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Hoe communiceert Chris Fonteijn?

Ik communiceer het liefst via een persoonlijk gesprek. 

Echte communicatie is al voor 80% non-verbaal. Ik let 

scherp op en ben mij er zelf van bewust hoe mensen zich 

gedragen bij een bijeenkomst. Of hoe binnen OPTA heftig 

gediscussieerd wordt tussen juridische, economische en 

technische experts. Dit komt de kwaliteit van ons werk 

ten goede. Tegelijkertijd vind ik effectiviteit en snelheid 

ook erg belangrijk; ik ben zelf effectiever met de telefoon 

dan met e-mail. Daarnaast houd ik strikt onze website in 

de gaten om te kijken of wat wij aan de buitenwereld laten 

weten voldoende afspiegelt wat wij hier intern doen. En 

soms moet je ook gewoon je mond houden. Ik geloof in 

het juiste middel voor de juiste boodschap. 

Wat is de boodschap van OPTA?

OPTA wil een assertieve, deskundige toezichthouder 

zijn. Hierbij handelen wij vanuit de kernwaarden onaf-

hankelijkheid, autoriteit, terughoudendheid en professi-

onaliteit. Dit betekent weten wat er speelt, streng zijn als 

het moet en loslaten waar kan. Na tien jaar toezicht komt 

hierbij steeds meer het accent te liggen op preventie: het 

voorkomen van misdragingen door marktpartijen.

Wat betekent het jaarverslag voor OPTA?

Naast reflectie, vind ik het vooral belangrijk aan de bui-

tenwereld uit te leggen wat we doen en waarom. Ver-

tellen wat je dilemma’s zijn, en welke keuzes je daarin 

maakt. Bovenaan OPTA’s  to do lijstje staan de topprio-

riteiten: acties die absoluut noodzakelijk waren voor de 

markt en de consument. Wat voor baat heeft de consu-

ment bij het optreden van OPTA in 2007 gehad? OPTA 

wordt voor het merendeel door marktpartijen gefinan-

cierd: wat hebben we met dat geld gedaan? Daarnaast 

is het niet alleen belangrijk om te verantwoorden wat je 

doet, maar ook hoe je het doet en waarom je andere 

dingen níet doet. Waar zijn we in 2007 voor gegaan? Dit 

maakt ons jaarverslag duidelijk.  

Mr C.A. Fonteijn

Collegevoorzitter

Zie ook het interview met Chris Fonteijn over toezicht-

stijlen, blz. 84

Aan het woord: 

OPTA’s collegevoorzitter Chris Fonteijn
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Dit boekwerk 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 2007 aan de 

hand van de belangrijkste werkzaamheden en gebeur-

tenissen. Het verslag is opgebouwd volgens het prin-

cipe ‘Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording’ 

(VBTB): wat wilde OPTA in 2007 bereiken, wat is gerea-

liseerd en wat hebben we daarvoor gedaan. De verkorte 

jaarrekening beantwoordt de vraag wat OPTA’s werk-

pakket kostte en geeft inzicht in OPTA’s financiële huis-

houding. In dit boekwerk is een verkorte jaarrekening 

opgenomen. Voor de volledige versie verwijst OPTA 

naar haar website: www.opta.nl. 

In dit jaarverslag zijn interviews opgenomen, waarbij aan 

vijf mensen het thema ‘stijlen in toezicht houden’ is voor-

gelegd. Public Affairs medewerker Margreth Verhulst 

van XS4ALL, hoogleraar bedrijfskunde Muel Kaptein, 

KPN Chief Financial Officer Marcel Smits, Sandd-direc-

teur Bart Stomphorst en OPTA’s collegevoorzitter Chris 

Fonteijn geven elk hun visie op  toezicht, handhaven en 

reguleren.

Leeswijzer

6 Leeswijzer

Communicatiemarkten vormen een dynamisch speel-

veld, waarop per jaar veel kan veranderen. De markt-

monitor geeft een overzicht van de ontwikkelingen op 

markten rond telefonie, breedband, huurlijnen, omroep, 

internetveiligheid en post in 2007. De nadruk ligt op 

trends, concurrentieontwikkelingen en de gevolgen in 

prijs en kwaliteit voor de eindgebruiker.

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.

Disclaimer

De stukken in deze publicatie zijn opgesteld op grond 

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

communicatieautoriteit. Aan de inhoud van dit drukwerk 

kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie is on-

der voorbehoud van druk- en typefouten.  

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2007
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De leden van het college van OPTA zijn onafhankelijke des-

kundigen, afkomstig uit verschillende disciplines: mr. Chris A.  

Fonteijn (voorzitter), prof. dr. Mark W. de Jong en ir. Annet 

Aris. De collegeleden worden op voordracht van de minister 

van Economische zaken benoemd door de Kroon.

Mr. Chris A. Fonteijn (1955)

voorzitter college

Chris Fonteijn studeerde rechten in Leiden en vervulde zijn 

dienstplicht bij de Militaire Inlichtingendienst. Vanaf 1980, 

tot aan zijn aantreden als voorzitter bij het college van 

OPTA op 1 september 2005, was hij werkzaam als advo-

caat bij NautaDutilh. Hij werd in 1988 partner. Fonteijn spe-

cialiseerde zich in ondernemings- en energierecht, vervulde 

door de jaren heen diverse functies en werkte een aantal 

jaren voor NautaDutilh in het Midden Oosten. De laatste 

jaren gaf hij leiding aan de Energy & Utilities Group.

Prof. dr. Mark W. de Jong (1955) 

non-executive collegelid

Mark de Jong is gepromoveerd in de economie. Hij is 

algemeen directeur van het Telematica Instituut in En-

schede. De Jong was tussen 1993 en 2005 werkzaam bij 

KPN, laatstelijk als lid van de Raad van Bestuur van KPN 

Mobile. Daarvoor gaf hij leiding aan de afdeling corpo-

rate strategy & regulatory affairs, na zijn start als manager 

strategie bij de afdeling Netwerk Services. Sinds 1990 is 

hij bijzonder hoogleraar ‘Economie van de dienstensec-

tor’ aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte bij de 

OESO in Parijs en bij TNO in Delft. Vanaf 1 maart 2006 is 

hij non-executive lid van het college.

Ir. Annet Aris (1958) 

non-executive collegelid (benoemd per 15 maart 2008)

Annet Aris studeerde af aan de Universiteit van Wagenin-

gen en behaalde daarna een MBA aan INSEAD. Sinds 

2003 is zij aan het laatstgenoemd instituut verbonden 

als Adjunct Professor of Strategy. Daar ontwikkelde zij 

de MBA-module ‘Managing Media Companies’, waarin 

zij ook les geeft. Daarnaast verzorgt zij regelmatig gast-

colleges op universiteiten in Zwitserland, Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk en Nederland en treedt op als expert 

bij mediabedrijven en industriële koepelorganisaties in 

Europa. Van 1985 tot 2003 bekleedde zij diverse functies 

bij McKinsey & Co in Amsterdam, Londen en München, 

waarvan de laatste jaren als partner en leider van de me-

dia practice in Duitsland. Vanaf 15 maart 2008 is zij non-

executive lid van het college.

Geassocieerde collegeleden
Het college kan op basis van artikel 7 van de OPTA-wet 

geassocieerde leden benoemen. Dit zijn personen met 

een bijzondere deskundigheid op één of meer taakgebie-

den van OPTA. Geassocieerde leden hebben een advi-

serende stem richting het college en verrichten hun taken 

in nauw overleg met het college.

Prof. mr. Annetje T. Ottow (1965)

geassocieerd collegelid

Annetje Ottow studeerde rechten in Leiden en deed ver-

volgens een postacademische studie aan Queen Mary 

College, University of London. Zij promoveerde in 2006 

aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds augustus 2007 

is zij hoogleraar economisch publiekrecht aan de Univer-

siteit Utrecht. Ottow was ruim vier jaar onderzoeker bij 

het Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amster-

dam. Tussen 1990 en 2006 was zij werkzaam in de advo-

catuur, vanaf 1998 als partner van de sectie Marktorde-

ning & Mededinging van het kantoor Houthoff Buruma en 

later als advocaat-adviseur.  Zij is sinds 1 april 2006 ge-

associeerd collegelid van OPTA. Haar belangrijkste taak 

ligt op het terrein van de bewaking en verdere versterking 

van de juridische kwaliteit van het werk van OPTA.  

Het college van OPTA

In memoriam

Wij hebben met grote verslagenheid kennis geno-

men van het overlijden van professor Ad Geelhoed 

op 20 april 2007. In de korte tijd dat hij lid was van 

ons college, leverde hij met zijn gedrevenheid en 

scherpzinnig inzicht een waardevolle inbreng en 

toonde hij zich zeer betrokken bij het werkterrein van 

OPTA. Wij missen Ad Geelhoed nog steeds in zowel 

de persoonlijke als de professionele sfeer.

Het college van OPTA 9
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Topprioriteiten 2007

Prioriteit en doel

Transitie naar All IP

•  Beheersing van de toegangsproblematiek en 

eindgebruikerseffecten van de invoering van All 

IP door KPN.

•  Monitoring van de effecten en gevolgen van de 

voor KPN geldende verplichtingen.

Eindgebruikerbelangen 

•  Wegnemen van overstapdrempels. 

•  Versterken aanpak internetveiligheid.

Marktanalyses en structurele monitoring 

•  Monitoring van de afgebakende markten, vast-

gestelde posities van aanmerkelijke marktmacht 

en opgelegde verplichtingen.

•  Nieuwe marktanalyses op basis van het herzie-

ne Europese regelgevend kader.

Resultaat

•  OPTA’s betrokkenheid richtte zich op het vin-

den van een door de markt gedragen alternatief 

voor KPN’s voorgenomen uitfasering van de toe-

gangspunten (MDF) waarop concurrenten nu ge-

bruik maken van KPN’s net (zie paragraaf 1.2).

•  KPN maakte afspraken met de drie grootste 

MDF-partijen, waardoor OPTA vooralsnog niet 

genoodzaakt was om beleid ten aanzien van de 

uitfasering van de MDF centrales te maken. Wel 

is een ontwerpbesluit SDF backhaul gepubliceerd  

(zie paragraaf 1.2.2).

•  Op de ConsuWijzer-website verbeterde de infor-

matievoorziening over overstapdrempels. OPTA 

deed onderzoek naar een aantal specifieke over-

stapproblemen en besprak deze met de internet 

service providers (zie paragraaf 2.3).

•  OPTA legde in 2007 aan zowel spammers als 

bedrijven die spyware verspreidden boetes op. 

Contacten en samenwerkingsverbanden zijn 

in 2007 op zowel nationaal als internationaal  

niveau verstevigd (zie paragraaf 2.2).

•  In 2007 startte OPTA een structurele marktmo-

nitor om doorlopend inzicht te krijgen in de markt 

(zie paragraaf 1.3.1).

•  Begonnen is met een aantal nieuwe marktanaly-

ses (breedband, telefonie, huurlijnen en omroep) 

die in 2008 hun beslag krijgen in ontwerpbeslui-

ten (zie paragraaf 1.3.2).

10 Topprioriteiten 2007
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Prioriteit en doel

Toezicht en handhaving

•  Handhaving van en toezicht op ondergrensre-

gulering (stoplichtmodel) en naleving van non- 

discriminatieverplichting op wholesale-niveau.

•  Bestrijding van misbruik van nummers.

Verbeterpunten OPTA-evaluatie 2005

•  Verhoging van de efficiëntie van de OPTA-

 organisatie.

• Transparantie van handelen.

Resultaat

•  OPTA heeft de ondergrensregulering nauwlet-

tend gemonitored en legde KPN tweemaal boe-

tes op en eenmaal een last onder dwangsom 

(zie paragraaf 1.6).

•  De nieuwe wetgeving is in samenspraak met EZ 

gemaakt. OPTA deed hierop in 2007 een uitvoe-

ringstoets (zie paragraaf 1.7.4).

•  In 2007 vond een reorganisatie plaats met als 

effect dat OPTA kostenefficiënter, flexibeler en 

slagvaardiger is. De bezetting daalde van 137 

fte ultimo 2006 naar 122 fte eind 2007. De per-

soneelskosten liepen met  1,2 miljoen terug. 

De kosten voor opdrachten aan derden liepen 

terug van  2,5 miljoen naar  1,4 miljoen. OP-

TA’s (meerjaren)begrotingen laten een fors da-

lende lijn zien (zie paragraaf 3.1.2).

•  OPTA consulteerde in 2007 met grote regelmaat 

de markt. Zij deed dit ten aanzien van OPTA’s 

Visie op de markt en nodigde daarbij partijen 

uit om mee te denken in regulerings- en toe-

zichtvraagstukken. OPTA gaf terugkoppeling in 

nota’s van bevindingen en gaf daarin aan wat 

wel en niet overgenomen is uit de consultaties  

(zie hoofdstuk 3).

