunnen 

we ervoor zorgen dat de verplichtingen die wij marktpar-

tijen opleggen werkbaar zijn in de praktijk? Onze eigen 

toezichtmedewerkers worstelen daar soms mee. Het is 

makkelijk consumenten te verwijzen naar geschillencom-

missies omdat wij op individueel niveau weinig kunnen 

doen. Maar we kunnen ook onze expertise inzetten om 

de markten echt te laten wérken. Bij de backoffice zijn wij 

voor OPTA intern de mond van de consument. Dat is een 

uitdaging!  
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“Het vergt nogal wat geduld en inzet om 
met drie toezichthouders tot een goed-
lopend consumentenloket te komen.”
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Verkorte jaarrekening

Dit drukwerk presenteert een verkorte jaarrekening en beperkte  

toelichting. De volledige jaarrekening met uitgebreide toelichting is te 

vinden op www.opta.nl.
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Balans

 31 december 2006 31 december 2005

 x € 1.000 x € 1.000

Activa  

Vaste activa  

Immateriële vaste activa  

 Oprichtingskosten - 82

  

Materiële vaste activa  

 Huurdersbelang 1.091 1.129

 Inventaris 230 215

 Computerhardware en software 1.830 1.577

  3.151 3.003

  

Vlottende activa  

Vorderingen op debiteuren  225 430

Te innen boetes en lasten onder dwangsom 435 860

Vordering Ministerie van Economische Zaken 396 -

Overige vorderingen  915 477

Liquide middelen1  469 17.875

  2.440 19.642

  

Totaal activa 5.591 22.645

1   Ultimo 2005 was het hoge saldo van de liquide middelen het gevolg van de ontvangst van een boete van ad € 17,0 mln. van Koninklijke KPN N.V. 
op 30 december 2005. OPTA heeft dit bedrag in 2006 afgedragen aan het Ministerie van Financiën. Dit verklaart de enorme daling in het saldo 
van liquide middelen in 2006.
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Passiva  

Eigen vermogen  

Algemene reserve 373 112

Reserve activering oprichtingskosten - 82

 373 194

 

Voorzieningen  

Voorziening bezwaar en beroep 36 94

Voorziening beloningen betaalbaar op termijn 613 -

Voorziening jubileumuitkeringen 47 -

 696 94

   

Kortlopende schulden  

Te verrekenen met de markt 369 1.192

Schulden aan leveranciers  1.817 1.169

Schuld Ministerie van Economische Zaken - 476

Belastingen en premies sociale verzekeringen  375 243

Overige schulden   1.961 19.277

 4.522 22.357

  

Totaal passiva 5.591 22.645

 31 december 2006 31 december 2005

 x € 1.000 x € 1.000
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 Realisatie Begroting Realisatie

 2006 2006 2005

 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Resultatenrekening

Baten   

Opbrengst marktcategorieën 13.331 14.693 15.816

Overige baten 3.455 3.262 2.160

Bijzondere baten2  179 - -

   

Totaal baten 16.965 17.955 17.976

   

Lasten   

Personeelskosten   

 Salarissen en sociale lasten 9.110 9.636 9.407

 Overige personeelslasten 1.403 807 1.320

 10.513 10.443 10.727

   

Opdrachten aan derden 2.510 2.492 2.313

Materiële kosten 3.618 3.765 3.447

Afschrijvingen 1.203 1.200 1.122

Bijzondere lasten - - 202

Subtotaal lasten 17.844 17.900 17.811

Bijdrage gezamenlijk informatieloket - 300 -

   

Totaal bedrijfslasten 17.844 18.200 17.811

   

Bedrijfsresultaat - 879 - 245 165

   

Rentebaten 235 - 89

   

Resultaat - 644 - 245 254

Voorstel bestemming van het resultaat

Het college heeft besloten het negatieve resultaat over 2006 ad € 644.000 als volgt te verdelen:

1. € 179.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve

2. € 823.000 wordt onttrokken aan de post “Te verrekenen met de markt”.

Dit besluit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

64

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2006

Verkorte jaarrekening

2   Deze bestaat geheel uit vrijval van de reservering die ultimo 2005 is getroffen voor nakomende uitgaven van de reorganisatie die per 31 augustus 
is afgerond.
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Kortlopende schulden

Te verrekenen met de markt

Deze post dient ter verwerking van het resultaat van 

de verschillende marktcategorieën ten behoeve van de 

verrekening in toekomstige tarieven.

Ultimo 2006 is € 823.000 onttrokken aan de post “Te 

verrekenen met de markt”. Dit bedrag is gelijk aan het 

Toelichting op de verkorte jaarrekening 

Openbare elektronische communicatienetwerken  - 392

Openbare elektronische communicatiediensten  - 154

Systemen voor voorwaardelijke toegang  317

Elektronische communicatienetwerken per vergunning  271

Elektronische Communicatie - 1.212 42

TTP – certificatiedienstverleners - 46 - 13

Nummers 1.581 1.065

Post 46 98

  369 1.192

 31 december 2006 31 december 2005
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resultaat exclusief bijzondere baten (€ 644.000 ver-

meerderd met € 179.000). In onderstaande tabel is 

weergegeven hoe de post “Te verrekenen met de markt” 

is verdeeld over de verschillende marktcategorieën  

(x € 1.000):

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2006

Verkorte jaarrekening
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Salarissen en sociale lasten 

Salaris, pensioenbijdrage en sociale lasten

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

Salaris 7.815 7.593

Pensioenbijdrage  877 1.168

Sociale lasten 418 646

  9.110 9.407

 31 december 2006 31 december 2005

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers over 2006 is 145 (2005: 145).
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Boetes en lasten onder dwangsom

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

KPN Telecom B.V. 495 225

KPN Corporate Legal & Regulatory 360 -

Natuurlijk persoon 75 -

Koninklijke KPN N.V. 45 17.450

Natuurlijk persoon 43 43

Van Leerdam’s Verkoopmaatschappij B.V. 27 27

Speko B.V. 23 23

Groenendaal Uitgeverij B.V. 20 25

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

Low Cost Linking Inc. 20 20

Zmart B.V. 10 10

Natuurlijk persoon  2 2

Lijbrandt Telecom - 15

Vitamins Direct B.V. - 2  

  1.140 17.862

Partij 31 december 2006 31 december 2005

Wanneer opgelegde boetes of lasten onder dwangsom zijn geïnd, dan worden zij afgedragen aan het Ministerie van 

Economische Zaken.  
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Bezoldiging van bestuurders

De specificatie van de kosten voor OPTA inzake de bezoldiging van het college over 2006 luidt als volgt (x  € 1.000):

C.A. Fonteijn

1 jan - 31 dec 
116 39 6 17 6 61 245

L.Y. Gonçalves-

Ho Kang You 121 7 9 12 1 593 743

1 jan - 6 okt

H.A. van Karnebeek

1 jan - 28 feb 
7 - - - -  7

M.W. de Jong

1 mrt - 31 dec 
32 - 1 2 2  37

L.A. Geelhoed

7 okt - 31 dec 
9 - - 1 -  10

A.T. Ottow

1 apr - 31 dec 
41 - 3 6 2  52

  

   326 46 19 38 11 654 1.094

     Vaste Toelage  Pensioen- Sociale  Beloningen

   Salaris3 toelage representatie-  bijdrage  lasten betaalbaar Totaal

     kosten   op termijn

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

Over 2005 waren de kosten voor OPTA inzake de bezoldiging van het college als volgt gespecificeerd (x  € 1.000):

J.C. Arnbak

1 jan - 31 aug 
98 11 4 16 4 133

C.A. Fonteijn

1 sep - 31 dec 
38 13 2 7 1 61

L.Y. Gonçalves-

Ho Kang You 
135 10 3 20 2 170

H.A. van Karnebeek 40 - 2 - - 42

   311 34 11 43 7 406

     Vaste Toelage  Pensioen- Sociale 

   Salaris toelage representatie-  bijdrage  lasten Totaal

     kosten   

Zie voor een toelichting op de samenstelling van het college hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1.
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De opbrengsten van OPTA vloeien voort uit de wettelijke 

verplichting om marktpartijen vergoedingen in rekening 

te brengen voor jaarlijks toezicht, registratie/vergunning, 

toekennen of reserveren, wijziging en spoedbehande-

ling. De vergoedingen zijn aan de marktpartijen in re-

kening gebracht op basis van de “Regeling vergoedin-

gen OPTA 2006”.4 In 2006 heeft eenmaal een wijziging 

plaatsgevonden van de vergoedingsregeling.5

Om na te gaan of en in hoeverre marktpartijen zich con-

form de wettelijke verplichtingen hebben gedragen, voert 

OPTA een handhavingsbeleid uit. Het jaarverslag biedt 

inzicht in de manier waarop OPTA toezicht houdt en dus 

in de manier waarop zij zekerheid krijgt over de recht-

matigheid van de ontvangsten van de marktpartijen. De 

realisatie is opgenomen op basis van nacalculatie. 

Opbrengsten en kosten marktcategorieën en overige categorieën

68
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4   Staatscourant, 21 december 2005, nr. 248 / pag. 10.
5   Staatscourant, 18 juli 2006, nr. 137 / pag. 15 en Staatscourant, 23 augustus 2006, nr. 163 / pag. 9.

De specificatie van baten en lasten naar marktcategorieën luidt als volgt (x  € 1.000):  

Baten   

Opbrengst marktcategorieën:    

Openbare elektronische communicatienetwerken   4.560

Openbare elektronische communicatiediensten   6.750

Systemen voor voorwaardelijke toegang   496

Elektronische communicatienetwerken per vergunning   505

Elektronische Communicatie 10.652 12.635 12.311

TTP – certificatiedienstverleners inclusief bijdrage EZ  1 91 36

Nummers 2.188 1.477 2.981

Post  490 490 488

Subtotaal marktcategorieën 13.331 14.693 15.816

   

Overige baten:   

Bezwaar en beroep 3.407 3.055 1.985

Uitvoeringstoetsen  38 207 174

Overige baten 10 - 1

Subtotaal overige baten 3.455 3.262 2.160

Bijzondere baten 179 - -

   

Totaal baten 16.965 17.955 17.976

 Realisatie Begroting Realisatie

 2006 2006 2005
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Lasten   

Lasten marktcategorieën:   

Openbare elektronische communicatienetwerken   6.011

Openbare elektronische communicatiediensten   6.219

Systemen voor voorwaardelijke toegang   159

Elektronische communicatienetwerken per vergunning   390

Elektronische Communicatie 12.279 12.549 12.779

TTP - certificatiedienstverleners 43 121 67

Nummers 1.520 1.778 2.057

Post  557 490 547

Subtotaal marktcategorieën 14.399 14.938 15.450

   

Overige lasten:   

Bezwaar en beroep 3.407 3.055 1.985

Uitvoeringstoetsen  38 207 174

Bijzondere lasten - - 202

Subtotaal overige lasten 3.445 3.262 2.361

   

Totaal lasten 17.844 18.200 17.811

   

Bedrijfsresultaat - 879 - 245 165

 Realisatie Begroting Realisatie

 2006 2006 2005
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Door de invoering van het nieuwe vergoedingenstelsel in 

2006 is vorig jaar een inschatting gemaakt van het aantal 

aanbieders in de marktcategorie elektronische communica-

tie, waarbij er onderscheid gemaakt is in drie omzetcatego-

rieën. De inschatting in de middencategorie bleek te hoog, 

waardoor de baten bij de marktcategorie elektronische 

communicatie ongeveer € 2,0 mln. lager zijn dan begroot. 

