
Jaarrekening 2006 



Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag op pagina 51 tot en met 67 opgenomen jaarrekening 2006 van OPTA te 

Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de resultatenrekening over 2006 met de 

toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het College van OPTA is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 

het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 

overeenstemming de van toepassing zijnde regelgeving. Deze verantwoordelijkheid omvat onder 

meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor 

het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat 

deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en 

toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van 

schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij 

gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid 

wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is 

afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn 

beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In 

die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven 

in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een 

verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven 

omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit 

van het interne beheersingssysteem van OPTA. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie 

van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de 

redelijkheid van schattingen die het College van OPTA heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het 

algehele beeld van de jaarrekening.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van OPTA per 31 december 2006 en van het resultaat over 2006 in overeenstemming met 

in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende 

instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het 

jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 

het Informatiestatuut OPTA.  

Verder zijn wij van mening dat de in de jaarrekening opgenomen ontvangsten en uitgaven voldoen 

aan de van toepassing zijnde bepalingen van de Wet OPTA. 

Den Haag, 28 maart 2007 

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

J.J. Herst RA 
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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 middelen 469 17.875

2.440 19.642

TOTAAL ACTIVA 

5.591 22.645

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
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Resultatenrekening

Realisatie Begroting Realisatie

2006 2006 2005

x € 1.000 X € 1.000 x € 1.000 

BATEN

Opbrengst marktcategorieën 13.331 14.693 15.816

Overige baten 3.455 3.262 2.160

Bijzondere baten 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
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Rekening kapitaaluitgaven en -ontvangsten 

Realisatie Realisatie

2006 2005

X € 1.000 X € 1.000

Uitgaven kapitaalgoederen 1.351 996

Aflossingen 163 163

Resultaat 644 -

TOTAAL KAPITAALUITGAVEN 2.158 1.159

Resultaat - 254

Afschrijvingen 1.203 1.122

TOTAAL KAPITAALONTVANGSTEN 

1.203 1.376

SALDO KAPITAALUITGAVEN EN –ONTVANGSTEN - 955 217

Kasstroomoverzicht

Realisatie Realisatie

2006 2005

X € 1.000 X € 1.000

Resultaat - 644 254

Afschrijvingen 1.203 1.122

Toename debiteuren en overige vorderingen  - 204 - 816

Toename / afname voorzieningen 602 - 91

Afname / toename kortlopende schulden  
exclusief “Te verrekenen met de markt” - 17.012 16.937

NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE 
ACTIVITEITEN

- 16.055 17.406

Investeringen in materiële vaste activa - 1.351 - 996

NETTO KASSTROOM UIT 
INVESTERINGSACTIVITEITEN

- 1.351 - 996

Afname langlopende schuld - - 163

NETTO KASSTROOM UIT 
FINANCIERINGSACTIVITEITEN

- - 163

NETTO KASSTROOM - 17.406 16.247

Saldo liquide middelen 1 januari  17.875 1.628

Saldo liquide middelen 31 december  469 17.875

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN - 17.406 16.247
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Toelichting bij de balans van OPTA per 31 december 2006 en de 
resultatenrekening over 2006 

1. Waarderingsgrondslagen 

Algemeen

Bij de balans per 31 december 2006 zijn als vergelijkende cijfers de bedragen uit de balans per 31 

december 2005 opgenomen. Tevens zijn bij de resultatenrekening de begrotingsbedragen over 2006 

en de realisatiecijfers van 2005 vermeld. 

De activa en de passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa betreffen de oprichtingskosten van OPTA. Deze geactiveerde kosten zijn 

gewaardeerd tegen de historische kostprijs, verminderd met de verrichte afschrijvingen tot en met 

december 2006. Afschrijving geschiedt lineair over een periode van tien jaar. Op basis van de 

afspraken die bij verzelfstandiging van OPTA met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (destijds 

het moederdepartement) zijn gemaakt, worden de afschrijvingskosten in de tarieven aan marktpartijen 

doorberekend. 

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa zijn op de balans opgenomen tegen de aanschaffingswaarde, onder aftrek 

van de verrichte afschrijvingen tot en met december 2006. Afschrijving geschiedt lineair op basis van 

de geschatte economische levensduur die varieert van 3 tot 10 jaar. De afschrijvingstermijnen zijn als 

volgt vastgelegd: 

Huurdersbelang (= onroerende zaken) 10 jaar 

Inventaris (= inventaris en kantoormachines) 5 jaar 

Computerhardware en -software 3 jaar   

Vorderingen 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen, verminderd met de noodzakelijk geachte 

voorziening voor mogelijke oninbaarheid. 