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2007
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OPTA houdt toezicht op de naleving van wet- en regel-

geving op de markten van elektronische communicatie 

en post. OPTA treedt op als er op deze markten concur-

rentieproblemen bestaan en kan marktpartijen verplich-

tingen opleggen om duurzame concurrentie te stimule-

ren of de belangen van eindgebruikers te beschermen. 

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

waar het moet’, ofwel 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:

Taken

Een specifieke taak is het afbakenen van markten van 

elektronische communicatie en vaststellen welke partij 

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

OPTA bepaalt of en zo ja welke verplichtingen vooraf 

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

concurrentie te stimuleren en mededingingsbeperkend 

gedrag te voorkomen. 

OPTA heeft ook een taak bij consumentenbescherming 

en internetveiligheid. Deze aspecten vergroten het ver-

trouwen in de markt en zijn voor de ontwikkeling ervan 

steeds belangrijker. Naast marktanalyses, toezicht, 

handhaving en consumentenbescherming heeft OPTA 

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 mi-

nister van Economische Zaken, maar OPTA is onafhan-

kelijk en neemt haar eigen beslissingen los van politieke 

of ondernemingsbelangen. De minister kan algemene 

aanwijzingen geven, maar kan niet ingrijpen in individu-

ele dossiers.  

 

Over OPTA

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2007
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1. Markttoezicht

Maatwerk is de spil waar OPTA’s toezicht om draait. 

Dat vormt ook een hoeksteen van de vernieuwde Te-

lecommunicatiewet die sinds 2004 van kracht is. Dit 

betekent dat OPTA proportioneel handelt en alleen 

verplichtingen oplegt bij potentiële concurrentieproble-

men. Ook handhaaft zij uitsluitend als daar aanleiding 

toe is. Meer vertrouwen dus en minder inspecties en 

controles. Soepel zijn waar het kan en streng zijn waar 

het moet. Dat is de visie die OPTA hanteert bij het toe-

zien op de markt. Een visie die bovendien aansluit bij 

de doelstelling in het regeerakkoord van Balkenende IV 

om volgens het high trust principe toezicht te houden. 

Om dit toezicht mogelijk te maken zette OPTA stappen 

om, in eerste instantie met KPN, afspraken te maken 

over compliance1. 

In 2007 spande OPTA zich in om tot een marktgedra-

gen oplossing te komen voor de gevolgen van de re-

alisatie van het All IP-Plan, dat KPN’s net verandert 

in een zogenaamd Next Generation Network. Stap-

pen zijn gezet naar een oplossing die recht doet aan  

OPTA’s uitgangspunt van infrastructuurconcurrentie 

waar zowel KPN als de marktpartijen die door de plan-

nen geraakt worden mee uit de voeten konden. Zo kan 

innovatie mogelijk worden zonder te tornen aan het 

principe van toegang tot KPN’s netwerk voor andere 

marktspelers.

In 58 beroepsprocedures voerde OPTA verweer tegen 

marktanalysebesluiten uit 2005 bij het College van Be-

roep voor het bedrijfsleven. Enkele uitspraken leidden 

tot aanpassing van OPTA’s besluiten op de markten 

breedband, vaste telefonie en omroep. Tevens is een 

aantal nieuwe marktanalysebesluiten genomen of zijn 

in voorbereiding. Dit vanwege rechterlijke uitspraken, 

gewijzigde marktomstandigheden of in aanloop naar 

een nieuwe reguleringsperiode.

1.1  Accent verschuift naar  
preventie

OPTA legt bij de inzet van middelen meer en meer het 

accent op preventie van overtreding. Er vindt een ac-

centverschuiving plaats in de relatie tussen OPTA en 

de ondertoezichtgestelde bedrijven. OPTA geeft zoveel 

mogelijk ruimte aan marktpartijen om hun eigen verant-

woordelijkheid te nemen voor het naleven van wetten 

en regels om verstoring van de marktwerking te voorko-

men. Deze high trust toezichtstijl is expliciet opgenomen 

in het regeerakkoord.

1.1.1 High Trust

Het principe van high trust stoelt op vertrouwen in het 

bedrijf dat onder toezicht staat en komt tegemoet aan de 

wens om de toezichtlasten omlaag te brengen. OPTA 

gaat ervan uit dat de ondernemingen zelf maatrege-

len nemen om ervoor te zorgen dat regels worden na-

geleefd en wil daar ook assistentie bij geven. Zo kan 

OPTA effectiever toezicht houden en is zij marktpartijen 

minder tot last. Immers, marktpartijen zijn zelf primair 

verantwoordelijk voor naleving. Tegelijkertijd betekent 

high trust vanuit de optiek van een toezichthouder dat 

bij geschonden vertrouwen hard wordt opgetreden. Kie-

zen voor deze rol verandert overigens niets aan OPTA’s 

handhavende instrumenten en bevoegdheden, die blij-

ven onverkort van kracht. Wel is de inzet ervan afhan-

kelijk van de mate van vertrouwen dat er is in de onder 

toezicht gestelde partij. Steeds als daar aanleiding toe 

is kan OPTA onderzoeken starten, informatieverzoeken 

doen of sancties opleggen.

“OPTA gaat ervan uit dat organisaties  
zelf maatregelen nemen en wil daar  
ook assistentie bij geven.”

13Markttoezicht
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1.1.2  Compliance

Centrale vraag voor OPTA is hoe zij ervoor zorgt dat 

markpartijen zich op een manier gedragen dat marktver-

storing uitblijft en zelf verantwoordelijkheid nemen voor 

naleving van regels. Daarom stimuleert OPTA compli-

anceprogramma’s. Een dergelijk programma bestaat 

uit een goed werkend preventiesysteem van normen 

en toetsmomenten dat door alle lagen van het bedrijf 

heenloopt. Met behulp van interne gedragsregels, pro-

cedurevoorschriften en controles wordt structurele nale-

ving van wet- en regelgeving door de onderneming zelf 

verzekerd. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor een 

dergelijk systeem, maar OPTA biedt ondersteuning en 

denkt mee. Een goed complianceprogramma beperkt de 

kans op overtreding tot een minimum. De onderneming 

bespeurt zelf een eventuele overtreding, meldt die aan 

OPTA en beëindigt deze onmiddellijk. 

OPTA hecht groot belang aan complianceprogramma’s. 

OPTA moedigt marktpartijen aan om compliancepro-

gramma’s in te richten en hierover afspraken te maken 

met de toezichthouder. Met het opstellen van dergelijke 

programma’s maken bedrijven duidelijk wat zij gaan 

doen om zich aan de wet te houden. OPTA nodigt on-

dertoezichtgestelden uit voor gesprekken en gaat in 

2008 ook zelf actief de markt benaderen.

OPTA verwacht in 2008 met KPN, de grootste onder toe-

zichtgestelde partij, verdere stappen richting hightrust 

te zetten. OPTA en KPN zullen daartoe een compliance 

handvest ondertekenen. 

Zie ook het interview met Muel Kaptein, hoogleraar be-

drijfskunde aan de Erasmus Universiteit, blz. 22

1.2 Overgang naar All IP
Beheersing van de toegangsproblematiek bij KPN’s over-

gang naar een All IP-netwerk of Next Generation Network 

was in 2007 een topprioriteit. OPTA’s betrokkenheid richt-

te zich op het vinden van een door de markt gedragen 

alternatief voor KPN’s voorgenomen uitfasering van de 

toegangspunten (MDF) waarlangs concurrenten nu ge-

bruik maken van KPN’s net. OPTA hecht een groot belang 

aan innovatie en streeft er bovendien naar om voldoende 

ruimte voor infrastructuurconcurrentie over te houden. Al-

ternatieve marktspelers moeten in het ombouwplan ade-

quaat toegang blijven houden tot KPN’s netwerk.

1.2.1 Marktgedragen oplossing

Aanvankelijk was voorzien dat OPTA in vervroegde 

marktanalyses zou bepalen welke verplichtingen KPN 

opgelegd zou krijgen bij het uitfaseren van de MDF-toe-

gang. Ook was OPTA voornemens om beleidsregels te 

formuleren over hoe KPN de uitfasering moest regelen. 

OPTA drong er echter actief op aan dat marktpartijen zélf 

een alternatief voor MDF-toegang bedachten. Zo kwam 

zicht op een werkbaar infrastructuuralternatief voor de 

aanbieders die afhankelijk zijn van toegang tot KPN’s 

netwerk. Een marktgedragen oplossing werkt beter en 

biedt meer draagvlak dan opgelegde verplichtingen. 

OPTA gaf de betrokken marktpartijen tot medio 2007 de 

tijd om er samen uit te komen en anders dreigde opleg-

ging van verdergaande regulering.

1.2.2 Akkoord

OPTA’s oproep is door KPN en MDF-partijen voortva-

rend beantwoord. Medio juli kwamen KPN en de drie 

MDF-partijen die het meest gebruik maken van MDF-

toegang (Orange, bbned, Tele2), tot een principeak-

koord. KPN verwerkte de afspraken in een openbaar 

aanbod dat alle MDF-partijen af kunnen nemen. Het ak-

koord omvat onder andere afspraken over financiering 

door KPN van migratiekosten naar de All IP-situatie en 

compensatie voor gedane investeringen in de toegangs-

vorm die wordt uitgefaseerd. Concurrenten kunnen bo-

vendien kiezen voor behoud van MDF-toegang op zo’n 

“OPTA moedigt marktpartijen aan om 
complianceprogramma’s in te richten.”

Markttoezicht
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200 locaties. Ook kunnen zij afspraken met KPN maken 

voor levering van wholesale breedbandtoegang. Tot der-

gelijke afspraken is KPN later in het jaar ook gekomen 

met MDF-partijen Easynet, Solcon en Plex. Gezien de 

geboekte vooruitgang hoefde OPTA geen vervroegde 

marktanalyses te maken en bleven beleidsregels voor 

het uitfaseren van de MDF-centrales achterwege. Wel 

publiceerde OPTA het ontwerpbesluit over levering door 

KPN van de verbindingsschakel (SDF backhaul) die 

marktpartijen een infrastructureel alternatief biedt voor 

de MDF-toegang die met All IP verdwijnt.

1.2.3 Initiator en regisseur 

In het proces van onderhandelingen tussen marktpar-

tijen vervulde OPTA een initiërende en regisserende rol. 

OPTA hield zich voortdurend op de hoogte van lopende 

ontwikkelingen en eventuele knelpunten. Daarnaast or-

ganiseerde zij rondetafel bijeenkomsten met het topma-

nagement van de betrokken ondernemingen. Deze rol 

is door alle betrokken partijen gewaardeerd omdat die 

zorgde voor focus en voortgang. OPTA’s regie richtte 

zich op het zetten van de All IP-innovatiestap zonder 

de alternatieve marktpartijen de pas af te snijden. Dit 

leverde een cruciale bijdrage aan het vinden van werk-

bare oplossingen die voldoende recht deden aan betrok-

ken marktbelangen, zonder de concurrentie geweld aan 

te doen. Zo is maatwerk ontstaan dat OPTA met eigen 

regulering waarschijnlijk niet had kunnen bereiken. De 

ingeslagen weg van marktdialoog legde tevens een ba-

sis voor beter wederzijds begrip. OPTA betrekt de resul-

taten van de besprekingen tussen marktpartijen bij de 

nieuwe reguliere marktanalyses in 2008.

 

Zie ook het interview met Marcel Smits, Chief Financial 

Officer KPN, blz. 54

1.3 Marktanalyses
Een hoofdtaak van OPTA is het stimuleren van concur-

rentie. Zij kan hiertoe vooraf (‘ex ante’) verplichtingen 

aan bedrijven met aanmerkelijke marktmacht opleg-

gen. Dit doet zij op grond van marktanalyses waarin de 

concurrentieverhoudingen op de verschillende elektro-

nische communicatiemarkten worden onderzocht. De 

verplichtingen die zij oplegt, zoals prijsregulering, non-

discriminatie en transparantie, moeten marktverstoring 

en concurrentiebeperkingen voorkomen. De informatie 

die zij voor dergelijke analyses nodig heeft, verzamelde 

OPTA in 2007 via een nieuw systeem van structureel 

monitoren. Dit systeem is minder belastend voor de 

marktpartijen die de gegevens aan moeten leveren. Ver-

der stond 2007 in het teken van de uitspraken van het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven over OPTA’s 

marktanalyses en ook van nieuwe marktanalyses waar-

mee een start is gemaakt.

