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VISIE OP TOEZICHT & HANDHAVING 

Inleiding 

Met dit document geeft OPTA haar visie over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot haar 

toezicht- en handhavingsbeleid. Het betreft een nadere uitwerking van een aantal thema’s die OPTA 

eind 2007 heeft aangesneden in haar Visie 2008, namelijk high trust en compliance.  

De volgende onderwerpen komen in dit document aan de orde. 

 een accentverschuiving in toezicht & handhaving door OPTA; 

 de toepassing van het principe van high trust door OPTA;  

 het fenomeen Compliance Assistance en de rol en werking van compliance programma’s. 

Kern van dit document is dat OPTA in haar handhavingsbeleid een sterker accent gaat leggen op het 

voorkomen van overtredingen van wet- en regelgeving (preventie). OPTA zal dit doen door 

marktpartijen te stimuleren zogenoemde compliance-programma’s te ontwikkelen en in hun 

organisatie te implementeren en uit te voeren. OPTA kan hierbij actieve ondersteuning bieden, 

waarmee kennis en informatie (van in casu OPTA aan een marktpartij) wordt overgedragen, ook wel 

Compliance Assistance genoemd. Op deze wijze geeft OPTA verder invulling aan het door het kabinet 

gepropageerde high trust toezicht.  

1 Accentverschuiving: meer aandacht voor preventie 

OPTA bestaat inmiddels 10 jaar en heeft tot taak om als zelfstandig bestuursorgaan onafhankelijk 

toezicht te houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van post en elektronische 

communicatiediensten. Deze wet- en regelgeving is erop gericht concurrentie op deze markten te 

bevorderen. Door de concurrentie ontstaan meer keuzemogelijkheden en eerlijke prijzen voor 

consumenten.

OPTA legt bij de inzet van haar middelen meer en meer het accent op preventie. OPTA stelt zich 

daarbij de vraag hoe zij in haar toezicht er voor kan zorgen dat markpartijen zich zodanig gedragen 

dat marktpartijen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het naleven van de Telecommunicatiewet 

en Postwet en in het verlengde hiervan schade aan de markt wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door 

marktpartijen beter in staat te stellen om zelf voor naleving te zorgen. 

Bij de uitoefening van haar toezicht & handhavingstaken staat voor OPTA de effectiviteit van haar 

toezicht voorop. In de praktijk gaat het bij een effectieve aanpak bijna altijd om de inzet van een 

combinatie van instrumenten en middelen. Compliance Assistance komt daarbij niet in de plaats van 

handhaving, maar is een extra instrument naast het meer klassieke handhavinginstrumentarium 

(zoals de last onder dwangsom en de boete). Hiernaast verwacht OPTA dat, met de inzet van 

Compliance Assistance en een goed werkend compliance programma bij de marktpartijen, zij op 

efficiëntere wijze toezicht kan gaan houden. 
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2 High trust 

Maatwerk

OPTA hanteert maatwerk in de wijze waarop zij de wet toepast. Het regelgevend kader, dat in 2004 

van kracht werd, stelt OPTA in staat soepel te zijn waar het kan, en streng waar het moet. Dit 

betekent dat OPTA alleen verplichtingen aan marktpartijen oplegt indien er potentiële 

mededingingsproblemen zijn. Dat maakt het toezicht proportioneel. Verder treedt OPTA alleen 

handhavend op indien daar aanleiding toe bestaat, bijvoorbeeld naar aanleiding van tips of klachten, 

waaruit blijkt dat er mogelijk sprake is van overtredingen van de wet. Risico-analyses staan daarbij 

centraal. 

Zelf toezicht houden 

Een onderneming dient de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven. OPTA gaat 

er van uit dat de ondertoezichtgestelde in dit kader de benodigde maatregelen treft om de 

regelnaleving te borgen. De toezichtstijl, die uitgaat van een primaire eigen verantwoordelijkheid van 

een ondertoezichtgestelde om wet- en regelgeving na te leven, is voor het eerst expliciet opgenomen 

in het regeerakkoord en wordt ook wel high trust genoemd. High trust moet in de context worden 

gezien van de gewenste reductie van de administratieve (toezicht)lasten en de heersende visie op 

toezicht. Vanuit de optiek van een toezichthouder betekent high trust tegelijkertijd dat indien zich 

desondanks overtredingen blijven voordoen, er voldoende instrumenten moeten zijn om punitief op te 

kunnen treden, zonodig zelfs harder op te kunnen treden, om gedragsveranderingen te 

bewerkstelligen. Immers, de effectiviteit van het toezicht blijft voorop staan. Door nu extra accent te 

leggen op preventie geeft OPTA in haar toezicht en handhaving een verdergaande invulling aan het 

streven naar high trust. 