Voorzieningen

De voorziening beloningen betaalbaar op termijn wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van 

de toekomstige verplichtingen, waarbij rekening wordt gehouden met verwachte toekomstige 

loonstijgingen.

De voorziening jubileumuitkeringen wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige 

vergoedingen in het kader van jubileum, waarbij rekening wordt gehouden met het verwachte 

toekomstige verloop van werknemers en verwachte toekomstige loonstijgingen. 

De disconteringsvoet die gebruikt wordt om de contante waarde te bepalen, wordt bij zowel de 

voorziening beloningen betaalbaar op termijn als de voorziening jubileumuitkeringen bepaald op basis 

van de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties. 

De voorziening bezwaar en beroep wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde van bestreden 

facturen voor jaarlijks toezicht, registratie/vergunning en toekennen dan wel reserveren. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

De opbrengsten en kosten worden verantwoord conform het baten- en lastenstelsel. Aan de 

marktpartijen worden de integrale kosten in de tariefstelling doorberekend, met uitzondering van de 

kosten van bezwaar en beroep, de kosten van uitvoeringstoetsen en de bijzondere lasten. 

Opbrengsten en kosten marktcategorieën

De basis voor het in rekening brengen van tarieven aan marktpartijen is te vinden in de 

Telecommunicatiewet, het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, de Postwet en het Besluit 

vergoedingen Postwet alsmede de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit. 

De aan marktpartijen door te berekenen kostendekkende tarieven worden jaarlijks door de minister 

van Economische Zaken goedgekeurd en gepubliceerd in de Staatscourant als “Regeling 

vergoedingen OPTA”. Uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven is het profijtbeginsel. De kosten 

van bezwaar en beroep en de kosten van uitvoeringstoetsen worden door het Ministerie van 

Economische Zaken gedragen op basis van nacalculatie.  
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2. Immateriële vaste activa 

De oprichtingskosten van OPTA zijn als immateriële vaste activa op de balans opgenomen. Het 

verloop van de oprichtingskosten luidt als volgt (x € 1.000): 

Oprichtingskosten

Aanschaffingswaarde tot en met 2005 817

Afschrijvingen tot en met 2005 - 735

Boekwaarde 31 december 2005 82

Afschrijvingen 2006 82

Boekwaarde 31 december 2006 -

3. Materiële vaste activa 

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

Huurders 
belang

Inventaris Computer 
hard- en 
software 

Totaal 
materiële

vaste activa 

Aanschaffingswaarde tot en met 2005 1.322 932 3.790 6.044

Afschrijvingen tot en met 2005 -193 -717 - 2.213 - 3.123

Boekwaarde 31 december 2005 1.129 215 1.577 2.921

Investeringen 2006 98 79 1.174 1.351

Afschrijvingen 2006 - 136 - 64 - 921 - 1.121

Desinvesteringen 2006 - - - 1.579 - 1.579

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen - - 1.579 1.579

Totaal mutaties 2006 - 38 15 253 230

Aanschaffingswaarde tot en met 2006 1.420 1.011 3.385 5.816

Afschrijvingen tot en met 2006 - 329 - 781 - 1.555 - 2.665

Boekwaarde 31 december 2006 1.091 230 1.830 3.151

9



4. Vlottende activa 

Vorderingen op debiteuren 

De specificatie van de vorderingen luidt als volgt (x € 1.000): 

31 december 2006 31 december 2005

Vorderingen op debiteuren 638 806

Voorziening dubieuze debiteuren - 413 - 376

225 430

De vorderingen op debiteuren bestaan voor € 345.000 aan failliete debiteuren. 

De opgenomen voorziening voor vorderingen op dubieuze debiteuren
1
 is als volgt samengesteld: 

vorderingen ouder dan 12 maanden zijn voor 100% voorzien, vorderingen jonger dan 12 maanden op 

failliete debiteuren zijn eveneens voor 100% voorzien en vorderingen tussen 2 en 12 maanden oud en 

groter dan € 4.500 op totaalniveau zijn afzonderlijk beoordeeld en indien nodig voorzien.  