1.3.1 Structurele marktmonitor

Doel is om doorlopend beter zicht te krijgen op de elektro-

nische communicatiemarkten en ook de administratieve 

lasten voor bedrijven omlaag te brengen. Hierdoor krijgt 

OPTA een gedetailleerder beeld van de marktontwikke-

lingen en heeft zij steeds actuele informatie beschikbaar 

voor onder andere marktanalyses. Daartoe is eind 2006 

het als topprioriteit bestempelde proces van structurele 

monitoring gestart, waarbij marktpartijen ieder kwartaal 

gegevens aanleveren. Samen met de markt zijn vragen 

gedefinieerd met betrekking tot optimale verzameling 

van betrouwbare data over omzet, aansluitingen en bel-

minuten. Ook liet OPTA extern uitzoeken hoe de data-

verzameling verder kon verbeteren. Door  verschillende 

procesverbeteringen bleef administratieve rompslomp 

beperkt en ging de gegevenskwaliteit omhoog. Eind 

2007 zijn voor het eerst samengevoegde cijfers uit de 

structurele monitor openbaar gemaakt na overleg met 

betrokken partijen. Zo wordt betrouwbare informatie over 

de hele elektronische communicatiesector met meewer-

kende partijen en andere geïnteresseerden gedeeld.

1.3.2 Beroepen 

In ruim de helft van de beroepzaken kreeg OPTA ge-

lijk van de rechter of kon met een relatief eenvoudige 

aanpassing of aanvullende motivering het besluit alsnog 

Markttoezicht
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worden gerepareerd. Tegen OPTA’s marktanalysebe-

sluiten waren in totaal 58 beroepen ingesteld, deels al 

in 2006 ingediend. In het merendeel van deze beroepen 

is in 2007 uitspraak gedaan door het College van Be-

roep voor het bedrijfsleven (CBb). Zie ook het overzicht 

van kengetallen in de bijlage. De marktanalysebesluiten 

hebben grote impact op marktpartijen, omdat zij recht-

streeks businesscases en marktposities beïnvloeden. 

Partijen hebben er belang bij in beroep te gaan in een 

poging om voor henzelf een gunstiger uitkomst te beha-

len. Hieronder komen de verschillende beroepen tegen 

de marktanalysebesluiten aan bod.

Breedband

Begin mei deed het CBb uitspraak in de beroepen te-

gen de marktanalysebesluiten wholesale breedband-

toegang en ontbundelde toegang op wholesale-niveau. 

Het laatstgenoemde besluit is op een aantal punten ver-

nietigd en de rechter vroeg OPTA een nieuw besluit te 

nemen, hetgeen op 26 september gebeurde. Het markt-

analysebesluit wholesale breedbandtoegang bleef in 

stand. Gezien KPN’s All IP-plan en de daardoor sterk 

gewijzigde marktomstandigheden startte OPTA met 

nieuwe marktanalyses voor alle breedbandmarkten.

Vaste telefonie

Marktpartijen zijn bij het CBb in beroep gegaan tegen 

alle marktanalysebesluiten vaste telefonie. De uitspraak 

over de wholesalemarkt voor gespreksopbouw liet  

OPTA’s besluit grotendeels in stand. Ook overeind bleef 

het cruciale marktanalysebesluit inzake de retailmarkten 

voor vaste telefonie. De besluiten lokale gespreksdoor-

gifte en transitgespreksdoorgifte staan in rechte vast. De 

rechter vernietigde het besluit interregionale gespreks-

doorgifte en deels ook het besluit gespreksafgifte. OPTA 

moest daarom reparatiebesluiten nemen.

Ten slotte startte OPTA met het maken van nieuwe 

marktanalyses vaste telefonie. Zij startte analyses om 

vóór eind 2008 met nieuwe marktbesluiten te kunnen 

komen die zien op de periode tot en met 2010.

Mobiele telefonie 

Na een eerdere rechterlijke vernietiging publiceerde 

OPTA een door de markt gedragen nieuw marktanalyse-

besluit mobiele gespreksafgifte. Hierdoor betalen con-

sumenten minder voor het bellen van een vast telefoon-

toestel naar een mobiele aansluiting in Nederland. Het 

tarief voor mobiele gespreksafgifte wordt in drie stappen 

nagenoeg gehalveerd; van twaalf cent per minuut naar 

zeven cent per minuut. Consumenten besparen hierdoor 

gezamenlijk ruim  190 miljoen over een periode van 

drie jaar.

Op uitnodiging van OPTA en in de wetenschap dat de 

MTA-tarieven waarschijnlijk zouden worden gereguleerd, 

maakten de mobiele aanbieders zelf afspraken over de 

prijsverlaging. Bij de vaststelling van haar marktanalyse-

besluit hield OPTA rekening met de uitkomst van deze 

afspraken. Mobiele aanbieders lieten tegen deze ach-

tergrond weten niet in beroep te zullen gaan om hogere 

tarieven te eisen. Zo kwam een marktgedragen resultaat 

tot stand en werden lange, onvoorspelbare rechtszaken 

vermeden. Dat geeft zekerheid voor de consument en 

de industrie.

Omroep

De rechter was van mening dat OPTA, gezien de ver-

zwaarde motiveringseis die het amendement Blok/

Atsma2 neerlegde in de Telecommunicatiewet, er nog 

niet in was geslaagd de noodzaak van de toegangsver-

2  Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 9, gewijzigd bij Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 38 en Kamerstukken II, 2002-2003, 28 851, nr. 44. 

“De marktanalysebesluiten hebben 
grote impact op marktpartijen, omdat 
zij rechtstreeks businesscases en 
marktposities beïnvloeden.”
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plichtingen aan te tonen. Het CBb verwierp daarom het 

marktanalysebesluit over omroeptransmissiediensten 

en toegangsverplichtingen voor kabelbedrijven. Inmid-

dels besloot OPTA om de onderbouwing voor de toe-

gangsverplichting bij reparatiebesluit aan te vullen. Hier-

door blijven kabelbedrijven verplicht tot openstelling van 

hun netwerk voor omroepprogramma’s en innovatieve 

diensten zoals ‘video op verzoek’ van alternatieve pro-

gramma-aanbieders.

Het marktanalysebesluit analoge radiosignalen via de 

ether is ook door het CBb vernietigd. Op last van de 

rechter moest OPTA de analyse opnieuw uitvoeren. Dit 

leidt naar verwachting in de loop van 2008 tot een nieuw 

besluit.

1.3.3  Verdeling frequentieruimte

Het ministerie van Economische Zaken wil in 2008 ver-

gunningen veilen voor een tweetal soorten frequentie-

ruimtes, te weten voor aardse digitale audio omroep 

(T-DAB) en voor mobiele communicatietoepassingen 

in de 2,6 GHz band. Op verzoek van het ministerie van 

Economische Zaken brachten de Nederlandse Me-

dedingingsautoriteit (NMa) en OPTA advies uit over 

de concurrentiegevolgen hiervan. Het advies over de  

2,6 GHz band was om de hoeveelheid frequentieruimte die 

één partij kan bemachtigen te beperken omdat anders ge-

vaar ontstaat voor te grote marktmacht. Over T-DAB con-

cluderen NMa en OPTA dat in ieder geval voorkomen dient 

te worden dat KPN alle drie de T-DAB kavels verkrijgt. 

1.4  Samenwerking Europese 
toezichthouders

In de European Regulators Group (ERG) werken de 

Europese OPTA’s samen om een effectieve en pan-

Europese marktbejegening te bewerkstelligen. OPTA 

vervult daarin een voortrekkersrol. In 2007 is door de 

Europese toezichthouders een centraal Brussels secre-

tariaat opgericht dat moet zorgen voor verdergaande 

stroomlijning en harmonisatie van marktregulering. Op 

een aantal kerngebieden, zoals breedband en internet-

bellen, willen de Europese toezichthouders meer wer-

ken met daadwerkelijk richtinggevende, gezamenlijke 

principeverklaringen en reguleringsuitgangspunten. Ook 

wordt de toepassing hiervan gemonitored en helpen 

toezichthouders elkaar om zich aan gemaakte afspra-

ken te houden. De ERG staat een regulering voor die 

ruimte laat om op nationaal niveau rekening te houden 

met specifieke marktomstandigheden. Ten slotte advi-

seerden de Europese OPTA’s de Europese Commissie 

over de komst van het nieuwe regelgevend kader voor 

elektronische communicatie dat Commissaris Reding 

november 2007 presenteerde. Herziening is nodig van-

wege de grote dynamiek en de vele veranderingen in de 

elektronische communicatiemarkt.

1.5 Internationale roaming
Onder OPTA’s toezicht is de Europese roamingverorde-

ning met succes in Nederland geïmplementeerd. Hier-

door is mobiel bellen en gebeld worden in het buitenland 

nagenoeg de helft goedkoper geworden en moeten eind-

gebruikers bovendien door hun provider adequaat geïn-

formeerd worden over geldende tarieven. Nederlandse 

consumenten besparen hierdoor jaarlijks gezamenlijk    

150 miljoen. Het is OPTA’s taak ervoor te zorgen dat 

mobiele belbedrijven zich houden aan de verordening.

1.6 Toezicht en handhaving
De toezichtactiviteiten van OPTA omvatten het actief 

toezicht houden op ontwikkelingen en omstandigheden 

in de markt op grond van de Telecommunicatiewet en 

in specifiek verband de handhaving van de in markt-

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2007
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analysebesluiten opgelegde verplichtingen. Handhaving 

via boetes of lasten onder dwangsom stimuleren ge-

wenst marktgedrag. In dit kader legde OPTA vijf boetes 

op met een totale waarde van  4,9 miljoen. In tien ge-

vallen zijn lasten onder dwangsom opgelegd.

Stoplichtmodel 

Het stoplichtmodel is een voorbeeld van hoe het high 

trust principe kan werken en vormde één van OPTA’s 

topprioriteiten. Het model voorziet in een lichtere vorm 

van toezicht op eindgebruikerstarieven en stoelt op 

vertrouwen. Het maakt KPN zelf verantwoordelijk om 

op grond van het retailbesluit te toetsen of een nieuwe 

dienst aan OPTA moet worden gemeld, al naar gelang 

het concurrentierisico dat eraan kleeft. Groene diensten 

kunnen ‘door’ zonder OPTA-toetsing vóóraf. KPN moet 

zelf nagaan of deze diensten aan alle verplichtingen vol-

doen en bij OPTA melden. Oranje diensten moeten altijd 

vooraf door OPTA worden beoordeeld. Rode diensten 

zijn verboden. High trust betekent ook dat bij geschon-

den vertrouwen hard wordt opgetreden.

In het kader van het zogenoemde ‘stoplichtmodel’ 

meldde KPN verschillende diensten bij OPTA aan. De 

introductie van ‘BelVrij’ en ‘bij KPN’ liet de werking van 

het model in de praktijk zien. KPN zocht vooraf contact 

met OPTA om ervoor te zorgen dat deze pakketten als 

groene dienst aangemerkt konden worden. Daarnaast 

richtten de onderzoeken op grond van het stoplichtmo-

del zich vooral op de geoorloofdheid van KPN’s aanbie-

dingen in de (groot)zakelijke markt.

In drie gevallen constateerde OPTA dat KPN zich niet 

aan de regels hield. De voor zakelijke afnemers be-

doelde dienst ‘incentive C41’ was niet geoorloofd omdat 

hierdoor een te lage prijs kon ontstaan waartegen de 

markt niet kon concurreren. Nadat OPTA een last on-

der dwangsom oplegde nam KPN de dienst uit de markt. 

Daarnaast legde OPTA aan KPN een boete op voor de 

misleidende wijze waarop de kortingsregeling ‘World-

Line XL’ via KPN’s website publiek was gemaakt.

Met twee multinationals sloot KPN overeenkomsten 

welke tot selectieve prijsvoordelen leidden die nadelig 

waren voor de mededinging. OPTA trad hier handha-

vend tegen op, omdat deze contracten niet correct wa-

ren aangemeld. Voor deze overtredingen legde OPTA 

daarom een hoge boete op van  2,88 miljoen.

1.7 Nummerbeheer en -uitgifte
OPTA geeft telefoonnummers uit voor verschillende 

diensten en toepassingen. Zij moet de nummervoorraad 

goed beheren en tijdig signaleren als telefoonnummers 

op dreigen te raken. Tegen ongeoorloofd gebruik treedt 

zij handhavend op. 

1.7.1 Geen telefoonnummerschaarste

OPTA’s doel voor het verslagjaar was om via een telling 

de huidige voorraad aan telefoonnummers te vergelijken 

met die van zes jaar geleden en een schaarsterapportage 

op te maken. OPTA stelde vast dat zij de komende drie 

jaar voor geen enkele nummersoort schaarste verwacht. 

Er was daarom geen noodzaak om de uitgifteregels aan 

Handhaving

In het kader van het markttoezicht legde OPTA in 

2007 in totaal tien lasten onder dwangsom op aan 

marktpartijen:

•  verkeerd of misleidend gebruik van telefoon-

nummers (6)

• strijdigheid met tariefregulering vaste telefonie (2)

•  niet voldoen aan de wettelijke registratie-

verplichting (1)

• tarieven voor gespreksafgifte (1).