Bij de marktcategorie nummers zijn de gerealiseerde 

baten € 0,7 mln. hoger dan begroot vanwege hogere in-

komsten bij de jaarfacturatie voor nummerblokken en de 

uitgifte van nummerblokken. Bij TTP zijn de opbrengsten 

over 2006 vrijwijl nihil, omdat de markt zich nog steeds 

niet heeft ontwikkeld.

De kosten van bezwaar, beroep en uitvoeringstoetsen 

worden anders dan de marktcategorieën jaarlijks afgere-

kend met het Ministerie van Economische Zaken op basis 

van nacalculatie. 

(Lees de accountentsmededeling op pagina 74)
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Telemarketing - Mei Po Man, senior juridisch toezichtmedewerker

“Wij hebben niet de 
wijsheid in pacht, een 
open dialoog is essentieel.”

« terug naar interviews

« terug naar interviews
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e politiek vroeg OPTA iets aan de vele klachten 

te doen van consumenten over telemarketing. 

In de Telecommunicatiewet staat de regel dat 

een gebelde mag protesteren tegen een ongevraagd te-

lefoontje. Wij hebben daar de interpretatie aan gegeven 

dat de béller actie moet ondernemen om het protest van 

een consument te respecteren. Omdat we vinden dat ieder 

bedrijf de regel expliciet moet handhaven, zijn we overeen-

gekomen dat telemarketeers in hun telefoongesprek ver-

plicht de vraag stellen of zij de consument mogen blijven 

benaderen. Met onze communicatie met de markt wilden 

wij vooral bedrijven bewuster maken van de bestaande 

regels en dat lukt heel goed. De regels uit de Telecom-

municatiewet én onze interpretatie daarvan hebben we nu 

nogmaals onder de aandacht gebracht. Bovendien hebben 

we nu ook een ConsuWijzer-website waar consumenten 

onder andere terecht kunnen met klachten over telemarke-

ting. Die klachten signaleren wij terug naar de markt.

Ons doel was de irritatie bij consumenten weg te nemen 

zonder bedrijven onnodig extra te belasten. We wilden 

een maatregel treffen die bedrijven makkelijk konden uit-

voeren en hebben daarom heel uitgebreid gekeken naar 

hoe we onze interpretatie werkbaar konden maken. We 

zijn om de tafel gaan zitten met de branchevereniging, 

callcenters en bedrijven die gebruik maken van telemar-

keting. Ook hebben we een consultatie gehouden on-

der betrokken partijen zoals de Consumentenbond en 

Infofilter, waarop veel reacties kwamen. Alle betrokken 

partijen hadden een constructieve houding en wilden 

iets aan de klachten doen. Verkopen is voor de markt 

natuurlijk belangrijk, maar bedrijven zien ook in dat irri-

tatie bij consumenten op de lange termijn schadelijk kan 

zijn voor hun business.

Het proces om gezamenlijk tot een werkbare aanpak te 

komen verliep soms moeizaam omdat het niet ging om 

de simpele handhaving van een gebod. Telemarketing 

zélf is niet verboden en het is een legitieme en succes-

volle manier om producten te verkopen. Het is dus niet 

illegaal om consumenten telefonisch te benaderen. 

Infofilter bestond al langer en is een goed voorbeeld van 

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2006
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“Ook in heldere afspraken komen we 
dilemma’s tegen en blijkt de praktijk 
weerbarstiger dan we dachten.”

« terug naar interviews

« terug naar interviews
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hoe zelfregulering kan werken. Bedrijven die zich erbij 

aansluiten, geven daarmee aan dat ze de wens van de 

consument respecteren en hem niet ongewenst lastig 

vallen. Echter, niet alle bedrijfstakken waren van Infofilter 

op de hoogte en bovendien zijn bedrijven niet verplicht 

zich aan te melden bij Infofilter. Dat maakt het lastig hard 

op te treden. 

Toch zorgt onze nieuwe aanpak van de regel in de Tele-

communicatiewet ervoor dat we meer bedrijven kunnen 

aanspreken op hun belprotocol. We stimuleren zowel 

bedrijven als consumenten om zich aan te melden bij 

Infofilter. Ook kunnen we nu onze bevoegdheid inzetten 

en handhaven op de gemaakte afspraken met telemar-

keteers. 

Ondanks een lastig en lang proces met verschillende 

partijen en belangen, zijn we zo transparant mogelijk 

geweest. We hebben ons best gedaan niet vanuit onze 

ivoren toren te regeren en oprecht te kijken naar wat be-

drijven werkbaar vinden. Zijn ook op pad gegaan om te 

kijken hoe een callcenter precies in zijn werk gaat, heb-

ben veel gesprekken gevoerd met de werkvloer. Tegelijk 

zijn we heel duidelijk geweest in onze opdracht. Ons ap-

pèl aan de markt was vooral: doe iets met de klachten van 

consumenten die níet van telemarketing gediend zijn.

Nu de afspraken zwart op wit staan, gaan we ze hand-

haven. Maar ook daarin komen we dilemma’s tegen en 

blijkt de praktijk weerbarstiger dan we dachten. We pro-

beren daar zo maatgericht mogelijk mee om te gaan, 

blijven luisteren naar wat partijen en consumenten daar-

over zeggen.  

Onze transparantie en inzet op samenwerking hebben 

duidelijk vruchten afgeworpen in het proces. Bedrijven 

vinden het prettig een kijkje te kunnen nemen in de keu-

ken van de toezichthouder. Andersom hebben wij als 

toezichthouder niet de wijsheid in pacht en is een open 

dialoog essentieel om de juiste informatie te verkrijgen. 

Bovendien denken we graag constructief mee. Dat resul-

teert uiteindelijk in een werkbare samenwerking!  

73Telemarketing
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“Onze opdracht aan de markt was 
heel duidelijk: doe iets met de 
consumentenklachten.”
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Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag op pagina 61 tot en met 

69 opgenomen verkorte jaarrekening van OPTA te Den 

Haag over 2006 gecontroleerd. De verkorte jaarrekening 

is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 

2006 van OPTA. Bij die jaarrekening hebben wij op 28 

maart 2007 een goedkeurende accountantsverklaring 

verstrekt. De verkorte jaarrekening is opgesteld onder 

verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. 

Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverkla-

ring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland 

algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot con-

troleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze 

controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat 

een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

verkorte jaarrekening geen onjuistheden van materieel 

belang bevat. Een controle omvat onder meer een onder-

zoek door middel van deelwaarnemingen van informatie 

ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in 
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de verkorte jaarrekening. Tevens omvat een controle een 

beoordeling van de grondslagen voor financiële verslag-

geving die bij het opmaken van de verkorte jaarrekening 

zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de lei-

ding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede 

een evaluatie van het algehele beeld van de verkorte 

jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een 

deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de verkorte jaarrekening op alle 

van materieel belang zijnde aspecten in overeenstem-

ming is met de jaarrekening waaraan deze is ontleend. 

Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oor-

deelsvorming omtrent de financiële positie en de resul-

taten van de huishouding en voor een toereikend inzicht 

in de reikwijdte van onze controle dient de verkorte jaar-

rekening te worden gelezen in samenhang met de vol-

ledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede 

met de door ons daarbij op 28 maart 2007 verstrekte 

goedkeurende accountantsverklaring.  

Den Haag, 20 april 2007

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V.

namens deze,

J.J. Herst RA
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1  Inleiding

De Marktmonitor Elektronische Communicatie en Post 

2006 geeft een overzicht van de concurrentieontwikke-

lingen op de markten voor elektronische communicatie 

en post. OPTA brengt deze monitor jaarlijks uit, zoals de 

OPTA-wet vereist. Het doel van de marktmonitor is om 

belangstellenden een objectief beeld te geven van de ont-

wikkelingen op de markten waarop OPTA toezicht houdt.

Zowel digitalisering als bundeling van diensten lijken 

aan te slaan. Dat zijn de belangrijkste trends in de elek-

tronische communicatiesector. Traditionele producten 

worden vervangen door digitale en steeds vaker nemen 

consumenten diensten gebundeld af bij één aanbieder. 

De monitor staat verder stil bij twee andere ontwikkelin-

gen die van invloed kunnen zijn op toekomstige concur-

rentie: convergentie en consolidatie. De monitor sluit af 

met een beschrijving van ontwikkelingen in de postmarkt 

en in internetveiligheid.

2  Vaste Telefonie
Bellen via breedband is de nieuwe trend in telefonie. In-

middels gebruikt 1 op de 5 Nederlanders digitale telefo-

nie via de kabel of via ADSL. Hoewel KPN groei wist te 

behalen in de markt voor telefoniediensten via ADSL, is 

KPN’s totale marktaandeel voor vaste telefonie gedaald 

tot beneden de 70 procent.1 Dit was nog ruim 79 procent 

in 2005. Ook doen veel Nederlanders hun vaste aanslui-

ting weg om alleen nog mobiel te bellen.

Sterke opkomst digitaal bellen 

De consumentenmarkt voor vaste telefonie via de kabel 

groeide voor het tweede opeenvolgende jaar sterk. Het 

aantal huishoudens met een aansluiting op kabeltelefonie 

verdubbelde van bijna 400.000 aansluitingen in 2005 naar 

788.000 aansluitingen in 2006 (derde kwartalen van beide 

jaren). Nadat bellen via ADSL in 2005 voorzichtig van de 

grond kwam, is ook hiervan het aantal aansluitingen ge-

groeid naar ruim 587.000 in het derde kwartaal van 2006. 

Een groot deel van de groei is op conto te schrijven van 

76 Marktmonitor
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Figuur 1 

Groei digitaal bellen via kabel en ADSL (aantal abonnees). 

1  Bij bespreking van marktaandelen in elektronische communicatiemarkten, wordt in de hele monitor uitgegaan van het aantal aansluitingen.
2  Telecompaper, VoIP market adds 282,000 subscribers in third quarter, 24 november 2006.

Bron: Telecompaper.
2
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KPN, dat begin 2006 de diensten InternetPlusBellen en 

SlimBellen introduceerde. Wel kampten deze nieuwe vor-

men van telefonie met veel opstartproblemen en klachten.

Veel opzeggingen vaste aansluiting

Nog nooit belden zo weinig mensen met een vaste tele-

foon. Het aantal huishoudens zonder vaste telefonieaan-

sluiting is gestegen tot ongeveer 17,5 procent - circa 1,3 

miljoen huishoudens.3 Deze huishoudens worden vaak 

mobile only genoemd, omdat wordt aangenomen dat er 

wel mobiel wordt gebeld. Medio 2006 had 64,8 procent 

van de Nederlandse huishoudens een klassieke telefonie-

aansluiting bij KPN (PSTN of ISDN). Hiertoe worden ook 

de circa 1 miljoen4 Nederlandse huishoudens gerekend die 

telefoneren via zogenaamde carrier-preselectie (CPS).5 

Het percentage huishoudens dat overgestapt is op digitale 

telefonie (via kabel of ADSL) bedraagt 17,7 procent.