Rol op afstand 

Bovenstaande brengt in beginsel met zich dat OPTA op afstand toezicht kan en wil houden. Immers 

de partijen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving en de 

verplichtingen die OPTA aan hen oplegt. 

Daar waar mogelijk vult OPTA haar 'rol op afstand' in. Indien er echter aanleiding toe bestaat, houdt 

OPTA meer nadrukkelijk en van dichtbij toezicht. Met andere woorden, bij een aanzienlijk risico op 

wetsovertreding, plaatst OPTA partijen onder ‘verscherpt toezicht’.  

De ‘rol op afstand’ heeft overigens met name betrekking op dat deel van de activiteiten van OPTA dat 

ook wel het ‘actieve’ of ‘ambtshalve’ toezicht wordt genoemd, bijvoorbeeld onderzoek naar aanleiding 

van tips en of klachten. Dit in tegenstelling tot de andere vormen van toezicht en handhaving, zoals 

bijvoorbeeld geschilbeslechting, marktanalyses en tariefbeoordelingen. 

De keuze voor een ‘rol op afstand’ betekent niet dat de formele bevoegdheden van OPTA veranderen. 

De inzet daarvan wordt echter afhankelijk van de mate van vertrouwen die de toezichthouder heeft in 

een onder toezicht gestelde partij. OPTA kan nog steeds onderzoeken starten, informatieverzoeken 

doen, controles op locatie uitvoeren en boetes en lasten onder dwangsom opleggen. In een high trust 

situatie zal OPTA in beginsel alleen gebruik maken van deze bevoegdheden, wanneer daar een 
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aanleiding voor bestaat. Naarmate een marktpartij meer ‘compliant’ wordt, zal er minder vaak 

aanleiding zijn om dergelijke bevoegdheden toe te passen. 

3 Compliance-programma’s 

3.1 Doel compliance-programma’s  

Het doel van OPTA is er voor te zorgen dat de aan haar toezicht toevertrouwde instellingen voldoen 

aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Centrale vraag voor OPTA is hoe de toezichthouder kan 

stimuleren dat markpartijen zich zodanig gedragen dat schade aan de markt voorkomen wordt en, in 

het verlengde hiervan, dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor het naleven van de 

Telecommunicatiewet en Postwet en bijbehorende regelgeving. 

OPTA wil daarom de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van compliance-programma’s door 

marktpartijen stimuleren. Een compliance-programma binnen een onderneming bestaat uit een 

doeltreffend systeem van ‘checks en balances’ dat door de gehele organisatie is opgezet, waarbij 

deze organisatie door middel van gedragsregels, procedures en (controle)systemen (hard en soft 

controls) de naleving van wet- en regelgeving structureel wil waarborgen. OPTA kan daarbij actieve 

ondersteuning bieden. Dat betekent naast handhaven ook meedenken met een onder toezicht 

gestelde over oplossingrichtingen voor naleving van wet- en regelgeving door de onderneming zelf. 

Het nemen van de eigen verantwoordelijkheid die een onderneming heeft bij de naleving van wet- en 

regelgeving, draagt bij aan het effectiever en efficiënter kunnen werken door een toezichthouder als 

OPTA. Een goed werkend compliance-programma zal er bijvoorbeeld aan bijdragen dat de kans op 

het door een onderneming begaan van overtredingen tot een minimum wordt beperkt. Zo er 

incidenteel toch nog overtredingen worden begaan, worden deze zelf vroegtijdig door de onderneming 

gedetecteerd, beëindigd en gemeld aan de toezichthouder. 