In alle gevallen zijn de in de last opgenomen over-

tredingen beëindigd, waarbij in één geval de termijn 

waarbinnen de beëindiging moest plaatsvinden met 

vier dagen is overschreden.

Markttoezicht
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te passen. Wel constateerde OPTA een toegenomen 

marktbehoefte aan bruikbare, opeenvolgende reeksen 

mass calling- en medianummers. Dergelijke telefoonnum-

mers worden gebruikt in voting shows op tv (zoals Idols) 

en kunnen grote hoeveelheden belverkeer tegelijk ver-

werken. OPTA gaat in 2008 praktische afspraken maken 

over medegebruik en snellere nummerroulatie, waarmee 

ze verwacht voldoende inbelnummers voor de omroepen 

beschikbaar te maken en schaarste te voorkomen.

1.7.2 Soepelere beleisen

Aanbieders van informatiediensten komen sneller in 

aanmerking voor een makkelijk te onthouden kort infor-

matienummer. Dergelijke nummers (bijvoorbeeld 0900-

1234) zijn schaarser, maar worden vanwege gebruiks-

gemak doorgaans geprefereerd boven lange nummers. 

Na marktonderzoek schrapte OPTA de eis van een mi-

nimumaantal oproepen in combinatie met een bepaald 

aantal gespreksminuten. Nu is voldoende dat aan één 

van de twee voorwaarden is voldaan. Zowel dienstaan-

bieder als consument zijn bij deze versoepeling gebaat.

1.7.3 Nummeruitgifte verbeterd

Nadat OPTA in 2006 constateerde dat besluiten over 

telefoonnummeraanvragen in een aantal gevallen bui-

ten de gestelde, wettelijke termijnen werden genomen 

is gericht actie ondernomen. Het uitgifteproces is in-

middels zodanig vooruitgegaan dat in nagenoeg alle 

gevallen (99%) binnen de termijn een beslissing wordt 

genomen. OPTA ondernam actie om de transparantie 

en onderbouwing van gestelde voorwaarden bij num-

meruitgiftebesluiten te verbeteren. Ook is een nieuw ge-

automatiseerd systeem voor nummeruitgifte in gebruik 

genomen.

1.7.4 Nieuwe regels nummermisbruik

Dure informatienummers en lange wachtrijen voor con-

sumenten waren een regelmatig terugkerend onder-

werp in de media en in Tweede Kamervragen. In 2008 

komt nieuwe wetgeving gereed die de consument beter 

beschermt. OPTA krijgt er taken bij en wordt bevoegd 

om misbruik van informatienummers aan te pakken. 

Ter voorbereiding hierop adviseerde zij het ministerie 

van Economische Zaken over de uitvoerbaarheid van 

de voorgenomen regelgeving. Ook voerde zij intensief 

overleg met marktpartijen en belanghebbenden over de 

praktische toepassing van de nieuwe regels. Hierdoor 

verwacht OPTA de nieuwe taken in 2008 direct en ade-

quaat te kunnen uitvoeren, waardoor de consument ef-

fectiever is beschermd.

1.7.5 Start abonnee-informatiediensten

Voor het opzoeken van telefoonnummers is sinds 1 april 

2007 keuze uit meer dan tien aanbieders van abonnee-

informatie. De concurrerende aanbieders maken gebruik 

van viercijferige, zogenaamde 18xy- nummers, allemaal 

beginnend met 18. Het was OPTA’s taak om de start 

van deze nieuwe markt soepel te laten verlopen en voor 

marktpartijen gelijke kansen te creëren. OPTA organi-

seerde al in 2006 een rondetafel bijeenkomst om markt-

partijen in te lichten over wat van hen verwacht werd en 

OPTA waarschuwde de ingebruikname van de nieuwe 

nummers scherp in de gaten te zullen houden. Deson-

danks heeft OPTA in 2007 in een paar gevallen hand-

havend moeten optreden. Tele2 verbond ten onrechte 

haar klanten, die naar andere nummers uit de nummer-

reeks 18xy belden, door met haar eigen nummerinfor-

matiedienst. KPN maakte ongeoorloofde reclame voor 

haar eigen dienst en leverde een belspel via haar infor-

matiedienst, wat niet is toegestaan. Enkele lasten onder 

dwangsom stopten de overtredingen en beperkten de 

beschadiging van het consumentenvertrouwen. Aan het 

eind van het jaar besloot OPTA na onderzoek aan KPN 

een boete van  220.000,- en aan Tele2 een boete van 

200.000,- op te leggen.

“Voor het opzoeken van 
telefoonnummers is sinds 1 april 2007 
keuze uit meer dan tien aanbieders.”
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1.7.6  Europees nummer vermiste  

kinderen

In februari kondigde de Europese Commissie aan dat EU-

breed dezelfde telefoonnummers beschikbaar moeten 

komen voor een aantal diensten. Deze diensten dragen 

bijvoorbeeld bij aan het welzijn van burgers of kunnen ie-

mand in moeilijkheden helpen. De nummers bestaan uit 

6 cijfers en beginnen allen met de cijfers 116. OPTA nam 

deel aan Europees overleg over het gebruik van deze 

nummers en adviseerde het ministerie van Economische 

Zaken over de Nederlandse nummerplanwijziging. In ok-

tober is het eerste nummer toegekend: 116000 voor een 

telefonisch meldpunt voor vermiste kinderen. In de loop 

van 2008 worden naar verwachting nog een aantal num-

mers uit de 116-reeks in het nummerplan opgenomen.

1.8 Geschillen kabelaanleg
Op 1 februari 2007 trad het nieuwe hoofdstuk 5 van de 

Telecommunicatiewet in werking. Het gaat hier om de ge-

doogplicht die grondeigenaren, vaak gemeenten, hebben 

bij aanleg en onderhoud van kabels voor elektronische 

communicatie. OPTA beslecht of bemiddelt regelmatig in 

geschillen daarover. De wetswijziging verbreedt de kring 

van ondertoezichtgestelde partijen. Tevens is precies dui-

delijk in welke gevallen OPTA een geschil kan beslechten 

en op welke artikelen in hoofdstuk 5 OPTA toezicht houdt. 

De wetswijziging brengt ook met zich mee dat niet alleen 

gedoogplichtigen, maar ook aanbieders een geschil door 

OPTA kunnen laten beslechten. Dit leidde tot een vertien-

voudiging van het aantal gedooggeschillen ten opzichte 

van 2006, van 3 naar 29. In twee gevallen kon OPTA suc-

cesvol tussen partijen bemiddelen en bleef formele ge-

schilbeslechting achterwege.

1.9 Post
OPTA voerde in 2007 haar toezichtstaken uit op basis 

van de huidige Postwet. Zij controleerde TNT’s financi-

ele- en kwaliteitsrapportages over de universele post-

dienstverlening en beoordeelde de door TNT ingediende 

tariefvoorstellen voor postbezorging. In aanloop naar de 

inwerkingtreding van de nieuwe Postwet bereidde OPTA 

zich in 2007 voor op de uitvoering van daaruit voortvloei-

ende nieuwe taken. Zij adviseerde de staatssecretaris van 

Economisch Zaken over voorgenomen regelgeving met 

het oog op de verdere liberalisering van de postmarkt.

1.9.1  Concessie- en kwaliteitsrapportages

Jaarlijks moet TNT een concessierapportage en twee 

kwaliteitsrapportages aan OPTA verstrekken. Wat de 

kwaliteitsrapportages betreft constateerde OPTA dat 

TNT voldoet aan de gestelde eisen. De meest recente 

gegevens betreffen het jaar 2006. TNT Post had in dat 

jaar 2110 postvestigingen en dat lag boven het normaan-

tal van 2102 vestigingen. De bezorgtijd van brieven op 

de eerstvolgende werkdag lag in 2006 met 96,6% boven 

de minimumeis van 95%.

De concessierapportage vormt een jaarverslag over de 

monopolie- en opgedragen diensten waarop OPTA toe-

zicht houdt, inclusief relevante financiële gegevens. OPTA 

vindt dat de manier waarop TNT de pensioenkosten ver-

antwoordt onvoldoende zicht geeft op de structurele ont-

wikkeling van het concessieresultaat. TNT legde herhaal-

de verzoeken om pensioenkosten transparanter te maken 

naast zich neer, waardoor het niet mogelijk was vast te 

stellen of de winstcijfers van TNT met betrekking tot de 

concessie toe- of afnemen. OPTA bezit geen machtsmid-

delen om dit af te dwingen. OPTA stelde de staatssecreta-

ris van Economische Zaken hiervan op de hoogte.

1.9.2 Toetsing posttarieven

In het tweede halfjaar van 2007 ontving OPTA van TNT 

vier voornemens tot tariefwijzigingen. Het betrof wijzigin-

gen op het gebied van frankeermachines, aangetekende 

zendingen, verhuisservice en pakketten. De tariefwijzi-

gingen voldeden aan de wettelijke eisen.

“In twee gevallen kon OPTA succesvol 
tussen partijen bemiddelen en bleef 
formele geschilbeslechting achterwege.”

Markttoezicht
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1.9.3 Nieuwe Postwet uitgesteld

In het voorjaar van 2007 is de vernieuwde Postwet be-

handeld in de Tweede Kamer. OPTA’s collegevoorzitter 

Chris Fonteijn onderstreepte in een toelichting aan Ka-

merleden de voordelen van een snelle liberalisering en 

gaf het belang aan dat andere postvervoerders toegang 

tot het netwerk van TNT krijgen. Ook zei hij dat in het 

overgangsproces van monopolie naar liberalisering de 

toezichthouder (tijdelijk) van extra bevoegdheden moet 

worden voorzien, om de kans dat het liberaliseringspro-

ces slaagt te verhogen.

De bepalingen in de vernieuwde concept Postwet ver-

gen nadere uitwerking in de lagere regelgeving. Zo stel-

de het ministerie van Economisch Zaken een ontwerp 

Postbesluit en Postregeling op, onder meer betrekking 

hebbend op tariefregulering van de ‘gewone’ postze-

gel. Op verzoek van het ministerie toetste OPTA de uit-

voerbaarheid hiervan. OPTA concludeerde dat zij niet 

in staat wordt gesteld om de tarieven te toetsen op het 

principe van kostenoriëntatie.

Staatssecretaris Heemskerk van Economisch Zaken 

besloot begin december om de volledige liberalisering 

van de postmarkt en hiermee de inwerkingtreding van 

de nieuwe postregelgeving uit te stellen. Hij vindt dat 

nog te onduidelijk is of in Duitsland een eerlijke markt 

voor de postbezorging ontstaat. TNT Post zou daar-

door in Duitsland niet goed kunnen concurreren terwijl 

in Nederland haar positie zou kunnen verzwakken door 

de komst van meer liberalisering. De Staatssecretaris 

hoopt de nieuwe Postwet per 1 juli 2008 in werking te 

kunnen laten treden.

Zie ook het interview met Bart Stomphorst, directeur van 

postbedrijf Sandd, blz. 68

1.9.4 Geschil postbussen

Op basis van de aan TNT opgelegde verplichtingen moe-

ten concurrenten van TNT in staat worden gesteld om 

geadresseerde poststukken te bezorgen op de postbus-

sen van TNT. In 2007 deed zich een geschil voor over 

de tarieven en voorwaarden waaronder een concurrent 

toegang tot deze postbussen kon krijgen. OPTA had eind 

2007 nog geen uitspraak gedaan in dit geschil. Naar ver-

wachting zal het geschil in 2008 worden beslecht.  

“OPTA’s collegevoorzitter onderstreepte 
in een toelichting aan Kamerleden de 
voordelen van een snelle liberalisering.”

Markttoezicht
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“Met compliance- 
programma’s pakken  
bedrijven hun eigen  
verantwoordelijkheid op.”

Muel Kaptein  - Hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en director bij KPMG Forensic & Integrity

« terug naar interviews
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oed werkende compliance-programma’s 

zijn het antwoord op de verzadigde regel-

geving en uitdijend toezicht. Regeldrift treft 

zelden doel en werkt eerder contraproductief. Met com-

pliance-programma’s pakken bedrijven hun eigen ver-

antwoordelijkheid op. Dit gebeurt door interne regelge-

ving te ontwikkelen en de organisatie zo in te richten dat 

naleving ervan wordt bevorderd. Wanneer zich desal-

niettemin overtredingen voordoen, wordt daar adequaat 

op gereageerd. Wanneer bedrijven op die manier laten 

zien in control te zijn, dan kan een toezichthouder als 

OPTA in haar controle afstand nemen. Dan moet het 

zelfs. Vooral voor een toezichthouder vergt compliance 

een hele ommezwaai. Je moet loslaten, vertrouwen ge-

ven en kiezen voor een nieuwe visie op toezicht. Zoge-

heten high trust. Bij low trust staan toezichthouder en 

onder toezicht gestelde lijnrecht tegenover elkaar.