De grootste aanbieder van digitale telefonie via de ka-

bel is UPC, gevolgd door Casema en Essent. In digi-

tale telefonie via ADSL is KPN koploper, gevolgd door 

28,8%

Overige infrastructuur

Overig DSL

Tele2

KPN VolP

Overige kabel

Multikabel

Casema

Essent

UPC

KPN PSTN,

ISDN aansluitingen

(inclusief CPS)

Digitale telefonie

aansluitingen

Mobile only

17,5%

17,7%

64,8%

10,7%

14,7%5,6%
1,7%

21,5%

7,9%

6,8% 2,3%

Figuur 2 

Marktaandelen type telefonieaansluiting (links) en marktaandelen aanbieders digitale telefonie (rechts) in Q3 2006. 

3  Uitgaande van 7,195 miljoen huishoudens eind 2006 volgens het CBS.
4  OPTA, project Structurele marktmonitoring.
5   Carrier-selectie / -preselectie (CS/CPS): met het intoetsen van vier cijfers of meer kan een telefoonabonnee het gesprek via een alternatieve 

telecommunicatieaanbieder laten lopen. Bij carrier-preselectie gebeurt dit automatisch. Bedrijven die carrier-(pre)selectie aanbieden, maken voor 
hun telefoniediensten gebruik van het vaste net van KPN.

Bron: Telecompaper.
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Marktaandelen aanbieders vaste telefonie,  

gehele markt (Q3 2006). 

Bron: Telecompaper.
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Tele2. Naast digitale telefonie via ADSL en kabel wordt 

een klein percentage digitale telefonie aangeboden via 

alternatieve infrastructuren zoals glasvezel.

Ondanks dat KPN een groei wist door te maken in di-

gitale telefoniediensten, is het totale marktaandeel van 

KPN op de markt voor vaste telefonie gedaald tot 68,5 

procent. In 2005 bedroeg dit marktaandeel nog 79,8 pro-

cent. De concurrenten van KPN op vaste telefonie doen 

het goed: hun marktaandeel steeg in een jaar van 5,7 

procent naar 14 procent.

Telefonietarieven internationaal

KPN’s tarieven voor traditionele vaste telefonie zijn ver-

geleken met die in andere landen gemiddeld. In Spanje 

en Italie zijn de tarieven hoger, terwijl die in Duitsland 

en Oostenrijk gemiddeld lager zijn dan in Nederland.  

Overigens zijn de tarieven voor nationaal en internatio-

naal spraakverkeer in Nederland relatief laag.

In het zakelijke eindgebruikersegment dalen tarieven 

over het algemeen licht. Deze tarieven zijn echter minder 

transparant dan de consumententarieven doordat aan-

bieders, vooral voor grotere afnemers, vaak klantspeci-

fieke aanbiedingen doen. De door OPTA gereguleerde 

groothandelstarieven (wholesale) voor vaste telefonie 

van KPN, die KPN marktpartijen in rekening brengt voor 

gebruik van zijn netwerk, bleven nagenoeg ongewijzigd.

Nieuwe diensten goedkoper dan traditionele 

Consumenten kunnen door over te stappen naar nieuwe 

telefoniediensten veel geld besparen. Naast digitale te-

lefonie introduceerde KPN in 2006 een aantal nieuwe 

abonnementsvormen voor traditionele telefonie, zoals 

bijvoorbeeld BelVrij en BelNaarMobiel, waarbij de consu-

ment onbeperkt belt tegen een vast tarief. Digitale telefo-

niediensten via zowel ADSL als de kabel zijn voor con-

sumenten vaak voordeliger dan traditionele telefonie. De 

tarieven van bestaande abonnementsvormen voor tradi-

tionele consumententelefonie bleven wezenlijk hetzelfde. 

Dit betekent dat lagere telefonietarieven vooralsnog alleen 

zijn gekoppeld aan nieuwe diensten en tariefpakketten.

3  Mobiele Telefonie

Het aantal mobiele aansluitingen in ons land is in 2006 

de 17 miljoen ruim gepasseerd. De groei van ongeveer 

6 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2005 

wordt veroorzaakt door de toename van het aantal bel-

lers met een abonnement, het aantal prepaid-bellers 

daalde. Daarnaast maakten aanbieders het voor het 

eerst mogelijk om thuis te bellen met een mobiele tele-

foon tegen gereduceerd tarief. Kosten voor mobiel bellen 

en gebeld worden in het buitenland blijven hoog.
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Internationale vergelijking tarieven klassieke  

telefonie (PSTN) (euro’s per jaar).6

6   Om inzicht te krijgen in tariefverschillen tussen landen wordt de prijs van een vaste verzameling (‘basket’) van vergelijkbare diensten en hoeveel-
heden in verschillende landen vergeleken. Deze prijzen zijn gecorrigeerd voor koopkrachtverschillen.

7  TNO, Marktrapportage Elektronische Communicatie december 2006, februari 2007.

Bron: Teligen T-basket, in TNO (2007).
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Stijgend aantal mobiele aansluitingen

De markt voor mobiele telefonie is door de aanhou-

dende stijging van het aantal aansluitingen inmiddels 

verzadigd. Per 100 Nederlanders zijn er ruim 107 mo-

biele aansluitingen. Steeds meer mensen kiezen ervoor 

alleen nog met een mobiel toestel te bellen en maken 

geen gebruik meer van een vaste telefoonaansluiting. 

Onder andere door de verzadiging van de markt heb-

ben veel mobiele aanbieders aangekondigd de subsi-

dies op mobiele toestellen af te gaan bouwen. Tot nu 

toe werden bij veel abonnementen gratis toestellen 

aangeboden.

Het totaal aantal mobiele aansluitingen in Nederland 

(abonnementen en prepaid gezamenlijk) was in het der-

de kwartaal van 2006 tot 17,5 miljoen gestegen. In een 

jaar tijd zijn er bijna een miljoen mobiele aansluitingen 

bijgekomen. Deze groei komt voor rekening van het ge-

stegen aantal bellers met een abonnement (postpaid). 

In het derde kwartaal van 2006 waren er 7,6 miljoen mo-

biele abonnementen. Het aantal prepaid-aansluitingen 

bleef vrijwel gelijk: iets minder dan 10 miljoen. Ondanks 

de opmars van het bellen met een abonnement, zijn er 

naar verhouding nog steeds meer prepaid-aansluitin-

gen in Nederland: ongeveer 57 procent van het totaal. 

In Europees perspectief is dat hoog. Overigens vormt 

het aantal beschikbare nummers geen beperking voor 

verdere groei van mobiele telefonie.

Omzetgroei door toename mobiele abonnementen

Abonnementen geven een veel hogere opbrengst per 

aansluiting dan prepaid-aansluitingen. Door de toena-

me van het aantal abonnementen groeit ook de omzet 

van de aanbieders. Wel is de gemiddelde opbrengst per 

abonnement gedaald van ongeveer € 63 per maand in 

2005 naar ongeveer € 58 in 2006. De opbrengst is bo-

vendien seizoensafhankelijk. 

Doordat er in de zomer meer gebruik wordt gemaakt 

van de mobiele telefoon dan in de rest van het jaar, is 

de opbrengst per aansluiting in het eerste en vierde 

kwartaal gebruikelijk lager dan in het tweede en derde 

kwartaal.
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Figuur 5 

Penetratiegraad mobiele telefonie  

(in procenten van de bevolking). 

Figuur 6

Aantal mobiele telefonieaansluitingen  

(in miljoenen). 
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Bron: Telecompaper.

8   Telecompaper, Dutch Mobile Operations third quarter 2006, 29 november 2006.
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De omzet voor mobiele telefonieaanbieders per prepaid-

klant bedraagt rond de € 9 per maand, aanzienlijk lager 

dan voor klanten met een abonnement. Ook hier nemen 

we dezelfde seizoensschommelingen waar.

Helft mobiele markt in handen KPN

In oktober 2005 is het mobiele belbedrijf Telfort over-

genomen door KPN. Sindsdien is de integratie van het 

KPN- en Telfort-netwerk in volle gang. Sinds 6 decem-

ber 2006 kunnen Telfort-klanten dan ook gebruik maken 

van het KPN-netwerk. KPN levert nu bijna de helft van 

het totaal aan mobiele aansluitingen in Nederland: 48,5 

procent. Andere grote spelers zijn Vodafone, T-Mobile 

en Orange. Naast deze grote partijen is ook een vijf-

tigtal kleinere mobiele diensten-aanbieders actief. Be-

kende aanbieders zijn onder meer Albert Heijn (op het 

netwerk van KPN), Debitel (op de netwerken van KPN 

en Vodafone), EasyMobile (KPN), Hema (KPN), Scarlet 

(Orange), Tele2 (KPN), UPC (Orange) en Tele2-Versatel 

(KPN).

Mobiel bellen in eigen woonkamer goedkoper

Orange en T-Mobile zijn in 2006 begonnen met het 

aanbieden van een nieuwe abonnementsvorm van mo-

biele telefonie. De nieuwe dienst maakt het voor con-

sumenten mogelijk om thuis te bellen met hun mobiele 

telefoon tegen lagere tarieven en gaat daarmee de 

concurrentie aan met vaste telefonie-aanbieders. Het 

lagere tarief geldt alleen als het mobieltje in de zoge-

naamde ‘thuiszone’ wordt gebruikt. Daarbuiten gelden 
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Figuur 7

Gemiddelde omzet per klant bij abonnementen 

(euro’s per maand). 

Bron: Telecompaper. 

Figuur 8

Gemiddelde omzet per klant bij prepay

(euro’s per maand). 
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Figuur 9

Marktaandelen mobiele telefonieaanbieders  

medio 2006. 
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de gebruikelijke mobiele tarieven. Bij T-Mobile is dit een 

tariefvariatie in mobiele telefonie. Orange biedt echter 

een combinatie aan van zowel mobiel als vast bellen, 

waarbij gesprekken die op de mobiele telefoon thuis 

worden gevoerd, doorgeschakeld worden naar het vas-

te netwerk. Hiervoor is ook een abonnement nodig op 

ADSL van Orange.

Uitrol 3G-netwerken 

Het derde generatie UMTS mobiele netwerk biedt sneller 

mobiel internet dan het huidige tweedegeneratienetwerk 

gebaseerd op GSM/GPRS, waardoor ook breedbandige 

diensten als videotelefonie aangeboden kunnen worden. 

Ook wordt UMTS gebruikt voor zakelijk laptopgebruik. 

Inmiddels hebben Vodafone, KPN en T-Mobile hun derde-

generatienetwerken gelanceerd. Nederlandse consu-

menten kunnen voornamelijk in grote steden en langs 

belangrijke auto- en spoorwegen gebruik maken van 

UMTS. Waar geen dekking is, wordt de consument au-

tomatisch teruggeschakeld naar het ‘oude’ GSM/GPRS-

netwerk. Eind 2006 gaf 39 procent van ondervraagde 

consumenten aan dat zij via de mobiele telefoon inter-

nettoegang hadden en ook plaatjes en MMS konden 

versturen.

Internationaal bellen onverminderd duur

Nog altijd zorgen de hoge tarieven voor internationale 

roaming ervoor dat mobiel bellen en gebeld worden in 

het buitenland erg duur is. Bij internationale roaming ma-

ken consumenten die mobiel bellen in het buitenland als 

gast gebruik van een buitenlands mobiel netwerk. Voor het 

gebruik van elkaars mobiele netwerken brengen mobiele 

operators over en weer roaming-tarieven in rekening. Die 

tarieven worden vervolgens doorberekend aan consumen-

ten, waardoor zij geconfronteerd worden met fors hogere 

beltarieven dan wanneer zij in eigen land mobiel bellen. 