Te innen boetes en lasten onder dwangsom 

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

 Partij 31 december 2006 31 december 2005

 KPN Telecom B.V. 225 225

 Koninklijke KPN N.V. 45 450

 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

435 860

Vordering op Ministerie van Economische Zaken 

De specificatie van de schuld luidt als volgt (x € 1.000):  

31 december 2006 31 december 2005

Termijnaflossing renteloze lening - - 163

Afrekening voorschotten Ministerie: 

Bezwaar en beroep 513 - 219

Uitvoeringstoetsen - 117 - 94

396 - 476

Om de overdracht van vaste activa te financieren heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij de 

oprichting van OPTA twee renteloze leningen verstrekt voor elk een bedrag van € 817.000. Deze 

lening is overgenomen door het Ministerie van Economische Zaken. De aflossing dient te geschieden 

in 10 gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de tiende en laatste termijn ad € 163.000 in 2006 is voldaan. 

Hiermee is de lening in zijn geheel afgelost. 

                                                     
1
 Boetes en lasten onder dwangsom worden niet voorzien. 
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Overige vorderingen

De specificatie van de overige vorderingen luidt als volgt (x € 1.000):

31 december 2006 31 december 2005

Nog te factureren boetes 705 -

Nog te factureren omzet  - 250

Vooruitbetaalde bedragen  147 137

Diversen 63 90

915 477

De specificatie van de nog te factureren boetes luidt als volgt (x € 1.000):  

 Partij 31 december 2006 31 december 2005

 KPN Corporate Legal & Regulatory 360 -

 KPN Telecom B.V. 270 -

 Natuurlijk persoon 75 -

705 -

De nog te factureren boetes ad € 705.000 betreffen in 2006 opgelegde boetes die in 2007 zullen 

worden gefactureerd. Tezamen met de nog te innen boetes en lasten onder dwangsom (reeds 

gefactureerd) ad € 435.000 (zie onder vlottende activa) vormen zij het totaal aan opgelegde boetes en 

lasten onder dwangsom ad € 1.140.000 (zie onder kortlopende schulden). 

Liquide middelen 

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

31 december 2006 31 december 2005

 Kas  1 1

 ING-bank  - - 3

 Postbank - 17.877

 Rekening-courant ministerie van Financiën 468 -

469 17.875

Ultimo 2005 was het hoge saldo van de Postbank het gevolg van de ontvangst van een boete 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. 

Per 1 juni 2006 is OPTA gaan schatkistbankieren. Dit houdt in dat OPTA deelneemt aan het 

geïntegreerd middelenbeheer bij het ministerie van Financiën. Als gevolg hiervan vindt dagelijks 

saldoregulering plaats: positieve saldi van de ING- en Postbank worden afgeroomd via een rekening-

courant bij het ministerie van Financiën (de schatkistrekening van de Staat bij De Nederlandsche 

bank), terwijl negatieve saldi via dezelfde rekening worden aangezuiverd. Dit verklaart de nulsaldi op 

beide rekeningen. (Zie voor een uitgebreidere toelichting het jaarverslag hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.4.)
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5. Eigen vermogen  

De specificatie van het eigen vermogen luidt als volgt (x € 1.000): 

31 december 2006 31 december 2005

Algemene reserve 

Saldo 1 januari 112 - 437

Overheveling vanuit investeringsbestemmingsreserve - 454

Dotatie 261 95

Saldo 31 december 373 112

1.1 Reserve activering oprichtingskosten 

Saldo 1 januari 82 163

Vrijval - 82 - 81

Saldo 31 december - 82

1.2 Saldo 373 194

Algemene reserve

De algemene reserve mag maximaal 5% bedragen van de gemiddelde gerealiseerde baten van de 

afgelopen drie jaar (in 2006 bedraagt het maximum € 910.000). Deze baten bestaan uit de 

opbrengsten van marktcategorieën, de vergoedingen van het ministerie van Economische Zaken voor 

gemaakte kosten van bezwaar, beroep en uitvoeringstoetsen, alsmede de overige baten exclusief 

rentebaten. 

Indien de maximale omvang van de algemene reserve wordt overschreden, dan wordt dit meerdere 

toegevoegd aan de post “Te verrekenen met de markt” die is gerubriceerd onder de kortlopende 

schulden. 

Aan de algemene reserve mag jaarlijks een bedrag ter hoogte van maximaal 50% van het resultaat 

exclusief bijzondere lasten worden toegevoegd met dien verstande dat dit bedrag niet hoger mag zijn 

dan 25% van de maximum omvang van de algemene reserve.  

Het gedeelte van het resultaat dat niet wordt gedoteerd aan de algemene reserve, wordt toegevoegd 

aan de post “Te verrekenen met de markt”. 