Een high trust relatie betekent niet het einde van over-

tredingen. Goede compliance-programma’s zorgen wel 

voor minder overtredingen en maken ze ook eerder 

zichtbaar. Interne prestatiedruk en vrees voor statusver-

lies zijn veel voorkomende oorzaken van overtredingen. 

De hamvraag is hoe zelfreinigend is een onderneming? 

Zijn er maatregelen getroffen die een open cultuur be-

vorderen waarin medewerkers dilemma’s of spanningen 

aan de orde kunnen stellen? Openheid is evenzeer be-

langrijk in de verhouding tussen de toezichthouder en 

G

« terug naar interviews
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onderneming. Je moet de ivoren toren uit en met elkaar 

grijze gebieden willen verkennen. Elkaar de waarheid 

zeggen en vooral ook van elkaar durven leren. Geza-

menlijk doel is een integer bedrijfsleven dat wetsover-

tredingen vermijdt en een toezichthouder die zo weinig 

mogelijk hoeft in te grijpen. Goede intenties moeten wor-

den beloond. Bedrijven in de Verenigde Staten kunnen 

maximaal 95% boetevermindering verdienen als zij een 

aantoonbaar werkend compliance-programma hebben. 

Perse boetes opleggen is nooit een doel op zich.

High trust is niet zonder risico’s. Voorkomen moet wor-

den dat OPTA en onderneming twee handen op één 

buik worden. Dat vraagt scherp onderscheid in rollen. 

Bovendien is bewustzijn van de perceptie van je gedrag 

in de buitenwereld cruciaal. High trust vergt meer ver-

trouwen van de maatschappij in de toezichthouder. In 

een dergelijke situatie worden dilemma’s en problemen 

in vertrouwen gedeeld en hang je ze niet direct aan de 

grote klok. Alle marktpartijen moeten op een gelijkwaar-

dige manier worden bejegend en een soortgelijke relatie 

met de toezichthouder kunnen hebben. Als OPTA win 

je vertrouwen door transparant te zijn over je visie op 

toezicht en de spelregels die je jezelf oplegt. Je stelt 

eisen aan de betrouwbaarheid van bedrijven, maar je 

moet evengoed jezelf in dat opzicht normeren en rolmo-

del willen zijn.

« terug naar interviews
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De lakmoesproef in de high trust relatie is een overtre-

ding. Hoeveel ruimte geef ik als toezichthouder om de 

overtreder in eigen huis te laten opsporen en corrigeren? 

Wanneer sein ik als bedrijf OPTA in? Bij de eerste sig-

nalen, nadat het feitencomplex is vastgesteld en maat-

regelen zijn getroffen of pas wanneer de toezichthouder 

er naar vraagt? Voor het toezicht gaat het niet alleen om 

het blootleggen van de omvang van de overtreding en 

de schade, maar juist ook om de oorzaken ervan. Was 

er ondanks de overtreding sprake van adequate preven-

tie, detectie en respons? Dat peilen vergt diepgaande 

kennis van culturele, organisatorische, en psychologi-

sche processen die achter een overtreding schuil gaan. 

Geen compliance systeem is waterdicht en een wereld 

zonder overtredingen is illusoir. OPTA moet daarom bij 

een goed werkend compliance-programma niet te snel 

met de knoet slaan, maar ook zijn tanden niet verliezen. 

Dan komt het aan op gezag en moet aan de hand van 

de ernst van de overtreding een passende sanctie wor-

den opgelegd mét een stijgende douceur naarmate het 

compliance-programma beter werkt.  

“Als OPTA win je vertrouwen door 
transparant te zijn over je visie op 
toezicht en de spelregels die je 
jezelf oplegt.”

« terug naar interviews
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In haar Visie 2007 kondigde OPTA aan dat het wegne-

men van overstapdrempels en het versterken van de 

aanpak van internetveiligheid in 2007 tot haar topprio-

riteiten zouden behoren. De aandacht die OPTA aan de 

consument besteedde is ook in 2007 weer toegenomen. 

Er waren belangrijke ontwikkelingen op het gebied van 

telemarketing, de nieuwe gedragscode voor SMS-dien-

sten en het beëindigingsrecht van abonnees bij een ge-

wijzigde overeenkomst. OPTA stelt zich hierbij tot doel 

om de positie van de consument, in de veranderende 

wereld van naar elkaar toegroeiende telecommunicatie-

markten, te versterken en de consument waar nodig te 

beschermen.

2.1 ConsuWijzer
OPTA neemt deel in ConsuWijzer, het gezamenlijke in-

formatieloket voor consumenten van OPTA, de Neder-

landse Mededingingsautoriteit en de Consumentenauto-

riteit. Consumenten kunnen bij ConsuWijzer terecht voor 

informatie en advies over alle rechten en plichten. Ook 

dus op het vlak van telecommunicatie en post. In 2007 

kwamen via ConsuWijzer ruim 50.000 telefoontjes, en 

ruim 20.000 e-mails en brieven binnen. Meer dan 13.000 

van deze meldingen waren aan het adres van OPTA. In 

de top vijf meldingen bij ConsuWijzer stonden telecom-

onderwerpen in 2007 op nummer twee en drie. Daarbij 

ging het om  telefonische verkoop van belabonnemen-

ten en om klachten over internetaanbieders.

2.2 Internetveiligheid
Het consumentenvertrouwen in de werking van de markt 

en de veiligheid van de diensten is in belangrijke mate 

bepalend voor de vraag naar elektronische communica-

tiediensten. Naast kansen levert communicatietechnolo-

gie ook bedreigingen op. Het internet is een open net-

werk dat makkelijk te gebruiken is voor allerlei criminele 

doeleinden. OPTA heeft als taak om consumenten te be-

schermen door op te treden tegen spam en ongewenste 

software en daarmee de internetveiligheid te vergroten.

2.2.1 Spam

Spam blijft een groot probleem in het e-mailverkeer. 

Hoewel het aandeel van Nederlandse spam sinds de 

inwerkingtreding van het spamverbod met 85% dras-

tisch terugliep, ontvangen mensen nog altijd veel spam, 

vooral vanuit het buitenland. Recente cijfers van anti-

virusbedrijven schatten dat 90% van alle verzonden 

e-mail spam betreft. Het aantal binnengekomen klach-

ten over spam via OPTA’s informatie- en klachtensite, 

spamklacht.nl, steeg van ruim 11.000 in 2006 naar ruim 

19.000 in 2007. Gelukkig kunnen filters veel spam tegen-

houden. Aanbieders van e-maildiensten en consumen-

ten moeten hiervoor wel grote financiële en praktische 

inspanningen leveren. OPTA zet de handhaving van het 

wettelijke spamverbod onverminderd voort. Voordat een 

boete aan een spammer kan worden opgelegd, is gron-

dig en technisch gecompliceerd onderzoek noodzake-

lijk. In 2007 is een aantal nieuwe onderzoeken gestart. 

2. Consumentenbescherming

Consumentenbescherming

Spam

ID2001 had een eerdere waarschuwing in de wind 

geslagen en probeerde zijn activiteiten sindsdien te 

verbergen. Deze spammer maakte gebruik van on-

beveiligde draadloze modems van bedrijven en par-

ticulieren. Door voor de deur te parkeren van een 

nietsvermoedende consument of onderneming en 

stiekem in te loggen, kon deze spammer anoniem 

honderdduizenden e-mails versturen. Deze techniek, 

in het jargon wel bekend als wardriving, laat zien hoe 

belangrijk het is om draadloze modems te voorzien 

van beveiliging en een versleuteld wachtwoord. 

ID2001 kreeg een boete opgelegd van  55.000,-.

“OPTA heeft als taak om consumenten 
te beschermen door op te treden tegen 
spam en ongewenste software.”
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Opvallend is dat het hier allemaal bedrijven betroffen die 

eerder een waarschuwing kregen. Het OPTA-beleid is 

dat dergelijke recidivisten beboet worden. In 2007 zijn 

twee boetes en een aantal waarschuwingen uitgedeeld. 

2.2.2 Ongewenste software

Steeds meer internetgebruikers krijgen last van onge-

wenste en vaak kwaadaardige software. Soms gaat het 

om reclamesoftware (ook wel: adware), maar in toene-

mende mate worden consumenten het slachtoffer van 

spyware: spionagesoftware die zoekt naar surfgege-

vens, wachtwoorden en andere persoonlijke informatie 

op de PC’s van consumenten.

Een belangrijke doelstelling voor OPTA in 2007 was 

daarom een substantiële afname van de verspreiding 

van ongewenste software op Nederlandse bodem. Aan 

drie bedrijven en hun twee directeuren zijn hoge boetes 

opgelegd voor het plaatsen van adware en spyware. Op 

de ranglijst van landen die ongewenste software hos-

ten zakte Nederland van een vierde plaats in 2006 naar 

een tiende plaats in 20073. Ook in 2008 zal een onder-

zoek naar ongewenste software worden afgerond en zal 

OPTA passende sancties opleggen.

2.2.3 Zorgplicht internetaanbieders

Internetaanbieders zijn wettelijk verplicht om techni-

sche en organisatorische maatregelen te nemen ter be-

veiliging van hun diensten. Ook moeten zij hun gebrui-

kers voorlichten over risico’s en hoe zich daartegen het 

beste te wapenen. Op 1 juni 2007 organiseerde OPTA 

een brede bijeenkomst om met de branche de precieze 

invulling van de wettelijke internetzorgplicht te bepalen. 

Daarop volgde een schriftelijke consultatieronde aan de 

hand van ontwerpbeleidsregels. Partijen erkenden het 

belang van het onderwerp en OPTA’s wettelijke plicht 

er zich op enigerlei wijze mee bezig te houden. Er be-

stond verdeeldheid over welke technische maatrege-

len al of niet in de beleidsregels moesten komen. Ook 

waren er vraagtekens bij OPTA’s rol en of het zinvol 

is om van bovenaf regels op te leggen. Een meerder-

heid gaf aan dat vooral voorlichting aan eindgebruikers 

bijdraagt aan vergroting van de internetveiligheid. Veel 

internetaanbieders doen al het nodige op dat vlak.

Omwille van de effectiviteit en gezien de marktreacties 

besloot OPTA af te zien van beleidsregels en de aan-

dacht te richten op betere consumentenvoorlichting en 

de aanpak van besmette computernetwerken. Inmiddels 

neemt de branche onder auspiciën van OPTA zelf het 

heft in handen om met elkaar een keurmerk voor vei-

lig internet af te spreken, waar de consument zekerheid 

aan kan ontlenen. Uiteraard mag zelfregulering niet lei-

den tot schijnveiligheid en zal OPTA er in 2008 op toe-

zien dat er een robuust en handhaafbaar systeem wordt 

afgesproken. Anders moet zij alsnog beleidsregels op-

leggen.

Zie ook het interview met Margreth Verhulst, XS4ALL 

Public Affairs, blz. 36

DollarRevenue

OPTA legde een boete van in totaal 1 miljoen op 

aan een aantal bedrijven onder de naam DollarRe-

venue. Dit samenwerkingsverband stond in de top-10 

van grootste verspreiders van spyware ter wereld. 

DollarRevenue gebruikte verschillende mogelijkhe-

den. Zo zette het internetgebruikers op het verkeerde 

been door net te doen alsof er een onschuldig filmpje 

zou worden gedownload, terwijl er in feite sprake was 

reclamesoftware. De bedrijven maakten ook gebruik 

van zogenoemde botnets, netwerken van gekaapte 

gehackte computers, waarbinnen alle computers wer-

den besmet. Voor consumenten is het vrijwel onmo-

gelijk om zelf de software te verwijderen. Mede omdat 

maar liefst 22 miljoen computers besmet waren ge-

raakt, achtte OPTA hoge boetes op zijn plaats.

Consumentenbescherming

3  Bron: Sophos security threat report 2008
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2.2.4 (Inter)nationale samenwerking

Internetveiligheid is een mondiaal probleem dat zich 

weinig aantrekt van landsgrenzen. Een groot deel van 

de spamberichten en ongewenste software komt uit 

het buitenland. Internationale samenwerking en ken-

nisoverdracht zijn daarom noodzakelijk. Medewerkers 

van OPTA spraken gedurende het jaar op tal van in-

ternationale seminars en congressen, georganiseerd 

door verschillende (non)gouvernementele organisa-

ties. Collega spambestrijdende autoriteiten uit de Eu-

ropese Unie, Japan en Taiwan volgden in november 

en december bij OPTA een training. Naast het behan-

delen van de theorie is ook onderzoek in de praktijk 

geoefend.

Binnen de Nederlandse grenzen investeert OPTA in de 

samenwerking met andere toezichthouders en werkt 

nauw samen met onder andere politie, FIOD, Consu-

mentenautoriteit en GovCert. OPTA is coördinator en 

gastheer van regelmatig operationeel overleg over de 

beste aanpak van cybercriminaliteit. Dit overleg resul-

teerde eveneens in een samenwerkingsprotocol tussen 

het Korps Landelijke Politie Diensten en OPTA voor uit-

wisseling van expertise en onderzoeksinformatie.