Deze hoge prijzen werken nadelig uit voor de consument, 

maar ook voor het internationale bedrijfsleven, zo blijkt uit 

onderzoek van de Europese Unie.10 Veel consumenten ge-

ven aan dat ze, om hoge tarieven te vermijden, hun mobiele 

telefoon in het buitenland liever uitzetten. De tarieven voor 

het bellen met een mobiele telefoon vanuit het buitenland 

naar Nederland zijn inmiddels wel licht gedaald. Een ge-

sprek van vier minuten kostte in september 2005 nog circa 
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9   EIM, Consumentenonderzoek afname van gebundelde communicatieproducten in Nederland, 3e meting, 2007.
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Figuur 10

Mogelijkheid plaatjes en MMS versturen en  

internettoegang per mobiele telefoon. 

Bron: EIM.
9

Figuur 11

Tarieven voor bellen en gebeld worden in buiten-

land met Nederlands toestel (euro’s per 4 minuten). 

Bron: www.europa.eu.int.
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€ 4,70, dat is in 2006 nog rond de € 4,50. De tarieven voor 

gebeld worden in het buitenland zijn echter licht gestegen. 

Een gesprek van vier minuten ontvangen in het buitenland 

kost in september 2006 gemiddeld € 2,80. In september 

2005 was dat nog ongeveer € 2,50. Door bewust voor het 

goedkoopste buitenlandse netwerk te kiezen, kan de con-

sument overigens wel belkosten besparen.

4  Breedband en huurlijnen
Nederland heeft de op één na hoogste breedbandpene-

tratie ter wereld. Het totaal aantal breedbandaansluitin-

gen in Nederland passeerde tegen het einde van 2006 

de vijf miljoen.

Nederland hoogste breedbandpenetratie

Nederland behoort samen met Denemarken, IJsland, 

Korea en Zwitserland tot de landen met de hoogste 

breedbandpenetratie ter wereld: 28,8 breedbandaan-

sluitingen per 100 inwoners. Het gemiddelde van alle 

OECD-landen is 15,5. De Nederlandse consument kan 

bovendien breedband-internettoegang via verschillende 

infrastructuren afnemen. Het koperen aansluitnetwerk 

(via ADSL11) en het kabelnetwerk van kabelmaatschap-

pijen worden het meest gebruikt. Daarnaast wordt op 

kleinschalige basis breedband-internettoegang aange-

boden via glasvezelnetwerken, draadloze netwerken en 

mobiele netwerken. 

Ook breiden KPN Mobile en T-Mobile hun netwerk van 

zogenaamde WiFi-hotspots uit.12 Inmiddels zijn er in 

Nederland ruim negentig WiFi-hotspots waar consu-

menten gratis gebruik kunnen maken van draadloos 

internet.13 
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Figuur 12

Aantal breedband-abonnees per 100 inwoners, per type aansluiting.

“Nederland heeft de op één na hoogste 
breedbandpenetratie ter wereld.”

11  Met het aansluitnetwerk wordt de verbinding tussen KPN’s wijkcentrales en ieder huishouden bedoeld. Tot aan de wijkcentrale hebben verschil-
lende ADSL-aanbieders een eigen netwerk.

12 WiFi-hotspots: locaties met snelle, draadloze internetverbindingen.
13 www.free-hotspot.com.
14 OECD, Broadband statistics, juni 2006.

Bron: OECD. 
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circa 71 procent van de Nederlandse huishoudens ge-

bruik van breedband-internet. Dat is een forse toename 

ten opzichte van het voorgaande jaar, toen nog circa 58 

procent over breedband beschikte.

Smalbandig internetgebruik neemt af

Volgens consumentenonderzoek medio 2006 maakte 14 

procent van de Nederlanders voor toegang tot internet 

gebruik van smalbandige internettoegang via een ana-

loog modem, ISDN, WAP, GPRS of mobiele telefoon, 

waarmee data minder snel verstuurd en ontvangen wor-

den. Nog 9 procent van de internetters maakte gebruik 

van inbellen via een analoog modem in 2006, tegenover 

19 procent in 2005. Ook internetgebruik via ISDN is af-

genomen. In totaal had 80 procent van alle huishoudens 

toegang tot internet, ten opzichte van 78 procent in 2005. 

Bijna ieder huishouden met een computer beschikt ook 

over een internetverbinding.

“Eind 2006 maakte circa 71 procent van 
de Nederlandse huishoudens gebruik 
van breedbandinternet.”

83

In juni 2006 bestond 59,8 procent van de Nederlandse 

breedbandaansluitingen uit ADSL, 38,5 procent uit kabel-

aansluitingen en 1,8 procent uit breedbandaansluitingen 

via overige technologieën. Alleen Canada heeft een gro-

ter aantal kabelaansluitingen per 100 inwoners dan Ne-

derland. De hoge breedbandpenetratie in ons land wordt 

mede verklaard door de hoge landelijke dekking van zo-

wel het koper- als het kabelnetwerk. KPN bereikt met zijn 

koperen aansluitnetwerk 99 procent van de huishoudens. 

Bij de gezamenlijke kabelmaatschappijen ligt dit percen-

tage op ongeveer 94 procent. Alternatieve ADSL-aanbie-

ders bereiken met hun eigen netwerken een dekking van 

50 tot 70 procent van de Nederlandse huishoudens (met 

name Versatel, Orange, bbned en Tiscali). 

Vijf miljoen breedbandaansluitingen

Het aantal breedbandaansluitingen groeide in 2006 

gestaag door en nam iedere maand toe met ongeveer 

80.000 stuks. Het aantal breedbandaansluitingen is tus-

sen eind 2005 en eind 2006 gestegen van 4,2 miljoen 

naar 5,1 miljoen aansluitingen. Het aantal ADSL-aan-

sluitingen blijft relatief ongeveer anderhalf keer groter 

dan het aantal kabelaansluitingen. Eind 2006 maakte 
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Figuur 13

Aantal ADSL- en kabel-breedbandaansluitingen (per miljoen aansluitingen).
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Veel keuze voor consument 

Op de markt voor breedband zijn verschillende aanbie-

ders actief. KPN is de grootste breedbandaanbieder. Sa-

men met zijn internetserviceproviders Planet Internet, 

Het Net, XS4ALL, Speedlinq en Demon heeft KPN in 

het ADSL-segment een aandeel van ruim 65 procent. 

Op de totale markt voor breedband bedraagt KPN’s 

marktaandeel ongeveer 40 procent.16 De grootste con-

currenten van KPN zijn Orange Breedband en de ka-

belmaatschappijen UPC (via Chello), Essent (@home) 

en Casema. De marktaandelen van de verschillende 

kabelmaatschappijen lijken beperkt, maar omdat deze 

partijen slechts regionaal actief zijn, oefenen zij plaat-

selijk een grote concurrentiedruk uit. Daarnaast zijn er 

breedbandproviders die hun diensten aanbieden via de 

netwerken van bijvoorbeeld Versatel en bbned.

Medio 2006 kwam slechts 1 op de 60 breedband-internet-

verbindingen tot stand via een andere infrastructuur dan 

ADSL of kabel.17 Door lokale glasvezelnetwerken, draad-

loze en mobiele netwerken is er wel plaatselijke concurren-

tiedruk van internet-aanbod via alternatieve infrastructuur.

Toename klachten rond overstappen

Consumenten die overstappen naar een andere internet-

aanbieder, ervaren hierdoor soms problemen. In 2005 

registreerde OPTA 620 klachten van consumenten rond 

overstappen. Sommige consumenten zitten bijvoorbeeld 

enige tijd zonder internet of betalen juist een periode 

dubbel. OPTA registreerde in 2006 via ConsuWijzer 910 

klachten rond overstappen.18

Markt traditionele huurlijnen krimpt

Huurlijnen zijn verbindingen met een vaste capaciteit die 

door bedrijven gebruikt worden om bijvoorbeeld verschil-

lende vestigingen te verbinden. Via huurlijnen worden 

zowel datacommunicatie- als telefoniediensten geleverd. 

De trend dat traditionele huurlijnen met een vaste trans-

missiecapaciteit worden vervangen door zogenaamde 
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15 CBS, Statline 2006.
16  Deze marktaandelen van KPN zijn exclusief de abonnementen die door KPN worden aangesloten maar door ISP’s worden aangeboden in we-

derverkoop (onder agentuur).
17 OECD, Broadband statistics, juni 2006.
18  Tot juli 2006 konden consumenten direct bij OPTA een klacht indienen. Sinds juli 2006 worden consumentenklachten afgehandeld via Consu-

wijzer, het gezamenlijke informatieloket van OPTA, de NMa en de Consumentenautoriteit.

Figuur 14

Soort internettoegang van huishoudens.

Figuur 15

Marktaandelen breedband Q3 2006.

Bron: Telecompaper.

Bron: CBS.
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virtual private networks (VPN’s) zet zich ook in 2006 

onverminderd door. VPN’s zijn netwerken waarvan het 

verkeer van een bedrijf is afgeschermd en waarbij het 

bedrijf een gegarandeerde eigen datacapaciteit ter be-

schikking kan krijgen. De bij VPN’s gebruikte technieken 

zijn vaak efficiënter en daarom ook goedkoper dan die 

van traditionele huurlijnen.

Het aantal analoge en digitale huurlijnen bij KPN daalt in 

hoog tempo, terwijl het aantal VPN’s in eenzelfde tempo 

toeneemt. Vanaf het eerste kwartaal van 2005 wordt 

de stijging van het aantal VPN’s voornamelijk gedreven 

door de zogenaamde op ethernet-techniek gebaseerde 

VPN’s (E-VPN), terwijl de groei van op internetprotocol 

gebaseerde VPN’s (IP-VPN) stagneert. Ethernet-VPN’s 

zijn in 2005 door KPN geïntroduceerd. Uit gegevens van 

OPTA blijkt bovendien een nieuwe trend, namelijk een 

gestaag toenemend aantal bedrijfslocaties met een glas-

vezelaansluiting. De behoefte bij bedrijven aan grotere 

bandbreedte kan echter nog grotendeels opgevangen 

worden met de traditionele oplossingen die voorhanden 

zijn.

5  Omroep
Voor de ontvangst van radio en televisie (RTV) zijn ver-

schillende infrastructuren beschikbaar in Nederland. 

Hoewel kabel nog steeds veruit het meest gebruikte dis-

tributiekanaal is voor het in de Nederlandse huiskamers 

brengen van radio- en televisiesignaal, bieden ook sa-

telliet, digitale ether, IPTV en glasvezel de mogelijkheid 

voor omroepontvangst. Digitale tv groeide sterk in 2006. 

Tarieven wijzigden nauwelijks, maar deze verschillen 

wel sterk al naar gelang de infrastructuur.