Stimuleren compliance-programma’s marktpartijen 

OPTA gaat er in beginsel vanuit dat alle ondernemingen waarop zij toezicht houdt zich aan de op hen 

van toepassing zijnde wet- en regelgeving houden (compliant zijn). In het verlengde hiervan gaat 

OPTA er vanuit dat een belangrijk deel van deze ondernemingen om deze compliance te kunnen 

waarborgen een compliance-programma hebben of aan de opzet ervan werken. 

Dit betekent dat in beginsel alle partijen die onder toezicht staan in aanmerking komen om met OPTA 

een Compliance Handvest overeen te komen. Met het opstellen van een Compliance Handvest 

beoogt OPTA in algemene zin duidelijk te maken wat OPTA ten minste verwacht van een partij die 

onder toezicht staat op het vlak van een goed werkend compliance-programma. Enkele voorbeelden 

van basiselementen van een effectieve compliance organisatie zijn: 

 Een tijdige en juiste vertaling van Telecommunicatiewet en Postwet in het beleid van een 

onderneming; 

 Duidelijkheid over wat het beleid en de op de wet gebaseerde gedragsregels van bestuurders, 

managers en medewerkers van een marktpartij eist; 

 Naleving van wet- en regelgeving moet als vanzelfsprekend worden beschouwd; 



Visie op toezicht en handhaving 12 maart 2008 Pagina 4 van 5 

 Voldoende beheersmaatregelen worden getroffen om de kans op overtredingen te 

minimaliseren, tijdig te signaleren, onverwijld te beëindigen en te melden zo ze zich toch voor 

mochten doen. 

Hiernaast kunnen concrete afspraken met een marktpartij worden gemaakt die over de informatie-

uitwisseling inzake het al dan niet compliant zijn van de onderneming gaan.  

OPTA nodigt onder toezicht gestelde marktpartijen uit gesprekken met OPTA aan te gaan over de 

opzet, bestaan en werking van compliance-programma’s in hun onderneming, en in het verlengde 

hiervan, het opstellen van een Compliance Handvest met OPTA. OPTA zal richting ondernemingen, 

waaraan in het kader van de Telecommunicatiewet of de Postwet vele verplichtingen zijn opgelegd, 

een pro-actieve houding aannemen om er voor te zorgen dat deze gesprekken ook plaats gaan 

vinden.  

3.2 Aanpassing boetebeleidsregels

Het opleggen van lasten onder dwangsommen en of boetes naar aanleiding van tijdens onderzoeken 

geconstateerde overtredingen, zijn middelen om de effectiviteit van toezicht en handhaving te 

bereiken of te waarborgen. In het kader van de accentverschuiving naar preventie en het stimuleren 

door OPTA van effectief werkende compliance-programma’s, heeft OPTA haar boetebeleidsregels 

aangepast. In de boetebeleidsregels is opgenomen dat OPTA bij het sanctioneren van een 

overtreding van de Telecommunicatiewet of de Postwet rekening houdt met het al dan niet aanwezig 

zijn van een effectieve compliance organisatie. 

De boetebeleidsregels zijn zodanig aangepast dat enerzijds in boetematigende zin rekening kan 

worden gehouden bij overtredingen die begaan zijn ondanks een goed werkend compliance-

programma. Hierbij zal ook worden geadresseerd of de partij die onder toezicht staat de overtreding 

zelf heeft gedetecteerd, zelf bij OPTA heeft gemeld en zelf onverwijld heeft beëindigd. Anderzijds zal 

in boeteverhogende zin rekening kunnen worden gehouden bij overtredingen die begaan zijn in een 

organisatie, die aangeeft dat zij beschikt over een goed werkend compliance-programma, maar waar 

bij later onderzoek door de toezichthouder blijkt dat dit compliance-programma weliswaar is opgezet, 

maar niet geïmplementeerd is (dat wil zeggen: niet ‘bestaat’) is of niet is toegepast (dat wil zeggen: 

niet ‘werkt’). Deze beoordeling vindt van geval tot geval plaats. 