2.3 Overstapdrempels 
Hoewel OPTA formeel onvoldoende bevoegdheden 

heeft om overstapproblemen bij breedband internet-

toegang zelf effectief op te lossen, ondernam zij gezien 

de vele consumentenklachten toch verschillende acties. 

Zo verbeterde de praktische informatievoorziening voor 

de consument op de ConsuWijzer-website en herzagen 

marktpartijen hun overstapprocedures. Ook deed OPTA 

samen met de markt onderzoek naar de aard van een 

aantal specifieke overstapproblemen en mogelijke op-

lossingen. Onder meer bleek dat Internet Service Pro-

viders (ISP’s) zonder eigen infrastructuur beter moeten 

worden geïnformeerd over (technische) veranderingen 

bij het netwerkbedrijf waar zij hun internetdiensten afne-

men, zodat zij tijdig hierop kunnen inspelen en overstap-

perikelen worden voorkomen.

 

Marktpartijen richtten op vrijwillige basis een nieuwe 

taskforce op, specifiek om overstapproblemen aan te 

pakken. Eén doelstelling is om af te spreken dat uiter-

lijk eind 2008 95% van alle overstapvormen, inclusief 

verhuizingen, op afgesproken datum geregeld moeten 

zijn. Staatssecretaris Heemskerk van Economische Za-

ken en OPTA hebben deze plannen positief ontvangen 

en aangegeven de uitwerking van de afspraken te moni-

toren en waar nodig te faciliteren.

 

2.4 Telemarketing
Doelstelling voor de aanpak van telefonische verkoop 

was om de consumentenirritatie te verminderen en 

telemarketingbedrijven te wijzen op de geldende re-

gels. Waar nodig zouden waarschuwingen en boetes 

worden uitgedeeld. Ook wilde OPTA meer inzicht krij-

gen in de hoeveelheid klachten over ongevraagde te-

lefoontjes.

Internationale samenwerking

In 2007 wisselde OPTA informatie uit met een aantal 

landen. In het Verenigd Koninkrijk leidde dit ertoe dat 

het bedrijf Heaven Communications een last onder 

dwangsom kreeg opgelegd. Dit bedrijf stuurde in Ne-

derland onder de naam Studio Telecom ongevraag-

de, automatische telefoonberichten, waarin gratis 

vakanties werden aangeboden. In Nieuw Zeeland 

leidde informatie, aangeleverd door de FBI en OPTA, 

tot arrestatie van een zogenaamde botnet-herder. 

Dat is een beheerder van gehackte computers die 

capaciteit verhuurt aan internetcriminelen. Verder 

richtte OPTA voor het eerst informatieverzoeken aan 

de Federal Trade Commission (FTC) in de Verenig-

de Staten. Sinds kort maakt de Amerikaanse Safe 

web Act het mogelijk dat de FTC informatie deelt met 

buitenlandse toezichthouders.

Consumentenbescherming
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Gedurende het jaar 2007 kwamen via ConsuWijzer per 

maand enkele tientallen klachten over ongevraagde te-

lefoontjes binnen. OPTA schreef de marktpartijen waar 

de klachten over gingen een brief met regeluitleg en 

wees op haar handhavende rol. Aan de twee partijen 

waar de meeste klachten over binnen kwamen, deelde 

OPTA waarschuwingen uit. Met verschillende telemar-

keteers voerde zij bovendien gesprekken om eventuele 

onduidelijkheden in de regelgeving weg te nemen. Ge-

zien de aard van de klachten legde OPTA uiteindelijk 

geen boetes op.

Ondanks de genomen maatregelen bleef de irritatie bij 

eindgebruikers over ongevraagde telefoontjes groot. Ne-

gen van de tien consumenten ervaart telemarketing als 

storend. Dit bleek uit onderzoek van het ministerie van 

Economische Zaken dat mede door OPTA is begeleid. 

Hierop kondigde staatssecretaris Heemskerk aan de 

regels voor telemarketing te willen aanscherpen, onder 

andere door het verplicht stellen van een ‘bel-me-niet 

register’. OPTA juicht deze regelgeving, na hierop een 

toets op uitvoerbaarheid te hebben gedaan, toe omdat zij 

hierdoor de telemarketingregels beter kan handhaven.

2.5 Sms-gedragscode
Afgelopen jaar bereikten ConsuWijzer steeds meer vra-

gen over sms-abonnementen. Veel gehoorde klachten 

waren dat consumenten – vooral kinderen en scholieren –  

dachten een gratis sms’je te bestellen, maar vervolgens 

aan een abonnement vast bleken te zitten. Vaak ging 

het om ringtones en spelletjes voor de mobiele telefoon. 

OPTA stelde samen met de Consumentenautoriteit een 

centraal sms-meldpunt via ConsuWijzer in waar honder-

den klachten binnenkwamen.

Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over dit on-

derwerp. Staatssecretaris Heemskerk van Economische 

Zaken vroeg OPTA met de markt om tafel te zitten om te 

komen tot een aanscherping van de sms-gedragscode 

die al enige jaren bestond. Tijdens een bijeenkomst bij 

OPTA verklaarden de mobiele belbedrijven, de sms-

tussenpersonen en de sms-dienstaanbieders positief 

te staan tegenover deze oproep. Zo gaat de markt een 

filter aanbieden waarbij een consument kan aangeven 

dat op een specifiek nummer geen sms-abonnementen 

kunnen worden afgesloten. OPTA begeleidde dit proces 

op afstand. Ook gaat de markt samen met OPTA een 

zwarte lijst bijhouden van malafide dienstaanbieders. 

OPTA verwacht dat door de verscherpte gedragscode 

het aantal sms-klachten zal afnemen.

 

2.6 Contract opzeggen 
In 2007 ontving OPTA verschillende klachten van zowel 

consumenten als van de Consumentenbond over de 

toepassing van het beëindigingsrecht van consumenten. 

Deze klachten betroffen situaties waar aanbieders ver-

zuimden om consumenten actief te melden dat zij op ba-

sis van de aangekondigde wijziging hun overeenkomsten 

kosteloos kunnen opzeggen. OPTA wees de aanbieders 

op hun plichten en zorgde ervoor dat zij hun abonnees als-

nog volledig informeerden en opzeggingen honoreerden.

Uit de binnengekomen klachten en contacten met aan-

bieders bleek behoefte aan een nadere precisering van 

het wettelijk beëindigingsrecht. Daarom publiceerde 

Contractvoorwaarden

Als een aanbieder zijn contractvoorwaarden verandert 

moet die verandering vier weken van te voren aan de 

klant worden gemeld. Desgewenst moet de klant op 

dat moment het contract kunnen opzeggen. Artikel 

7.2 van de Telecommunicatiewet verplicht aanbieders 

van elektronische communicatiediensten daartoe.

Consumentenbescherming

“Uit onderzoek is gebleken dat negen van 
de tien consumenten telemarketing als 
storend ervaart.”
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OPTA een beoordelingskader waarin staat hoe aanbie-

ders aan het beëindigingsrecht moeten voldoen. Sinds-

dien nam het aantal klachten van consumenten af.

2.7 Geschillencommissies
Het afgelopen jaar kwamen via ConsuWijzer veel klach-

ten binnen over internetbellen. Het bleek dat aanbieders 

van dit nieuwe product geen goede klachtenprocedures 

hadden en voor dergelijke diensten niet bij een geschil-

lencommissie waren aangesloten. Inmiddels verbeter-

den de meeste aanbieders hun klachtafhandeling en 

kunnen consumenten klachten over internetbellen voor-

leggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie. 

In 2007 wees OPTA telefonieaanbieders die nog niet 

geregistreerd waren op hun aansluitplicht. Maar liefst 

35 telefonieaanbieders meldden zich ter registratie bij 

de Geschillencommissie Telecommunicatie. Dit is een 

verdubbeling van het aantal aangesloten belbedrijven bij 

de commissie.

Na een lang voortraject is in november 2007 de Geschil-

lencommissie Elektronische Communicatiediensten van 

start gegaan. OPTA drong nadrukkelijk aan op de komst 

van deze geschillencommissie speciaal voor internetge-

relateerde conflicten. Naar verwachting zullen veel in-

ternetproviders zich op korte termijn vrijwillig aansluiten 

waardoor zo’n 75% van alle internetgebruikers bij de ge-

schillencommissie terecht kunnen. Aansluiting is geen 

wettelijke plicht; voor de Geschillencommissie Telecom-

municatie geldt die plicht wel.

2.8  Nummerbehoud  
eenvoudiger

Nummerbehoud is mogelijk als een eindgebruiker van 

aanbieder wil veranderen of bij zijn aanbieder een nieuw 

contract wil aangaan. OPTA ziet toe op de naleving hier-

van. Veranderde wetgeving en een aantal nieuwe pro-

blemen rond het meenemen van nummers deden OPTA 

besluiten haar beleidsregels aan te passen. Voorheen 

waren eindgebruikers onvoldoende beschermd omdat 

bepaalde verzoeken om nummers mee te nemen onuit-

voerbaar of onherstelbaar bleken. De nieuwe beleids-

regels bepalen dat de eindgebruiker onverkort tot de 

laatste dag van een contract met behoud van telefoon-

nummer moet kunnen overstappen. Ook wil OPTA dat 

fouten makkelijker rechtgezet worden.

2.9 0800 niet altijd gratis
Van consumenten en uit de media kwamen signalen dat 

0800-informatienummers niet altijd ‘gratis’ waren. OPTA 

bracht het vraagstuk in kaart en constateerde dat mobie-

le aanbieders inderdaad in bepaalde gevallen verkeers-

kosten in rekening brengen voor bellen naar 0800-num-

mers. Uit een analyse van de betreffende regelgeving 

blijkt dit wettelijk toegestaan. OPTA lichtte het ministerie 

van Economische Zaken in over dit hiaat.  

Consumentenbescherming

“De nieuwe beleidsregels bepalen dat 
de eindgebruiker tot de laatste dag 
met behoud van nummer moet kunnen 
overstappen.”
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In de besturingsvisie van het college staan transparan-

tie, efficiëntie en scherp toetsen op het nut van uitgaven 

voorop. De organisatie dient zich steeds zo flexibel en 

zo zuinig mogelijk te kwijten van de haar opgedragen 

taken. Waar mogelijk worden budget en formatie omlaag 

gebracht. Dit is temeer van belang omdat OPTA voor het 

overgrote deel betaald wordt door de marktpartijen waar 

zij toezicht op houdt. Uitgedrukt in fte daalde de bezet-

ting van 137 ultimo 2006 naar 122 eind 2007. De perso-

neelskosten liepen navenant met  1,2 miljoen terug. 

Ook de kosten voor opdrachten aan derden waren lager 

en liepen terug van  2,5 miljoen naar  1,4 miljoen. 

Vergeleken met 2006 is OPTA’s begroting voor 2008 

fors gedaald, namelijk van  18,2 miljoen naar  17,2 

miljoen. In 2012 gaat OPTA’s meerjarenraming uit van 

een begrotingstotaal van slechts  15,3 miljoen. Eén en 

ander exclusief nieuwe taken en CAO-ontwikkelingen.

OPTA vindt interactie met de markt en de buitenwereld 

belangrijk. Onder andere via regelmatige consultaties 

(van bijvoorbeeld de conceptbegroting) krijgen markt-

partijen en belanghebbenden gelegenheid om vragen te 

stellen en invloed uit te oefenen op de activiteiten van 

OPTA. Daarnaast nodigt OPTA met regelmaat markt-

partijen uit om mee te denken in regulerings- en toe-

zichtissues. De interactie met de markt is intensief en 

cruciaal voor OPTA’s werk. OPTA koppelt door middel 

van nota’s van bevindingen naar de markt terug, wat wel 

en niet wordt overgenomen in haar beleid.

3.1 Personeelsbeleid
OPTA’s personeelsbeleid is erop gericht dat zij beschikt 

over gemotiveerde en deskundige medewerkers die op 

het juiste moment en de juiste plaats een bijdrage le-

veren aan OPTA’s prioriteiten en doelstellingen. Deze 

doelstellingen lagen besloten in de begroting 2007 en in 

OPTA’s Visie 2007.

3.1.1 Professionalisering

De kwaliteit van OPTA’s optreden vormt een kritische 

succesfactor. Primair wordt dit optreden ingevuld door de 

medewerkers. Het is daarom voor OPTA van belang dat 

medewerkers deskundig zijn en optreden als volwaardig 

gesprekspartner van de ondertoezichtgestelde bedrijven 

en andere stakeholders. Zij moeten beschikken over een 

houding en vaardigheden die passen bij de taak en rol van 

OPTA. Ieder optreden is medebepalend voor de percep-

tie van OPTA’s reputatie en maatschappelijke waarde.