Analoge kabel nog steeds grootste

De kabelinfrastructuur is in Nederland veruit het meest 

gebruikte platform voor de doorgifte van televisie en ra-

dio. Het aantal kabelaansluitingen nam in 2006 slechts 

licht af ten opzichte van 2005. Ruim zes miljoen huis-

Marktmonitor

2
0
0
3
-Q

1

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

10.000

0

2
0
0
3
-Q

2

2
0
0
3
-Q

3

2
0
0
3
-Q

4

2
0
0
4
-Q

1

2
0
0
4
-Q

2

2
0
0
4
-Q

3

2
0
0
4
-Q

4

2
0
0
5
-Q

1

2
0
0
5
-Q

2

2
0
0
5
-Q

3

2
0
0
5
-Q

4

2
0
0
6
-Q

1

2
0
0
6
-Q

2

2
0
0
6
-Q

3

2
0
0
6
-Q

4

Analoge huurlijnen

Digitale huurlijnen

VPN’s (IP-VPN + E-VPN)

Figuur 16

De ontwikkeling van het aantal analoge en digitale huurlijnen en virtual private networks van KPN.

“Een gestaag toenemend aantal  
bedrijfslocaties met een glasvezel-
aansluiting blijkt een nieuwe trend.”

Bron: KPN.
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houdens kijken tv via de kabel volgens branchever-

eniging VECAI, ofwel 86 procent van het totaal aantal 

huishoudens. In Europees perspectief is dit zeer hoog. 

In 2006 boden de meeste kabelmaatschappijen naast 

analoge radio en tv ook digitale radio en tv, breedband-

internet en telefonie over de kabel aan. Enkele kabelex-

ploitanten ontwikkelen daarnaast video on demand en 

verschillende vormen van interactieve tv-diensten. UPC, 

Essent Kabelcom en Casema bedienen onveranderd 

gezamenlijk meer dan 85 procent van de kabelabon-

nees.19

Alternatieve televisiedistributie groeit

Steeds meer mensen kijken televisie via DVB-T en satel-

liet. Televisie via het internetprotocol (IPTV) over ADSL 

is nog niet hard gegroeid. KPN stelde in 2006 een com-

merciële lancering van IPTV meerdere malen uit. Afgezet 

tegen de waargenomen groei van abonnees bij alterna-

tieve infrastructuren nam het absolute aantal kabelabon-

nees echter niet evenredig af. Dit lijkt erop te wijzen dat 

deze alternatieve tv-diensten soms complementair aan 

kabel worden afgenomen.

Sterke groei digitale tv zet door

Digitale tv is in 2006 sterk gegroeid. Bij de kabel was de 

groei het sterkst: eind 2006 meldde VECAI dat inmiddels 

één miljoen abonnees digitale tv via de kabel afnemen. 

Eind 2006 keek 29 procent van de huishoudens op ten 

minste één tv-toestel naar digitale televisie, ten opzichte 

van 17 procent eind 2005.22 Overigens beschikt meer 

dan de helft van alle huishoudens in Nederland over 

meer dan één tv-toestel. De aanwezigheid van meer-

dere tv’s betekent dat voor volledige digitalisering meer-

dere decoders nodig zijn per huishouden.

Digitale ether en satelliet in trek

Het aantal abonnees van digitale tv via de ether be-

draagt inmiddels 265.000, een verdubbeling ten opzichte 

van 2005. Aanvankelijk bood de firma Digitenne digitale 

tv aan via de ether (DVB-T). Dezelfde dienst werd te-
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Figuur 17
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Bron: VECAI.
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Figuur 18

Marktaandelen infrastructuren in RTV-verspreiding 

2005 en 2006.

Bron: Telecompaper.
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19  In 2006 kochten de eigenaren van Multikabel, Britse investeringsmaatschappijen Cinven en Warburg Pincus, ook de kabelbedrijven Casema en 
Essent Kabelcom. Hoewel de nieuwe combinatie van Multikabel/Casema/Essent gezamenlijk veruit het grootste kabelbedrijf vormt, opereerden 
zij in 2006 nog als aparte bedrijven.

20 www.vecai.nl/portal/alias__Rainbow/lang__nl-NL/tabID__3333/DesktopDefault.aspx.
21  Telecompaper, Dutch digital TV households have doubled past year, 20 november 2006.
22  TNO, Verkenning van omroepmarkten in Nederland, maart 2007.
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vens door KPN en Scarlet doorverkocht. Eind 2006 nam 

Scarlet echter geen nieuwe tv-abonnees meer aan en 

was Digitenne volledig in KPN TV opgegaan. Hierdoor 

is KPN de belangrijkste DVB-T aanbieder geworden. 

In december werd het ‘oude’ analoge tv-signaal via de 

ether uitgeschakeld om meer ruimte beschikbaar te ma-

ken voor digitale ethertelevisie, die inmiddels landelijk 

beschikbaar is. Wie gewend was de publieke omroep 

via een dakantenne te ontvangen en niet beschikt over 

kabel, moest door het afschakelen van analoog ofwel 

kiezen voor digitale tv via de ether of voor een satel-

lietaansluiting.

Met IPTV televisie via ADSL

In 2006 werd een vierde alternatief voor digitale tv be-

schikbaar: internetprotocol-televisie. IPTV omvat televisie 

via een breedbandverbinding, beschikbaar via bijvoor-

beeld ADSL2+.23 In maart 2006 breidde Tele2-Versatel 

zijn IPTV-eredivisievoetbaldienst uit tot een volledig tv-

product. Snel daarna volgde KPN met zijn IPTV-product 

Mine, op basis van inschrijving voor een testperiode die 

uiteindelijk tot eind 2006 duurde. Zowel Tele2 als KPN 

bieden IPTV aan voor maximaal één toestel per adres 

en kunnen qua dekking ruwweg de helft van alle huis-

houdens deze diensten aanbieden. IPTV biedt echter 

naast diverse omroepzenders ook video on demand en 

verschillende andere interactieve diensten. Zowel Tele2 

als KPN bieden een video on demand-dienst met films 

en serie-afleveringen op aanvraag (tegen betaling) en 

Uitzending Gemist van de publieke omroep (gratis).

Glasvezel

Een vijfde infrastructuur waarover televisie kan worden 

aangeboden is glasvezel. Hoewel glasvezelnetwerken, 

zoals die aanwezig zijn in sommige steden en gemeen-

ten, een veelbelovend alternatief bieden voor onder 

meer tv, ontving vorig jaar hoogstens 1 procent van alle 

huishoudens tv via glasvezel.

Tariefverschillen tussen infrastructuren

In de afgelopen jaren hebben met name de grotere 

kabelexploitanten hun tarieven verschillende keren 

verhoogd, in 2006 is met deze trend gebroken. In het 

kader van OPTA’s regulering van de omroepmarkt be-
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Figuur 19

Aandeel digitale tv-abonnementen (als percentage van alle tv-abonnementen). 

2004-Q3 2004-Q4 2005-Q1 2005-Q2 2005-Q3 2005-Q4 2006-Q1 2006-Q2 2006-Q3

10%

15%

20%

25%

30%

5%

0%

Digitale TV totaal

DVB-C

DVB-S

DVB-T

IPTV

23  Niet te verwarren met internettelevisie op een computer, via een website.

Bron: Telecompaper.
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sloten UPC, Essent en Casema in 2006 om hun tarie-

ven tot 1 januari 2007 te bevriezen. De gemiddelde 

abonnementskosten voor analoge kabel-tv stegen nog 

van € 15,16 in 2005 tot € 15,48 in 2006 als gevolg van 

tariefsverhogingen bij Multikabel en Delta. Figuur 20 

geeft de verschillende tarieven weer voor RTV per type 

infrastructuur in 2006.

De prijzen voor digitale ethertelevisie (21 zenders) en 

satelliet (33 zenders)25 waren significant lager dan die 

voor kabeltelevisie (gemiddeld 34 zenders), terwijl IPTV 

(32 tot 70 zenders) evenveel of meer kostte dan kabel. 

De onderlinge verschillen in zenderaanbod zijn klein. 

De meest opvallende verschillen zijn het relatief kleine 

pakket van digitale ethertelevisie (KPN TV), de zeer vele 

gratis zenders bij satelliet, enkele premiumkanalen in 

IPTV-standaardpakketten en de mogelijkheid tot on-de-

mand content bij IPTV en UPC.26 

6  Bundeling
Het belang van dienstenbundeling in de elektronische 

communicatiesector is verder toegenomen in 2006. In-

middels neemt 35 procent van de huishoudens vaste 

telefonie en breedbandinternet bij dezelfde aanbieder 

af – circa 2,8 miljoen huishoudens. Ook worden consu-

menten zich bewuster van de mogelijkheden om dien-

sten gebundeld af te nemen bij één aanbieder. Voor de 

consument kan bundeling gunstig zijn vanwege kortin-

gen of meer gebruiksgemak. Denk aan één rekening, 

één klantenservice en één helpdesk. Bundeling biedt 

ook voordelen voor de aanbieder, omdat één contract 

voor meerdere producten de klant sterker aan de aan-

bieder bindt. Die binding is voor de consument mogelijk 

juist een nadeel, als het overstappen bemoeilijkt. OPTA 

heeft opnieuw onderzoek laten doen naar de mate waar-

in Nederlanders communicatieproducten gebundeld af-

nemen. 

Geënquêteerden zijn gevraagd of ze twee of meer van 

de producten vaste telefonie, mobiele telefonie, breed-

bandinternet en televisie bij één aanbieder afnemen. 

Het aantal huishoudens dat zegt productcombinaties bij 

één aanbieder af te nemen groeit en daarmee de po-

tentie voor aanbieders om hierop in te spelen. Vooral de 

combinatie ‘Vaste telefonie - Breedband’ scoort buiten-

gewoon hoog bij de consument. Ook de diensten ‘TV - 

Breedband’ en ‘Vaste telefonie - TV - Breedband’ worden 

steeds vaker bij één aanbieder afgenomen (vooral via 

de kabel). De groei van combinaties met daarin mobiele 

telefonie versterkt het beeld dat consumenten in toene-

mende mate neigen te kiezen voor één aanbieder, zelfs 

als de verschillende diensten niet over één aansluiting 

verzorgd worden. De enige combinatie die vorig jaar juist 

afnam was ‘Vast - Mobiel’. Dit is mogelijk te verklaren 

door het groeiend aantal consumenten dat een vaste 

telefoonaansluiting geheel vervangt door alleen mobiel 

te bellen.

88 Marktmonitor

Figuur 20 

Gemiddelde abonnementskosten RTV-standaard-

pakket via verschillende infrastructuren in 2006.24 

24  Voor digitale kabel geldt dat UPC een gratis decoder in bruikleen verstrekt, maar het abonnement voor digitale tv een hoger tarief kent dan het 
analoge. Voor de meeste andere kabelmaatschappijen geldt dat juist het abonnement gelijk is aan het analoge, maar dat de consument zelf in 
een decoder moet investeren.

25 Naast zenders in een betaald abonnement biedt satelliet ook altijd toegang tot ruwweg 200 internationale free-to-air-zenders.
26  NMa, Besluit Cinven – Warburg Pincus – Essent Kabelcom, 8 december 2006.
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Voorts is aan respondenten gevraagd waaróm ze bun-

dels aanschaffen. ‘Korting’ groeide het meest als reden 

om een bundel te kiezen, maar inmiddels worden de 

criteria ‘één rekening’, ‘korting’ en ‘bewuste keuze’ even 

vaak genoemd als reden om diensten bij één aanbieder 

af te nemen.