De vrijval in 2006 uit de reserve activering oprichtingskosten ad € 82.000 is gedoteerd aan de 

algemene reserve. Daarnaast zijn de bijzondere baten ad € 179.000 aan de algemene reserve 

toegevoegd. Per saldo is derhalve € 261.000 gedoteerd aan de algemene reserve, waarna deze 

reserve ultimo 2006 een positief saldo vertoont van € 373.000. 

Reserve activering oprichtingskosten 

In 2006 heeft een vrijval plaatsgevonden van € 82.000 ten gunste van de algemene reserve, waarna 

het saldo ultimo 2006 nihil bedraagt. Deze reservering werd aangehouden ter hoogte van de 

geactiveerde oprichtingskosten.
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6. Voorzieningen  

Voorziening bezwaar en beroep 

De specificatie van de voorziening luidt als volgt (x € 1.000): 

31 december 2006 31 december 2005

Saldo per 1 januari 94 185

Dotatie 15 94

Vrijval 29 162

Afboeking 44 23

Saldo per 31 december 36 94

Deze voorziening betreft bezwaar- en beroepzaken inzake bestreden facturen voor jaarlijks toezicht, 

registratie/vergunning en toekennen dan wel reserveren. 

De dotatie is samengesteld uit nieuw opgenomen facturen waarvan het in 2006 ingediende bezwaar 

of beroep nog niet is afgehandeld.  

De vrijval bestaat uit facturen waarvan het bezwaar of beroep ongegrond is verklaard en uit facturen 

waarvan het bezwaar of beroep is ingetrokken.  

De afboeking is samengesteld uit facturen waarvan het bezwaar of beroep gegrond is verklaard en 

facturen waarvan het bezwaar of beroep ongegrond is verklaard, maar die oninbaar bleken te zijn. 

Voorziening beloningen betaalbaar op termijn 

De specificatie van de voorziening luidt als volgt (x € 1.000): 

31 december 2006 31 december 2005

Saldo per 1 januari - -

Dotatie 654 -

Vrijval - 41 -

Saldo per 31 december 613 -

Voorziening jubileumuitkeringen 

De specificatie van de voorziening luidt als volgt (x € 1.000): 

31 december 2006 31 december 2005

Saldo per 1 januari - -

Dotatie 47 -

Vrijval - -

Saldo per 31 december 47 -
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7. 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 resultaat exclusief bijzondere baten (€ 644.000 vermeerderd 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): 

31 december 2006 31 december 2005

Openbare elektronische communicatiewerken - 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

Overige schulden 

De specificatie van de overige schulden luidt als volgt (x € 1.000):  

31 december 2006 31 december 2005

 Opgelegde boetes en lasten onder dwangsom 1.140 17.862

 Nog te ontvangen facturen  312 407

 Reservering vakantiegeld  291 287

 Reservering vakantiedagen  177 193

 Reservering reorganisatie - 490

 Diversen 41 38

1.961 19.277
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De specificatie van de opgelegde boetes en lasten onder dwangsom luidt als volgt (x € 1.000):  

 Partij 31 december 2006 31 december 2005

 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

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

Ministerie van Economische Zaken.  

8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

OPTA huurt kantoorruimte in de Zurichtoren aan de Muzenstraat te Den Haag. Het tienjarige 

huurcontract loopt tot 31 januari 2014. De totale huursom (inclusief servicekosten) bedraagt  

€ 1.681.000 voor 2007.  

Overige reeds aangegane verplichtingen per balansdatum betreffen € 229.000 voor onderzoek- en 

adviesopdrachten, € 127.000 voor inhuur van personeel, € 217.000 voor kosten van de landsadvocaat 

en € 220.000 voor investeringen in automatisering. 

Tevens zijn verplichtingen aangegaan inzake huur en onderhoud van printers en kopieerapparaten 

voor € 97.000. 

Door partijen zijn bezwaren ingediend tegen facturen voor jaarlijks toezicht over 2006 voor in totaal  

€ 878.000. 

OPTA heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegd-

pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze 

pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde-

bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden 

verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het 

fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het 

pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.  

Daarnaast zijn er twee rechtszaken waarin OPTA enig risico loopt dat een vordering tot 

schadevergoeding door een marktpartij wordt ingediend. 
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9. Salarissen en sociale lasten  

Salaris, pensioenbijdrage en sociale lasten 

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

31 december 2006 31 december 2005

 Salaris 7.815 7.593

 Pensioenbijdrage  877 1.168

 Sociale lasten 418 646

9.110 9.407

Gemiddeld aantal werknemers 

Het gemiddeld aantal werknemers over 2006 is 145 (2005: 145).