OPTA stuurt er nadrukkelijk op aan dat medewerkers 

zich professioneel ontwikkelen. Met een nieuw systeem 

van resultaatgericht competentiemanagement worden 

zowel de ontwikkeling op competenties als de realisatie 

van concrete resultaatafspraken gestimuleerd. Zij vor-

men de rode draad in de jaarcyclus van startgesprek, 

functioneringsgesprek en beoordeling. Verder is voor 

nieuwe medewerkers een systeem van mentorschap 

opgezet en wordt intervisie ondersteund. Medewerkers 

namen ook deel aan interne vaktechniekplatforms voor 

recht, economie en techniek. Ook worden opleidingen 

gevolgd van het Economics Network for Competition 

and Regulation (ENCORE) aan de Universiteit van Am-

sterdam dat OPTA in 2002 oprichtte samen met de Ne-

derlandse Mededingingsautoriteit en het ministerie van 

Economische Zaken.

Bedrijfsvoering

3. Bedrijfsvoering

Kerncompetenties

De vijf kerncompetenties waar OPTA-medewerkers 

structureel op worden beoordeeld:

• omgevingsbewustzijn 

• samenwerken 

• effectief communiceren 

• zelfontwikkeling 

• delen van kennis en informatie.

“Via consultaties krijgen marktpartijen de 
gelegenheid invloed uit te oefenen op 
activiteiten van OPTA.”
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OPTA geeft medewerkers de kans zich verder te ontwik-

kelen. In 2007 is nieuw organisatiebreed opleidingsbe-

leid gemaakt dat erop is gericht vaardigheden van zowel 

nieuwe als bestaande medewerkers te verbreden en 

te verdiepen. Inmiddels profiteerden verschillende me-

dewerkers hiervan en groeiden door naar meer senior 

functies. Ook zijn twee zittende medewerkers benoemd 

tot respectievelijk economisch en juridisch expert. Zij 

bewerkstelligen vakinhoudelijke verbeteringen die bij-

dragen aan verhoogde professionaliteit. Ook geven zij 

leiding aan respectievelijk het Economisch en het Juri-

disch Analyse Team die discussienotities en bijeenkom-

sten organiseren om in- en extern het economisch en 

juridisch gedachtegoed rond OPTA’s regulering te sti-

muleren en onder de aandacht te brengen.

Onder begeleiding van geassocieerd collegelid prof. mr. 

Annetje Ottow is binnen OPTA een pleitteam gestart, 

dat in voorkomende gevallen de zaak van OPTA zelf 

voert bij de rechtbank en het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven.

3.1.2 Reorganisatie

Onder invloed van veranderingen in de markt, de be-

sturingsvisie van het college en wensen van medewer-

kers is OPTA in 2007 gereorganiseerd. Parallel speel-

de ook mee de bezuinigingstaak die het regeerakkoord 

(Balkenende IV) de rijksoverheid oplegde. Doel van de 

reorganisatie is om OPTA flexibeler en slagvaardiger 

te maken. De medewerkers zijn nu in één van de drie 

nieuwe afdelingen ingedeeld zonder verdere onderver-

deling in sectoren. Dit stimuleert de samenwerking en 

vermijdt organisatorische schotten en lagen. Ten op-

zichte van twee jaar geleden is het aantal managers 

gehalveerd en teruggebracht van 17 naar 9. Alle me-

dewerkers kregen nieuwe algemeen geformuleerde 

taak/functie omschrijvingen om bredere inzetbaarheid 

te bevorderen. Hierdoor gaat OPTA efficiënter om met 

beschikbare capaciteit. OPTA voerde de reorganisatie 

uit op eigen kracht, dus zonder inhuur van een extern 

bureau. 

Het draagvlak bij medewerkers en Ondernemingsraad 

om te reorganiseren was groot. In alle openheid is ge-

durende de verschillende fases over een groot aantal 

zaken gesproken. De collegevoorzitter hield persoonlijk 

medewerkers en OR op de hoogte. De nieuwe organisa-

tie is per 1 januari 2008 in werking getreden. De reorga-

nisatie verliep zonder gedwongen ontslagen.

3.1.3 Kleinere bezetting

OPTA was terughoudend met het vervullen van vacatu-

res. Dit deels gezien de lopende reorganisatie en deels 

vanwege de in het regeerakkoord afgesproken persone-

le en financiële bezuinigingstaak. Bij vertrek van mede-

werkers is steeds getoetst in hoeverre met de resteren-

de medewerkers het werk kon worden gedaan zonder 

te hoeven werven. Zodoende was verzekerd dat OPTA 

zo zuinig mogelijk omsprong met mensen en middelen. 

Van een vacaturestop was echter geen sprake.

De organisatie groeide in 2007 toe naar een beduidend 

kleinere formatie als gevolg van natuurlijk verloop. Dit 

sloot goed aan bij de voorgenomen reorganisatieplannen 

en paste bij de wens van het college om de organisatie 

slagvaardiger en kostenefficiënter te maken. Hierdoor 

bleef de reorganisatie zonder gedwongen ontslagen. 

Waar nodig stelde OPTA vacatures open om adequate 

taakuitoefening te waarborgen.

“Onder invloed van de markt, de besturings-
visie van het college en wensen van 
medewerkers is OPTA georganiseerd.”

 Toegestane  Bezetting (fte)

 formatie (fte)

31 december 2006 152  137 

31 december 2007 152  122

Bedrijfsvoering
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3.1.4 Ziekteverzuim

Zowel in preventie als in de begeleiding van verzuimende 

medewerkers is veel geïnvesteerd. Een nieuw gezond-

heidsbeleid is ontwikkeld dat enerzijds gezond leven en 

werken stimuleert en anderzijds voorziet in actieve be-

geleiding bij beginnend en langer durend verzuim. Ook 

werd een aangescherpt verzuimprotocol van kracht met 

meer contactmomenten tussen manager en verzuimer. 

Alle managers ondergingen bovendien training. Ten 

slotte worden ieder kwartaal verzuimanalyses gemaakt 

voor een zoveel mogelijk op maat gesneden aanpak.

3.2 Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad bestaat uit zeven medewerkers 

en een ambtelijk secretaris. De OR is het medezeggen-

schapsorgaan namens de medewerkers binnen OPTA. 

De OR overlegt daarvoor regelmatig met de bestuurder, 

OPTA’s collegevoorzitter en het hoofd personeelszaken. 

Als het gewenst is, belegt de OR personeelsbijeenkom-

sten over actuele thema’s en raadpleegt hij zijn achter-

ban. In het verslagjaar hield de OR zich intensief bezig 

met de reorganisatie. 

Aan de OR is advies gevraagd over het reorganisatie-

voornemen, het sociaal plan en de nieuwe taak/functie 

omschrijvingen. Gedurende het gehele reorganisatie-

proces vonden regelmatig gesprekken plaats met het 

reorganisatieteam van OPTA, externe adviseurs en de 

medewerkers van OPTA. Ook collegevoorzitter Chris 

Fonteijn was daar nauw bij betrokken. Uiteindelijk is 

een positief advies uitgebracht, waaraan de OR en-

kele randvoorwaarden en aandachtspunten verbond. 

Daarnaast nam de OR in het kader van de rijksbrede 

bezuinigingstaak van het kabinet en de uitwerking daar-

van voor OPTA, deel aan vergaderingen van de depar-

tementale ondernemingsraad van het ministerie van  

Economische Zaken.

In verslagjaar is de nieuwe regeling resultaatgericht 

competentiemanagement ingevoerd waar de OR mee 

instemde. Daarnaast was de OR nauw betrokken bij de 

totstandkoming van enkele personeelsregelingen onder 

meer op het gebied van ziekteverzuim.

3.3 Bezuinigingstaak
In het regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV spra-

ken CDA, PvdA en ChristenUnie een bezuinigingstaak 

af voor de hele Rijksoverheid die ook OPTA raakt. Ten 

opzichte van de begroting 2007 dient OPTA in vier jaar 

tijd een bezuiniging te realiseren van 20%, uitmondend 

in een lagere formatie en een lagere begroting. OPTA 

had echter al de afgelopen jaren, voorafgaand aan de 

bezuinigingstaak, op eigen instigatie de organisatie flink 

slanker en efficiënter gemaakt. OPTA voert inmiddels 

meer taken uit met minder mensen. Vooralsnog lijkt de 

bezuinigingstaak van het kabinet geen rekening te hou-

den met de al op eigen initiatief geboekte winst.

3.4  Doorlopend zaaknummer 
ingevoerd

Omwille van een overzichtelijker en efficiënter dossierbe-

handeling voerde OPTA een nieuw nummeringsysteem 

in. Dit voorziet erin dat eenmalig één uniek zaaknummer 

wordt toegekend aan een geschil, handhavingsverzoek 

of sanctiebesluit ongeacht de behandelfase waarin het 

zich bevindt.  

“Een nieuw gezondheidsbeleid is 
ontwikkeld dat gezond leven en werken 
stimuleert en in actieve begeleiding 
voorziet.”

Bedrijfsvoering
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“De internet community 
is traditioneel niet zo erg 
gediend van regels en 
inmenging van bovenaf.”

Margreth Verhulst - Public Affairs, XS4ALL

« terug naar interviews
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et als in de echte wereld duiken ook in de 

virtuele wereld regelmatig nieuwe virussen 

en ziektes op die we dan moeten bestrijden. 

Zorgen voor internetveiligheid is een voortdurend ge-

vecht tegen misbruik en uitwassen. Willen we internet 

veiliger maken, dan moet de hele branche de handen 

ineen slaan. Dan heb ik het niet alleen over de grote 

en alle kleine providers, maar ook over leveranciers van 

soft- en hardware. Ik vind het charmant van OPTA dat 

zij rond de zorgplicht voor internetbedrijven inzag dat zij 

haar aanpak moest veranderen. Aanvankelijk vond ik 

OPTA veel te regulerend en dacht ik, meer regels, moet 

dat nou? De internet community is traditioneel niet erg 

gediend van regels en inmenging van bovenaf.

Telkens wordt er weer iets bedacht dat resistent is tegen 

alle bescherming en filters. De drempel om spam te stu-

ren of elektronisch in te breken is bovendien laag omdat 

er nauwelijks kosten aan verbonden zijn. In tegendeel, 

met spam versturen kun je veel geld verdienen, hoewel 

dat misschien moeilijk voor te stellen is. De problemen 

die er zijn moeten serieus genomen en aangepakt wor-

den. Teveel verantwoordelijkheid wordt op de internet 

providers afgeschoven. Het is onzin om alleen naar de 

techniek als oplossing te wijzen. 

Voorlichting en preventie zijn het belangrijkst om sur-

fen safer te maken. Voor XS4ALL is veiligheid een pij-

ler waar wij trots op zijn en waar wij veel aan doen. 

N

« terug naar interviews
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Wij stellen gratis spamfilters beschikbaar en wij geven 

veiligheidstrainingen aan onze klanten. Een belangrijke 

sleutel ligt bovendien in handen van de consument zelf, 

die allerlei dingen kan doen om veilig te internetten. Je 

moet nooit alles wat je ziet zomaar aanklikken! Vaak 

raken computers besmet doordat gebruikers zelf ‘ja’ 

zeggen tegen schadelijke downloads. Aan de andere 

kant moeten we niet vergeten dat internet vooral een 

leuk medium is.

Prima dat OPTA regie voert en ons bij elkaar aan tafel 

brengt, maar meteen voorschrijven en iedereen dwin-

gen is helemaal niet nodig. Veel partijen hebben de 

veiligheid al goed geregeld en bovendien vind ik het 

normaal dat er ruimte overblijft voor concurrentie en 

verschil tussen de aanbieders. Bij XS4ALL bijvoorbeeld 

zijn we iets duurder dan de rest, maar zit meer veilig-

heid al inbegrepen in de kale internetprijs. Er moet voor 

de consument wat te kiezen blijven. Je kunt het als in-

ternetprovider niet maken er een zooitje van te maken. 

Als branche willen we een keurmerk met elkaar afspre-

ken waar de consument zekerheid aan ontleent. We 

zijn blij dat OPTA ons daarvoor bij elkaar roept.

Over het algemeen hebben we een prettige relatie met 

OPTA en zijn we blij dat zij ons betrekt bij waar zij mee 

bezig is. Wel houdt OPTA ons behoorlijk aan het werk 

met alle vragen die zij stelt en consultaties die zij houdt. 

« terug naar interviews
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Leg de nadruk op regie of handhaven. Ga vooral niet 

de internetzorgplicht en de veiligheidsnormen van bo-

venaf invullen. Zoek liever aansluiting bij de taal en de 

manieren van de internetgemeenschap. Internet was 

en is bij uitstek een autonoom medium. Iedereen mag 

meepraten en als iemand een goed idee oppert, wordt 

ernaar geluisterd. Naast een rol als regisseur heeft 

OPTA vooral de taak om aan het eind te toetsen of wij 

ons goed genoeg aan de wet houden. Dat vind ik heel 

wat anders dan vooraf precies de regels voor ons uit-

stippelen. Goed dat het voor de branche mogelijk werd 

zelf het heft in handen te nemen.  