7  Infrastructuurinvesteringen
De investeringen in infrastructuur in de elektronische 

communicatiesector zijn hoog. Op gebied van glasve-

zelnetwerken, draadloze netwerken en ADSL2+ hebben 

marktpartijen in 2006 geïnvesteerd, maar inmiddels zijn 

investeringen in alternatieve ADSL-netwerken stil komen 

te liggen door KPN’s All IP-plan.

Glasvezelnetwerken langzaam in opkomst

In tal van steden en gemeenten worden voorbereidingen 

getroffen om kleinschalige glasvezelnetwerken aan te 

leggen tot aan ieder huis. Glasvezelnetwerken kunnen 

een veel snellere breedbandverbinding tot stand bren-

gen, dan KPN’s koperen aansluitnetwerk of het kabel-

netwerk. Dit is ook één van de redenen dat KPN in 2005 

heeft aangekondigd om in heel Nederland glasvezel aan 

te leggen tot de straatkasten en in nieuwbouwwijken tot 

aan de huizen (KPN’s All IP-plan. Voor een uitgebreidere 

toelichting zie het jaarverslag hoofdstuk 1, paragraaf 

1.1.2). Daarnaast worden tal van andere initiatieven ge-

nomen voor de aanleg van kleinere glasvezelnetwerken 

tot aan huis. Zulke glasvezelprojecten worden gestart 

door lokale initiatiefnemers, woningbouwcorporaties, 

telecommunicatiebedrijven (bbned en Lijbrandt), de 

Glasvezel Netwerk Exploitatie Maatschappij en door stu-

dentenhuisvestingbedrijven. De firma Reggefiber is de 

belangrijkste bouwer van nieuwe glasvezelnetwerken, 

maar exploiteert deze niet zelf. 

Eind 2006 waren er ruim 111.000 woningen in Nederland 

met een glasvezelaansluiting. Ruim éénderde hiervan 

betrof studentenwoningen. Figuur 23 geeft weer hoeveel 
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Figuur 21 

Huishoudens met producten bij dezelfde aanbieder.

Figuur 22

Criterium als reden voor aanschaf van een bundel.

27  EIM, Consumentenonderzoek afname van gebundelde communicatieproducten in Nederland, 3e meting, 2007.
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“Eind 2006 waren er ruim 111.000 
woningen in Nederland met een 
glasvezelaansluiting.”
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glasvezelaansluitingen er eind 2006 in totaal gerealiseerd 

en gepland waren door alle genoemde glasvezelinitiatie-

ven. Hieruit volgt dat er plannen zijn voor realisatie van 

579.000 glasvezelaansluitingen per 2009. Ook geeft de 

figuur de geplande glasvezel- en VDSL2-aansluitingen 

van KPN weer. Hoewel de geplande groei van het aantal 

zogenoemde Fiber to the Home-aansluitingen hoog is, 

bieden de huidige glasvezelplannen de komende jaren 

slechts een beperkt aantal huishoudens een alternatieve 

derde vaste aansluiting naast koper en kabel.29

Draadloze infrastructuren

Daarnaast hebben ook mobiele aanbieders in infra-

structuur geïnvesteerd. Verschillende mobiele aanbie-

ders hebben hun dekking voor UMTS, HSDPA en WiFi-

hotspots verder uitgerold, waardoor in een groter gebied 

van de derde generatie mobiele breedbanddiensten ge-

bruik kan worden gemaakt.

Investeringen in ADSL gestopt

Begin 2006 is door ADSL-aanbieders nog veel geïn-

vesteerd in opwaarderingen voor ADSL2+. Sinds medio 

2006 bieden alle ADSL-aanbieders, inclusief KPN, op 

de meeste locaties ADSL2+. Hiermee worden snellere 

en stabielere breedbandverbindingen mogelijk dan met 

ADSL en is IPTV mogelijk. KPN ging door met zijn in 

2005 aangekondigde miljardenplan (All IP-plan) om het 

netwerk ingrijpend te herzien. Het plan houdt onder meer 

in dat KPN de wijkcentrales wil gaan uitfaseren waar al-

ternatieve ADSL-aanbieders toegang hebben tot KPN’s 

netwerk. Hoewel nog onduidelijk is welke gevolgen het 

plan uiteindelijk gaat hebben voor KPN’s concurrenten, 

hebben alternatieve ADSL-aanbieders in 2006 nauwelijks 

meer geïnvesteerd in nieuwe co-locaties in wijkcentrales 

om hun dekking uit te breiden. Dit is een duidelijke trend-

breuk met voorgaande jaren. Marktpartijen verkeren in 

onzekerheid over hun eigen toekomst en de toegang tot 

KPN’s netwerk. (Voor een uitgebreidere toelichting op All 

IP zie het jaarverslag hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.2).

8  Convergentie en consolidatie
Naast de in deze marktmonitor al geschetste marktont-

wikkelingen staat deze paragraaf stil bij twee andere sig-

nificante trends in de elektronische communicatiesector: 

convergentie en consolidatie.30 Convergentie kan de 

concurrentiedruk vergroten, terwijl consolidatie de markt 

concentreert en daarmee de concurrentiedruk juist kan 

verkleinen. 

Marktspelers op meerdere markten

Door convergentie en digitalisering wordt het voor de 

consument mogelijk om over één aansluiting verschil-

lende diensten af te nemen, zoals breedbandinternet, 

telefonie en televisie. De potentiële concurrentie wordt 

vergroot door de komst van nieuwe producten. Tele2-

Versatel en KPN introduceerden een radio- en televisie-
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28  Stratix, The Netherlands: FTTH deployment overview Q42006, 2007.
29 Het totale aantal huishoudens in Nederland was eind 2006 circa 7,2 miljoen.
30  In haar Visie en jaarplan 2007 beschreef OPTA deze trends in de elektronische communicatiesector en zijn de mogelijk tegengestelde effecten 

op concurrentie van deze trends toegelicht.

Figuur 23

Huidige en geplande glasvezel- en 

VDSL2-aansluitingen (aantal aansluitingen).

Bron: Stratix.
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dienst over de telefoonlijn (IPTV). Hiermee opereren en 

concurreren deze ADSL-aanbieders op dezelfde markt 

als kabelmaatschappijen en is over beide vaste netwer-

ken triple play mogelijk: een bundel van telefonie, internet 

en televisie via één aansluiting. Verschillende ADSL- en 

kabelaanbieders breidden inmiddels hun dienstenpak-

ket uit met mobiele telefonie. Tegelijk hebben enkele 

mobiele telefonieaanbieders aangegeven ook diensten 

over vaste lijnen te willen introduceren. Ook lanceerden 

mobiele telefonieaanbieders een abonnement waarin 

mobiele en vaste telefonie is gecombineerd. Daarnaast 

zie je dat nieuwe mobiele breedbanddiensten worden 

aangeboden. Hiermee zet ook convergentie in de mo-

biele sector door. Door deze ontwikkelingen zijn op veel 

productmarkten nieuwe partijen actief geworden die in 

andere communicatiemarkten al actief waren. Ook nam 

door convergentie zowel het aanbod als de afname van 

dienstenbundels in 2006 opnieuw toe.

Minder marktspelers

Het aantal marktspelers neemt af, deels door fusies, 

deels omdat zij door grotere partijen worden opgekocht. 

Deze trend heet consolidatie en is van potentiële invloed 

op de toekomstige concurrentieontwikkeling. In de kabel-

sector zijn in 2006 twee opvallende overnames geweest. 

De eigenaren van Multikabel (Britse private equity-bedrij-

ven Warburg Pincus en Cinven) kochten eerst Casema 

en later Essent Kabelcom. Gezamenlijk vormt deze com-

binatie veruit de grootste kabelmaatschappij van Neder-

land. UPC, na deze fusie inmiddels de op één na grootste 

kabelmaatschappij, bracht op zowel Casema als Essent 

ook een bod uit, maar greep er tweemaal naast. Naast 

deze grote overnames zijn tevens verschillende kleine ka-

belmaatschappijen samengevoegd. CAIW uit Naaldwijk 

verdubbelde bijna in grootte door de overname van ONS 

CAI (Schiedam), Cai IJsselstein en het Doornse DCAS.

Ook KPN nam in 2006 meerdere concurrenten over, 

zowel op telefonie- als op breedbandgebied. KPN heeft 

aangekondigd Tiscali over te willen nemen, één van de 

vier grote alternatieve ADSL-aanbieders die gebruik ma-

ken van KPN’s telefonienetwerk (naast bbned, Orange 

en Tele2-Versatel). De overname van Tiscali door KPN 

ligt momenteel ter goedkeuring voor bij de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit. KPN kocht tevens de internet-

serviceproviders Demon en Speedlinq, telefonieaan-

bieder Enertel en VoIP-wholesale-bedrijf iBasis. Ook op 

omroepgebied breidde KPN door overname uit. Met de 

overname van Nozema Services kreeg KPN zeggen-

schap over televisieaanbieder Digitenne en de DVB-T- 

infrastructuur in Nederland (digitale omroep via de ether).

9  Post
De afgelopen jaren werd de postmarkt nog grotendeels 

bepaald door wettelijke regels. TNT N.V. bezat in 2005 

een monopolie voor de bezorging van brieven tot en met 

100 gram. Per 1 januari 2006 is die grens verlaagd naar 

50 gram. Daarnaast is TNT verplicht, via haar dochter 

TNT Post, om een aantal postdiensten te verzorgen 

voor alle inwoners van Nederland (universele dienstver-

lening). Dit betreft bijvoorbeeld de bezorging van brie-

ven en drukwerk tot en met 2 kilogram, de bezorging 

van pakketten tot en met 10 kilogram en aangetekende 

verzendingen. Concurrentie in het vrije gedeelte van de 

postmarkt groeit gestaag.

TNT grootste marktaandeel

De omvang van de totale markt van geadresseerde post 

bedroeg in 2005 en 2006 circa 5,5 miljard stuks per jaar. 

Verwacht wordt dat dit aantal, onder meer door toene-

mende penetratie van elektronisch berichtenverkeer, 

de komende jaren licht gaat dalen. Consumentenpost 

maakte in 2006 ongeveer 8 procent uit van de totale 

poststroom (consumer-to-consumer en consumer-to-

business). 92 procent van de markt voor geadresseerde 

post (business-to-consumer en business-to-business) is 

Marktmonitor

“De trend consolidatie is van 
potentiële invloed op de toekomstige 
concurrentieontwikkeling.”

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2006
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zakelijke post. In het vrije marktsegment (brieven boven 

de 50 gram en drukwerk) zijn naast TNT twee prominen-

te alternatieve aanbieders actief: Sandd en Selekt Mail 

Nederland. Beide opereren voornamelijk in de zakelijke 

markt en bezitten een groeiend eigen landelijk dekkend 

netwerk van bezorgers. Respectievelijk beschikken deze 

marktpartijen over 10.500 en 9000 bezorgers en zij be-

zorgen tweemaal per week. TNT Post bezorgt landelijk 

zesmaal per week en heeft circa 40.000 bezorgers. 

Gemeten naar het aantal poststukken bezaten Sandd, 

Selekt Mail Nederland en overige concurrenten geza-

menlijk een marktaandeel van 12 procent. Een stijging 

van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel 

de concurrentie toegenomen is, blijft TNT voor alle ge-

adresseerde post veruit de grootste speler.