Bezoldiging van bestuurders

De specificatie van de kosten voor OPTA inzake de bezoldiging van het college over 2006 luidt als 

volgt (x € 1.000): 

Salaris
2

Vaste 
toelage

Toelage 
representatie-

kosten 

Pensioen- 
bijdrage

Sociale
lasten

Beloningen 
betaalbaar 
op termijn

Totaal

C.A. Fonteijn 
1 jan - 31 dec 

116 39 6 17 6 61 245

L.Y. Gonçalves- 
Ho Kang You 
1 jan - 6 okt 

121 7 9 12 1 593 743

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

Totaal 326 46 19 38 11 654 1.094

De heer C.A. Fonteijn is voorzitter van het college van OPTA. De heer M.W. de Jong heeft de plek van 

de heer H.A. van Karnebeek overgenomen en is non-executief (parttime) lid van het college. In 

oktober is mevrouw L.Y. Gonçalves-Ho Kang You afgetreden na ruim acht jaar in functie te zijn 

geweest en opgevolgd door de heer L.A. Geelhoed die ook non-executief (parttime) lid is van het 

college. Daarmee is het gehele eerste college van OPTA vervangen. Mevrouw A.T. Ottow is sinds 1 

april 2006 geassocieerd (parttime) lid van het college van OPTA. (Zie voor een uitgebreidere 

toelichting het jaarverslag hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1.) 

                                                     
2
 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). 
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Over 2005 waren de kosten voor OPTA inzake de bezoldiging van het college als volgt gespecificeerd 

(x € 1.000): 

Salaris Vaste 
toelage

Toelage 
representatie-

kosten 

Pensioen- 
bijdrage

Sociale
lasten

Totaal

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

Totaal 311 34 11 43 7 406

10. Opbrengsten en kosten marktcategorieën en overige categorieën 

De opbrengsten van OPTA vloeien voort uit de wettelijke verplichting om marktpartijen vergoedingen 

in rekening te brengen voor jaarlijks toezicht, registratie/vergunning, toekennen dan wel reserveren, 

wijziging en spoedbehandeling. De vergoedingen zijn aan de marktpartijen in rekening gebracht op 

basis van de “Regeling vergoedingen OPTA 2006”.
3
 In 2006 heeft eenmaal een wijziging 

plaatsgevonden van de vergoedingsregeling.
4

Teneinde na te gaan of en in hoeverre de desbetreffende marktpartijen zich conform de wettelijke 

verplichtingen hebben gedragen voert OPTA een handhavingsbeleid uit. Het jaarverslag biedt inzicht 

in de wijze waarop OPTA de toezichtactiviteiten vervult en dus omtrent de wijze waarop zekerheid 

wordt verkregen met betrekking tot de rechtmatigheid van de ontvangsten van de marktpartijen. De 

realisatie is opgenomen op basis van nacalculatie.  

                                                     
3
 Staatscourant, 21 december 2005, nr. 248 / pag. 10. 

4
 Staatscourant, 18 juli 2006, nr. 137 / pag. 15 en Staatscourant, 23 augustus 2006, nr. 163 / pag. 9. 
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De specificatie van baten en lasten naar marktcategorieën luidt als volgt (x € 1.000):  

Realisatie

2006

Begroting  

2006

Realisatie

2005

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

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
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Als gevolg van invoering van het nieuwe vergoedingenstelsel in 2006 is vorig jaar een inschatting 

gemaakt van het aantal aanbieders in de marktcategorie elektronische communicatie, waarbij er 

onderscheid gemaakt is in drie omzetcategorieën. De inschatting in de middencategorie is te hoog 

gebleken, waardoor de baten bij de marktcategorie elektronische communicatie ongeveer € 2,0 mln. 

lager zijn dan begroot. (Zie voor een uitgebreidere toelichting op het vergoedingenstelsel het 

jaarverslag hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.3.) 

Bij de marktcategorie Nummers zijn de gerealiseerde baten € 0,7 mln. hoger dan begroot vanwege 

hogere inkomsten 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 met het ministerie van Economische Zaken op basis van nacalculatie afgerekend.  

11. Bijzondere baten 

De totale bijzondere baten bedragen € 179.000. Deze bestaan geheel uit een 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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Overige gegevens 

1. Accountantsverklaring

Zie voor de accountantsverklaring pagina 2 van deze jaarrekening. 

2. 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. 
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