Bovenstaande aanpak past binnen de visie van het college, dat hij in beginsel vertrouwen heeft in en 

geeft aan de partijen die onder toezicht staan. Indien echter blijkt dat dit vertrouwen door een partij die 

onder toezicht staat wordt beschaamd, bijvoorbeeld door het compliance-programma als een 

zogenoemde ‘window-dressing’ te gebruiken, treedt het college hard op. Dit betekent dat het college 

in zo’n geval in staat wordt gesteld een hogere boete op te leggen dan in het verleden gebruikelijk 

was. Dit is in lijn met de politieke visie op high trust, waarbij uitgangspunt is dat harder gestraft moet 

worden bij beschaamd vertrouwen. 
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3.3  Onderzoeken, vooraankondigingen last onder dwangsom, boeterapporten en 

       sanctiebesluiten 

In de uitvoering door OPTA van toezichtacties, onderzoeken, (vooraankondigingen) van lasten onder 

dwangsom, boeterapporten en sanctiebesluiten kunnen veranderingen optreden ten gevolge van een 

goed werkend compliance-programma met bijbehorende high trust-relatie. Een high trust situatie heeft 

consequenties voor de wijze waarop OPTA de Telecommunicatiewet en Postwet en bijbehorende 

regelgeving handhaaft. 

Er valt een tweetal categorieën te onderscheiden: 

1. Toezichtacties en onderzoeken

Voor wat betreft de toezichtacties of onderzoeken kan gezegd worden dat in een high trust 

situatie een toezichtactie of een onderzoek alleen zal aanvangen indien er een aanleiding toe 

bestaat. Bij het uitvoeren van een onderzoek zal, naast de focus op het verkrijgen van het 

feitencomplex van de (al dan niet vermoedelijke) overtreding, door OPTA eveneens feitelijk 

dienen te worden vastgesteld of, en zo ja, in welke mate het compliance-programma ten 

aanzien van de onderzochte feiten heeft gewerkt. Immers, het compliance-programma moet 

niet slechts zijn opgezet, maar moet eveneens bestaan en toegepast worden waardoor het 

zijn werking krijgt. De uitkomsten van dergelijke toezichtacties of onderzoeken kunnen 

bestaan uit rapporten van de toezichthoudend ambtenaar, boeterapporten of 

vooraankondigingen van lasten onder dwangsom. 

2. Sanctiebesluiten

In de toekomstige onderzoekstrajecten die kunnen leiden tot een sanctiebesluit, dient een 

extra afweging plaats te vinden, namelijk in hoeverre een overtreding had kunnen en moeten 

worden voorkomen en welke rol het compliance-programma heeft gespeeld bij het begaan 

van de overtreding. In deze afweging wordt ook meegenomen of de overtreder de overtreding 

zelf heeft gedetecteerd, zelf bij OPTA heeft gemeld en zelf onverwijld heeft beëindigd. Deze 

afwegingen zullen worden opgenomen in de boetebeleidsregels. 

3.4  Belang van het verkrijgen van de juiste informatie 

Voor een toezichthouder is het verkrijgen van volledige en juiste informatie van eminent belang. In dat 

kader was en is het van belang dat externen, zoals marktpartijen, OPTA blijven helpen om het zicht 

op de werkelijkheid van de markt te houden. Deze actieve rol van externen speelt juist in de high trust 

visie, daar deze visie er vanuit gaat dat een toezichthouder een partij, die onder toezicht staat zonder 

(externe) aanleiding niet meer belast met haar toezichtactiviteiten zoals ambtshalve controle-

/toezichtacties of onderzoeken. Zoals eerder aangegeven, moet, indien er een aanleiding bestaat, 

deze aanleiding ook bekend zijn bij de toezichthouder. OPTA heeft er, vanuit zijn toezichthoudende 

rol, ook belang bij dat marktpartijen en andere stakeholders het college, juist in een high trust situatie, 

actief informeren over situaties en praktijken die mogelijk in strijd zijn met de Telecommunicatiewet, 

Postwet en bijbehorende regelgeving. Om bedrijven, (ex-)werknemers van bedrijven, marktpartijen, en 

dergelijke beter in staat te stellen een tip in te dienen, heeft OPTA een tiplijn. Consumenten kunnen 

een tip indienen via Consuwijzer. Daarnaast heeft OPTA een aparte website waar klachten over spam 

kunnen worden ingediend en kunnen zij die dat willen gebruik maken van contactpersonen binnen 

OPTA om specifieke tips in te dienen. 