Gebundeld verzenden mag

Concurrenten vervoeren al enige tijd gebundelde zen-

dingen, bijvoorbeeld van een rekeningoverzicht gevoegd 

bij een brochure. Medio 2006 heeft TNT bij de rechtbank 

een geschil aanhangig gemaakt om te toetsen of deze 

gebundelde zendingen een inbreuk vormen op het mo-

nopolie van TNT. Het postbedrijf redeneerde als volgt: 

het totaalgewicht van de zending stijgt weliswaar uit bo-

ven de monopoliegrens van 50 gram, maar het gewicht 

van het rekeningoverzicht ligt onder die grens. Naar het 

oordeel van de voorzieningenrechter is echter het totaal-

gewicht bepalend en is dus wat de concurrenten doen 

toegestaan.

Laaggeprijsde postproducten van TNT

TNT heeft een tweetal nieuwe producten ontwikkeld die 

zij inzet op het vrije gedeelte van de markt: TNT-Economy 

en Budgetmail. Naast deze twee producten zal TNT Post 

haar dochter Netwerk VSP, momenteel actief in de onge-

adresseerde reclamepost, inzetten voor geadresseerde 

post. Met deze producten gaat TNT de concurrentie aan 

met Sandd en Selekt Mail Nederland in de verzending 

van niet-tijdgebonden post.

Postzegel in 2007 duurder

Medio 2006 kondigde TNT Post een tariefsverhoging 

aan met ingang van 1 januari 2007. De prijs van een 

standaardpostzegel voor geadresseerde post tot 20 

gram gaat omhoog van € 0,39 naar € 0,44, een stijging 

van 12,5 procent. Dit past binnen de geldende tariefpla-

fonds die door het Ministerie van Economische Zaken 

zijn gesteld. Volgens TNT blijft dit nieuwe postzegeltarief 

gelden tot 2010. 

Monopoliewinst TNT stijgt

TNT Post is verplicht aan OPTA te rapporteren over de 

kwaliteit van haar dienstverlening en over de financiële 

resultaten van de opgedragen diensten. De winstge-

vendheid van het monopoliegedeelte steeg licht van 9 
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Figuur 24 

Marktaandelen geadresseerde post op basis van 

volume, 2005 en 2006. 

 

31  RBB Economics, Postmarktmonitor, 2007, en TNT, TNT Jaarverslag 2006, 2007.
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Bron: RBB Economics en TNT. 
31

“Hoewel de concurrentie toegenomen is, 
blijft TNT voor alle geadresseerde post 
de grootste speler.”
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Postwet en daaraan gerelateerde lagere regelgeving. 

Voor het aantal postvestigingen en de overkomstduur 

voldeed TNT in 2005 wederom ruimschoots aan de gel-

dende eisen. De kwaliteitsrapportage voor 2006 wordt in 

2007 beoordeeld. 

Met ingang van 2006 voert TNT Post op alle postves-

tigingen het volledige postconcessie-assortiment. Uit 

onderzoek van onderzoeksbureau RBB blijkt dat Selekt 

Mail Nederland in 2005 110 zakelijke postvestigingen 

had en Sandd 80. Brievenbussen hadden zij niet, aan-

gezien zij zich niet richten op consumentenpost.

Post steeds beter op tijd

Een ander kwaliteitscijfer betreft de overkomstduur van 

de onder het monopolie vallende brieven en bulkpost. De 

wettelijke norm schrijft TNT voor dat minimaal 95 procent 

van de brieven de volgende dag (overnight service) be-

zorgd moet zijn. In 2005 was dit 96,6 procent, een ver-

dere verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. 

procent in 2004 naar 10 procent in 2005. De winstge-

vendheid van de overige opgedragen diensten steeg van 

16,5 procent in 2004 naar 18,2 procent in 2005.32

TNT voldoet aan gestelde kwaliteitseisen

De kwaliteit van postdiensten wordt onder andere uit-

gedrukt in het aantal postvestigingen, het gevoerde 

assortiment, de overkomstduur van brieven en de be-

schikbaarheid van brievenbussen. Deze ligt vast in de 

  Gerapporteerd  Wettelijke minimumeis 

 2003 2004 2005 per 1 januari 2006

 

Volledig postconcessie-assortiment 1169 1133 1105 902

Nagenoeg volledig postconcessie-assortiment 763 916 1016 -

Beperkt postconcessie-assortiment 167 63 0 -

Totaal 2099 2112 2121 2000

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2006
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Figuur 25

Winstgevendheid TNT van het monopoliegedeelte 

(voorbehouden dienst). 
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Bron: Concessierapportages TNT Post 2004 en 2005.

Tabel 1 

Aantal postvestigingen met volledig, nagenoeg volledig en beperkt assortiment. 

32  Over 2006 had TNT bij het ter perse gaan van deze Marktmonitor nog geen Concessierapportage opgeleverd.

Bron: Concessierapportages TNT Post 2005

“Voor het aantal postvestigingen en de 
overkomstduur voldeed TNT in 2005 
wederom aan de geldende eisen.”
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10  Internetveiligheid
Eén op de twee e-mailberichten is spam, wat tot grote 

ergernis leidt bij consumenten. Naast bevorderen van 

concurrentie worden de taken op het gebied van inter-

netveiligheid steeds belangrijker voor OPTA. Spam en 

virussen vormen een grote bron van ergernis bij con-

sumenten. Zorgen voor internetveiligheid vergroot het 

vertrouwen van consumenten in het gebruik van internet 

en e-mail.

Spam in Nederland stabiel

Vijftig procent van alle ontvangen e-mails in Neder-

land is spam. Dat cijfer is ten opzichte van 2005 niet 

gegroeid. In Hong Kong, Singapore en Australië wordt 

aanzienlijk meer spam ontvangen en is ook het aan-

deel spam gestegen. Tegelijk is in Zwitserland, Canada 

en de Verenigde Staten het spam-aandeel duidelijk ge-

daald.

Figuur 26 

Vertraagde brieven binnen Nederland 

(standaard overnight service) van TNT Post. 

Figuur 27 

Ontvangen spam 

(percentage van totaal aantal e-mails). 

33  Vanwege de drastische afname van spamruns in Nederland gemeten door Spamvrij.nl van 2004 naar 2005, is Spamvrij.nl begin 2006 gestopt 
met metingen doen. Begin 2004 vonden nog 400 spamruns per kwartaal plaats, in 2005 gemiddeld 50.

34  TNS-NIPO, ‘Het Nationale Internetonderzoek’, 2006, in opdracht van Webwereld.
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Bron: TNT.

Bron: Message Labs Intelligence, 2006 Annual Security Report.

Veruit de meeste spam in Nederland wordt verstuurd 

via e-mail. Fax- en sms-spam komen ook voor, maar in 

veel mindere mate. Overigens is de hoeveelheid ver-

stuurde spam-mails in Nederland door actief optreden 

van OPTA succesvol op het lage niveau van 2005 ge-

houden.33

Spam is de grootste irritatiefactor onder consumenten 

op gebied van internetgebruik, zo blijkt uit onderzoek 

van TNS-NIPO.34 Bij mannen is de ergernis groter (29 

procent) dan bij vrouwen (22 procent). Onder zakelijke 

gebruikers geeft zelfs 42,4 procent van de ondervraag-

den aan zich aan spam te ergeren. Banners, virussen 

en malware worden ook genoemd als irritatiebron van 

internetgebruikers.

“Naast bevorderen van concurrentie 
worden de taken op het gebied van 
internetveiligheid steeds belangrijker 
voor OPTA.”

Marktmonitor
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35  Bron: Webroot, State of Spyware 2006.

Ongewenste software

Ongewenste software kan voor eindgebruikers vergaande 

en ook kostbare gevolgen hebben. Dergelijke program-

matuur voert, dikwijls onopgemerkt door de eindgebrui-

ker, schadelijke of ongewenste handelingen uit in dienst 

van derden. Malware is de verzamelnaam van deze pro-

gramma’s. Enkele verschijningsvormen hiervan zijn:

•  Spyware: software die speurt naar gegevens van eind-

gebruikers zoals bankgegevens en creditcardnummers

•  Adware: software die ervoor zorgt dat de eindgebruiker 

van tijd tot tijd wordt lastig gevallen met advertenties

•  Traditionele virussen die schade veroorzaken in de 

computers van eindgebruikers

•  Moderne virussen waarmee de controle over de com-

puter wordt overgedragen aan derden.

E-mail, internetsites en gratis software vormen de meest 

voorkomende manieren om malware te verspreiden. Het 

percentage met adware besmette computers wereldwijd 

wordt geschat op 59 procent.35 Nederland staat in de 

topdrie van landen vanwaaruit websites spyware pogen 

te installeren. In 2006 was wereldwijd de meeste spywa-

re afkomstig uit achtereenvolgens China, de Verenigde 

Staten, Nederland en Frankrijk.

De derde plaats van Nederland als spyware-verspreider 

is opvallend. In voorgaande jaren scoorde Nederland ook 

hoog op de lijst van spam-verspreidende landen. Dit komt 

onder andere door de hoge breedbandpenetratie in Ne-

derland en de vele computers die de hele dag met inter-

net verbonden zijn. Dit maakt Nederland interessant voor 

spam-verzenders.

Botnets versturen malware

Vaak worden allerlei virusvarianten gebruikt voor het 

ongemerkt creëren van een zogenaamd robotnetwerk. 

Een robotnetwerk of een botnet is een groep compu-

ters die een computertoepassing in werking stellen, die 

slechts door de eigenaar of de softwarebron wordt ge-

controleerd en gemanipuleerd. Een botnet bestaat dus 

eigenlijk uit zombiecomputers die ongemerkt vanuit een 

centrale computer bestuurd worden. Internetcrimine-

len gebruiken deze netwerken voor het verzenden van 

spam. Zulke netwerken zorgen ervoor dat de verzender 

anoniem blijft. Betrouwbare statistische gegevens over 

de omvang van botnets zijn niet voorhanden. Een groot 

probleem is het wel. Halverwege 2006 claimde inter-

netbeveiligingsbedrijf Symantec wereldwijd 4,7 miljoen 

zombiecomputers te hebben ontdekt.

Elektronische handtekeningen

Op het gebied van elektronische handtekeningen is vo-

rig jaar een vierde partij geregistreerd als certificatie-

dienstverlener (Trusted Third Party of TTP). Verwacht 

wordt dat de markt voor elektronische handtekeningen 

de komende jaren wordt gestimuleerd door de invoering 

van digitale identiteitsbewijzen.  

Figuur 28 

Herkomst van spyware in 2006 en 2005. 
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Bron: Webroot, State of Spyware 2006 en 2005.
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Vergoedingenstelsel – Stef de Vries, senior economisch toezichtmedewerker

“Dilemma’s zijn niet erg, 
maar het is belangrijk die 
boven tafel te krijgen.”
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et vergoedingenstelsel zoals we dat tot vorig 

jaar hanteerden, was niet helemaal eerlijk en 

afgewogen. OPTA wordt overwegend door 

de markt betaald en de dominante marktpartij betaalde 

daarvan het grootste deel. De overige partijen betaalden 

een vast bedrag, ongeacht of ze heel groot of heel klein 

waren. Dat is met het nieuwe stelsel rechtgetrokken om-

dat er nu wordt gekeken naar omzetgegevens.

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft een 

consultatie gedaan rond het nieuwe stelsel om de re-

acties van marktpartijen te peilen. De meeste kritiek en 

druk kwam van de partijen waar OPTA veel voor doet, 

maar die nu ineens meer moeten gaan betalen omdat ze 

een relatief grote omzet hebben. Dominante partij KPN 

mag nu wat minder bijdragen en dat vangen zij op. Er 

zijn partijen die vinden dat OPTA uit algemene middelen 

betaald moet worden omdat het de hele maatschappij 

en marktwerking ten goede komt. Dat kan een benade-

ring zijn, maar is niet waar de politiek op dit moment 

voor gekozen heeft. In dat geval zeggen wij dat we gaan 

roeien met de riemen of regels die we hebben, namelijk 

dat de markt onze regulering moet bekostigen. Boven-

dien doen wij ook veel voor markt(partij)en!

Het was nog een klus om het stelsel snel door te voeren. 

We wisten pas laat in 2005 dat het er echt ging komen 

en moesten toen snel de markt op de hoogte brengen. 

Niet alleen was dat op zich al een uitdaging, wij moes-

ten bovendien voor het eerste jaar een schatting maken 

van de omzetgegevens van partijen om de nieuwe tarie-

ven te berekenen. Als de schatting erg zou afwijken van 

de werkelijke omzet, zouden we dat later weer moeten 

verrekenen met alle bijkomende lastige administratieve 

gevolgen van dien voor zowel partijen als voor ons. Dat 

was spannend, maar gelukkig bleek onze schatting van 

de omzetten goed te zijn. 

Ondanks de tijdsdruk rond het invoeren van het nieuwe 

stelsel, hebben we in ons contact met marktpartijen ons 

best gedaan helder en open te communiceren. Er be-

stond op een gegeven moment veel discussie over het 

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2006

“Toch hebben we ook duidelijk paaltjes 
geslagen: dit kan wel, dat kan niet en zo 
gaat het gebeuren.”
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begrip ‘relevante omzet’ en in hoeverre omzet uit verwe-

ven activiteiten ook meegerekend moest worden. Som-

mige marktpartijen maakten bezwaar tegen het feit dat 

zowel de omzet uit de grootverbruikers- en eindgebrui-

kersmarkt moeten worden meegerekend. Wij vonden het 

lastig de zwaarte van die keuzes in kaart te brengen. Op 

dat moment hadden we partijen weg kunnen sturen met 

de mededeling ‘zoek het maar lekker uit met je accoun-

tant’, maar we hebben er in plaats daarvan voor gekozen 

om er actief mee aan de slag te gaan.

We hebben toen versneld een mini-consultatie gehou-

den en zijn met een vijftal grote partijen om de tafel gaan 

zitten om erover te praten. Is het werkbaar? Welke vra-

gen komen op? Wat is het algemene gevoel erbij? Er 

bestond veel onbegrip rond de invoer en de definitiebe-

paling. Het lastige voor ons was dat we eigenlijk alleen 

uitvoerder waren van het stelsel en niet de bedenkers 

ervan, dat was immers EZ. Maar we wilden de kritiek 

van marktpartijen serieus nemen en zoveel mogelijk dui-

delijkheid geven. We hebben daarom meegedacht met 

partijen en gezocht naar een goede invulling. Ook intern 

hebben we daarover lange discussies gevoerd. Daar-

mee begaven we ons enerzijds op glad ijs omdat dat 

‘meedenken’ in een later stadium soms tegen je gebruikt 

wordt. Anderzijds kun je wel steeds een formeel stand-

punt blijven houden, maar daar schieten marktpartijen, 

noch het proces wat mee op. We hebben daarom uitein-

delijk een bijlage gemaakt waarin we onze interpretatie 

hebben neergelegd van bijvoorbeeld bepaalde definities. 

Daar schuilt ook een risico in, omdat we een voorschot 

namen op eventuele geschillen. In de  beroepen die nu 

lopen moet blijken of we daar goed aan hebben gedaan. 

Toch hebben we ook duidelijk de paaltjes geslagen: dit 

kan wel, dat kan niet en zo gaat het gebeuren. Daar 

moeten en willen we ook helder in zijn.  

Ondanks deze worsteling heb ik het gevoel dat we in 

zeer korte tijd een goed proces hebben doorgemaakt. 

Interpretatieverschillen en dilemma’s zijn niet erg, maar 

het is belangrijk dat we die boven tafel hebben gekregen. 

Dat wij daar van onze kant ook eerlijk over zijn, heeft 

daar denk ik goed aan bijgedragen.   

99Vergoedingenstelsel
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“Ondanks de worsteling heb ik het  
gevoel dat we in zeer korte tijd een  
goed proces hebben doorgemaakt.”
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Handhaving

Handhaving en toezicht 

Aantal opgelegde boetes   3

Lasten onder dwangsom   5

Kengetallen

Geschillen

Aantal geschillen

Binnengekomen 12

Onderhanden 3

Afgehandeld in 2006 9

Geschillen per markt 

Toegang van diensten 2

Kabelverleggingen (gedogen) 3

Kabeldoorgifte 1

Nummerportabiliteit 6

Totaal  12

Voor een toelichting op de in 2006 afgeronde geschillen zie ook het jaarverslag hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.1. 

Beroep en bezwaar

Binnengekomen in 2006

Bezwaren     62

Beroepen     128

Voorlopige voorzieningen    9

Bezwaren heropend na uitspraak in 

(hoger) beroep 24

Lopende bezwaren   6

Lopende beroepen   64

Lopende voorlopige voorzieningen  0

Lopende boetebesluiten   0

Afgehandeld in 2006

Bezwaren  99 

Beroepen      123

Voorlopige voorzieningen   10 

Boetebesluiten     2 

Resultaten afgehandelde bezwaren

Ingetrokken    34

Gegrond     17

Ongegrond    24

Niet-ontvankelijk    15

Deels gegrond, deels ongegrond  7

Deels ongegrond, deels niet ontvankelijk 1

Niet in behandeling genomen  0

Anders     1

Totaal     99

Resultaten afgehandelde beroepen

Ingetrokken    11

Gegrond     30

Ongegrond    23

Deels gegrond, deels ongegrond  7

Niet-ontvankelijk    1

Anders     2

Totaal     74

Voor een toelichting op beroepen en bezwaren in 2006 zie ook het jaarverslag hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.2.

Bijlage
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Registraties van marktpartijen

Aanbieder van een openbaar 

elektronisch communicatienetwerk 253 57 8 302

Aanbieder van een openbare 

elektronische communicatiedienst 281 101 20 362

Aanbieder van bijbehorende faciliteiten 9 2 0 11

Aanbieder van gekwalificeerde 

certificaten 3 1 0 4

  Stand per    Intrekking  Stand per 

Categorie 01.01.2006 Registratie registratie 31.12.2006

Marktanalyses

Uitgevoerde analyses 3

Analoge radiosignalen via de ether 1

Implementatie besluit WLR 1

Implementatie besluit WPC 1

Beroepen tegen analyses  

Vaste telefonie  23

Mobiel  15

Breedband  7

Omroep 13

Totaal 58

Voor een toelichting op de beroepen tegen de marktanalyses zie ook het jaarverslag hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.1.

Nummers

Aantallen toegekende, gereserveerde en ingetrokken informatienummers

0800 2286 303 905

0900 3978 334 1190

0906 844 16 311

0909 1288 15 727

Totaal 8396 668 3133

  Toegekend  Gereserveerd  Ingetrokken  

Bijlage
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Aantal nummerbeschikkingen - verdeling over 

informatienummers, bedrijfsnummers en overige 

nummers

Informatienummers 4647

Bedrijfsnummers 568

Overige nummers 184

Totaal 5399

Aantal nummerbeschikkingen - verdeling over 

soort beschikking

Toekenning 3366

Intrekking 1385

Afwijzing 353

Naamswijziging 244

Buiten behandeling stelling 51

Totaal 5399

Nummerlotingen en spoedaanvragen

Aantal lotingen 4

Aantal spoedaanvragen 72

Nummerschaarste van relevante reeksen

Nummerreeks Percentage vrije nrs

0900 kort 41,3%

0800/0906/0909 kort 78,2%

0800/0900/0906/0909 lang > 99%

Mobiele nummers 17,1%

Carrierselectie (4-cijferig) 34%

Personeel en budget

Ontslag

Ontslagen      5

Netto-totaalbedrag ontslaguitkeringen € 210.000

Het merendeel van deze ontslaguitkeringen was gerelateerd aan de reorganisatie van OPTA in 2005.

Personeelsuitgaven

Totale salarissom (incl. afdrachten, excl. toelagen, excl. college)  8.177 8.698

Gemiddelde loonsom  48 48

Overige personeelsuitgaven  365 333

Personeelsuitgaven   2006  2005  

Bijlage
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1 januari 2006 150 79 67 146

31 december 2006 152 73 70 143

    

Gemiddeld 2006 151   145

  Formatie (fte)    Medewerkers   

Datum  mannen vrouwen Totaal

Omvang

Leeftijdsopbouw per 31 december 2006

Leeftijdcategorie Aantal medewerkers

Tot en met 25 jaar 2

25 tot en met 34 jaar 55

35 tot en met 44 jaar 56

45 tot en met 54 jaar 23

55 jaar en ouder 7

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage voor heel OPTA was 6,8 

procent. Hiervan is 5,7 procent veroorzaakt door niet-

kortdurend verzuim. Voor een toelichting op het ziekte-

verzuim zie ook het jaarverslag hoofdstuk 3, paragraaf 

3.3.4.

Schaalopbouw medewerkers per 31 december 2006

 Schaal Aantal medewerkers

 3 1

 4 3

 5 3

 6 13

 7 14

 8 7

 9 7

 10 12

 11 27

 12 19

 13 23

 14 9

 15 2

 16 3
Verhouding directe/indirecte kosten

De verhouding tussen directe en indirecte kosten in 

2006 bedraagt 67/33. In de begroting voor 2006 is een 

verhouding van 50:50 gepresenteerd. Mede op basis 

van extern ingewonnen advies hanteert OPTA nu een 

betere berekeningswijze van deze verhouding. Het uit-

gangspunt voor de berekeningswijze is dat bepaalde 

kosten van de interne organisatie deels voor de markt 

worden gemaakt en daarmee deels direct zijn. Denk bij-

voorbeeld aan huisvestingskosten, algemene kosten en 

loonkosten van management en collegeleden. 

Bijlage
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Klachten en bereikbaarheid

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

Behandeld en afgewezen 1

Behandeld en opgelost 1

Niet behandeld, omdat geen gebruik 

was gemaakt van bezwaarmogelijkheid 2

Totaal  4

ConsuWijzer, backoffice en Spamklacht.nl

Aantal vragen en klachten OPTA frontoffice (eerste helft 

2006): 1607. Uitschieters waren algemene internetklach-

ten en spam. 

Aantal vragen en klachten vanaf ConsuWijzer behandeld 

door OPTA backoffice (tweede helft 2006): circa 1200. 

Aantal ingediende klachten over spam via Spamklacht.nl: 

11069.

Telefonische bereikbaarheid

Telan B.V. voerde in 2006 een onderzoek uit naar de tele-

fonische bereikbaarheid van OPTA. Het rapportcijfer dat 

OPTA daarvoor kreeg is 7,2 (een ruime voldoende).  

Bijlage
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