“Een belangrijke sleutel ligt in handen van de consument zelf, die allerlei 
dingen kan doen om veilig te internetten.”

« terug naar interviews
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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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Aan: het college van OPTA 

Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag op pagina 44 tot en met 53 opgenomen verkorte jaarrekening van 

OPTA te Den Haag over 2007 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2007 van 

OPTA. Bij die jaarrekening hebben wij op 27 maart 2008 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het 

college van OPTA is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening in overeenstemming met de 

grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2007 van OPTA. Het is onze verantwoordelijkheid een accoun-

tantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze 

controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verkorte 

jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan 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 is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend 

aan de jaarrekening.

Toelichting

Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent 

de financiële positie en de resultaten van OPTA en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle 

de verkorte jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is 

ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 27 maart 2008 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze 

toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Den Haag, 22 april 2008

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V.,

Namens deze,

w.g.

J.J. Herst RA
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Balans

 31 december 2007 31 december 2006

 x  1.000 x  1.000

Activa  

Vaste activa   

Materiële vaste activa  

 Huurdersbelang 975 1.091

 Inventaris 225 230

 Computerhardware en software 1.653 1.830

  2.853 3.151

  

Vlottende activa  

Vorderingen op debiteuren  257 225

Te innen boetes en lasten onder dwangsom 6.204 1.140

Vordering Ministerie van Economische Zaken - 396 

Overige vorderingen  511 210

Liquide middelen  989 469

  7.961 2.440

  

Totaal activa 10.814 5.591

Verkorte jaarrekening
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Passiva  

Eigen vermogen  

Algemene reserve 422 373

 422 373

 

Voorzieningen  

Voorziening bezwaar en beroep 11 36

Voorziening beloningen betaalbaar op termijn 545 613

Voorziening jubileumuitkeringen 44 47

 600 696

   

Kortlopende schulden  

Te verrekenen met de markt 1.351 369

Schulden aan leveranciers  626 1.817

Schuld Ministerie van Economische Zaken 435 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen  319 375

Opgelegde boetes en lasten onder dwangsom 6.205 1.140

Overige schulden   856 821

 9.792 4.522

  

Totaal passiva 10.814 5.591

 31 december 2007 31 december 2006

 x  1.000 x  1.000 

Verkorte jaarrekening
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 Realisatie Begroting Realisatie

 2007 2007 2006

 x  1.000 x  1.000 x  1.000

Resultatenrekening

Baten   

Opbrengst marktcategorieën 15.265 14.906 13.331

Overige baten 1.523 2.647 3.455

Bijzondere baten  - - 179

   

Totaal baten 16.788 17.553 16.965

   

Lasten   

Personeelskosten   

 Salarissen en sociale lasten 8.280 9.500 9.110

 Overige personeelslasten 1.047 1.133 1.403

 9.327 10.633 10.513

   

Opdrachten aan derden 1.363 2.052 2.510

Materiële kosten 3.742 4.000 3.618

Afschrijvingen 1.294 1.075 1.203

Bijzondere lasten 1754 - -

   

Totaal bedrijfslasten 15.901 17.760 17.844

   

Bedrijfsresultaat 887 - 207 - 879

   

Rentebaten 144 - 235

   

Resultaat 1.031 - 207 - 644

Voorstel bestemming van het resultaat

Het college heeft besloten het positieve resultaat over 2007 ad  1.031.000 als volgt te verdelen:

1.  49.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve;

2.  982.000 wordt toegevoegd aan de post ‘Te verrekenen met de markt’.

Dit besluit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

4   Deze hebben voornamelijk betrekking op de reorganisatie die in 2007 plaatsvond.

Verkorte jaarrekening
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1. Kortlopende schulden

Te verrekenen met de markt

Deze post dient ter verwerking van het resultaat van de 

verschillende marktcategorieën ten behoeve van de ver-

rekening in toekomstige tarieven.

Het resultaat exclusief bijzondere lasten bedraagt 

1.206.000 (het resultaat ad  1.031.000 vermeer-

derd met de bijzondere lasten ad  175.000). Hiervan 

Toelichting op de verkorte jaarrekening 2007 

Elektronische Communicatie 107 - 1.212

TTP – certificatiedienstverleners - 46 - 46

Nummers 1.315 1.581

Post - 25 46

 

  1.351 369

 31 december 2007 31 december 2006

is 224.000 gedoteerd aan de algemene reserve. Het 

restant ad  982.000 is ultimo 2007 toegevoegd aan de 

post ‘Te verrekenen met de markt’.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de post ‘Te 

verrekenen met de markt’ is verdeeld over de verschil-

lende marktcategorieën (x  1.000):

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

Economische Zaken.   

Opgelegde boetes en lasten onder dwangsom

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

Koninklijke KPN N.V. 4.480 45

Twee bedrijven betrokken bij DollarRevenue 300 -

Natuurlijk persoon 300 -

KPN Corporate Legal & Regulatory 220 360

Bedrijf betrokken bij DollarRevenue 200 -

Tele2 Netherlands B.V. 200 -

Natuurlijk persoon 200 -

Natuurlijk persoon 75 75

Natuurlijk persoon 55 -

Natuurlijk persoon 43 43

Van Leerdam’s Verkoopmaatschappij B.V. 27 27

Speko B.V. 23 23

Groenendaal Uitgeverij B.V. 20 20

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

Low Cost Linking Inc. 20 20

Zmart B.V. 10 10

Pidplates Performances B.V. 10 -

Natuurlijk persoon  2 2

Vodafone Libertel B.V. 0,4 -

KPN Telecom B.V. - 495  

  6.205 1.140

Partij 31 december 2007 31 december 2006

Verkorte jaarrekening
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2. Salarissen en sociale lasten 

Salaris, pensioenbijdrage en sociale lasten

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

Salaris 6.914 7.815

Pensioenbijdrage  838 877

Sociale lasten 528 418

  8.280 9.110

 2007 2006

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers over 2007 is 134 (2006: 145).

Bezoldiging van bestuurders

De specificatie van de kosten voor OPTA inzake de bezoldiging van het college over 2007 luidt als volgt (x   1.000):

De heer C.A. Fonteijn is voorzitter van het college, de 

heer M.W. de Jong is non-executive (parttime) lid en 

de heer L.A. Geelhoed was non-executive (parttime) lid 

tot zijn overlijden op 20 april 2007. De bezoldiging van 

vaste leden is geregeld in de Regeling rechtpositie vaste 

leden van OPTA5.

C.A. Fonteijn 122 39 6 17 4 56 244

M.W. de Jong 34 - 2 - - - 36

L.A. Geelhoed

1 jan - 20 april 
12  1 2 10 - 25

   168 39 9 19 14 56 305

     Vaste Toelage  Pensioen- Sociale  Beloningen

   Salaris toelage representatie-  bijdrage  lasten betaalbaar Totaal

     kosten   op termijn

5   Staatscourant, 31 augustus 2005, nr. 168 / pagina 10.

Voor een uitgebreidere toelichting op de samenstelling 

van het college wordt verwezen naar de pagina 9 van 

het jaarverslag.

Verkorte jaarrekening
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Over 2006 waren de kosten voor OPTA inzake de bezoldiging van het college als volgt gespecificeerd (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 5937 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

   285 46 16 32 9 654 1.042

     Vaste Toelage  Pensioen- Sociale  Beloningen

   Salaris toelage representatie-  bijdrage  lasten betaalbaar Totaal

     kosten   op termijn

Verkorte jaarrekening
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WOPT

Op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit 

publieke middelen gefinancierde topinkomens6 (WOPT) 

is een overzicht opgenomen van de collegeleden die 

meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare 

loon van de ministers. Er is een overschrijding van het 

normbedrag aanwezig bij de heren C.A. Fonteijn, M.W. 

Over 2006 waren de WOPT-bedragen als volgt gespecificeerd (x   1.000):

De specificatie van de WOPT-bedragen over 2007 luidt als volgt (x   1.000):

de Jong en L.A. Geelhoed. Hun rechtspositie is door 

de minister van Economische Zaken vastgesteld in de 

reeds op de vorige pagina genoemde Regeling rechtpo-

sitie vaste leden van OPTA.

6   Staatsblad 2006, 95. 
7   Betreft voorziening t.b.v. toekomstige betalingen in het kader van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) op basis van artikel 6 

lid 4 van de Regeling rechtspositie vaste leden van OPTA.

C.A. Fonteijn

1 jan - 31 dec 
157 26 56 239

M.W. de Jong

1 mrt - 31 dec 
40 - - 40

L.A. Geelhoed

1 jan - 20 april 
13 3 - 16

      Overige voorzieningen  

   Belastbaar loon Pensioenafdrachten  betaalbaar op termijn  Totaal

C.A. Fonteijn

1 jan - 31 dec 
153 26 61 240

L.Y. Gonçalves-

Ho Kang You 137 18 5937 748

1 jan - 6 okt

M.W. de Jong

1 mrt - 31 dec 
15 4 - 19

L.A. Geelhoed

1 jan - 20 april 
8 2 - 10

      Overige voorzieningen  

   Belastbaar loon Pensioenafdrachten  betaalbaar op termijn  Totaal

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

Baten   

Opbrengst marktcategorieën:    

Elektronische Communicatie 13.135 12.815 10.652

TTP – certificatiedienstverleners inclusief bijdrage EZ  28 136 1

Nummers 1.561 1.414 2.188

Post  541 541 490

Subtotaal marktcategorieën 15.265 14.906 13.331

   

Overige baten:   

Bezwaar en beroep 1.319 2.550 3.407

Uitvoeringstoetsen  204 97 38

Overige baten - - 10

Subtotaal overige baten 1.523 2.647 3.455

Bijzondere baten - - 179

   

Totaal baten 16.788 17.553 16.965

 Realisatie Begroting Realisatie

 2007 2007 2006

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 spoedbe-

handeling. De vergoedingen zijn aan de marktpartijen in 

rekening gebracht op basis van de “Regeling vergoedin-

gen OPTA 2007”8.

3. Opbrengsten en kosten marktcategorieën en overige categorieën

8   Staatscourant, 21 december 2006, nr. 249 /  pagina 15.

Verkorte jaarrekening
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Lasten   

Lasten marktcategorieën:   

Elektronische Communicatie 11.709 12.525 12.279

TTP - certificatiedienstverleners 28 98 43

Nummers 1.848 1.851 1.520

Post  618 639 557

Subtotaal marktcategorieën 14.203 15.113 14.399

   

Overige lasten:   

Bezwaar en beroep 1.319 2.550 3.407

Uitvoeringstoetsen  204 97 38

Bijzondere lasten 175 - - 

  

Subtotaal overige lasten 1.698 2.647 3.445

   

Totaal lasten 15.901 17.760 17.844

   

Bedrijfsresultaat 887 - 207 - 879

 Realisatie Begroting Realisatie

 2007 2007 2006

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. 

De kosten van bezwaar, beroep en uitvoeringstoetsen worden anders dan de marktcategorieën jaarlijks met het 

ministerie van Economische Zaken op basis van nacalculatie afgerekend.  

Verkorte jaarrekening
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“De echte wedstrijd waar 
het rond infrastructuur om 
gaat, is de telecom- 
aanbieders versus de kabel.”

Marcel Smits - Chief Financial Officer en lid Raad van Bestuur KPN

« terug naar interviews
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ls we stil blijven zitten gaan we met z’n allen 

de bietenbrug op. Ons All IP-plan zorgt voor 

opwaardering van de nationale infrastructuur 

voor telecommunicatie waarbij op grote schaal koper-

draad door glasvezel wordt vervangen en meer band-

breedte ontstaat. Niet alleen wil KPN daarmee zichzelf 

bedienen, maar ook infrastructuur voor andere markt-

partijen bieden. Door All IP wordt breedbandige toegang 

gecreëerd tot ons netwerk. Wij zijn ervan overtuigd dat 

zij uiteindelijk willen meedelen in het succes van All IP.

KPN heeft ondertussen een mentale ommezwaai 

doorgemaakt. Voorheen liepen wij te hoop tegen het 

‘grachtenpand’ met verplichte verhuur van studenten-

kamers aan concurrenten dat ons bij de privatisering 

werd overgedragen, waar OPTA  toezicht op hield.  

In die tijd is ook, mede door ons eigen toedoen, het 

beeld ontstaan van KPN als grote monopolist die een 

kopje kleiner moest worden gemaakt. Ondertussen is 

de KPN-strategie helemaal ‘om’. We zijn waarachtig tot 

het inzicht gekomen dat we de infrastructuur moeten 

delen. Iedere andere aanbieder die dat wil kan met ons 

een wholesale-contract sluiten en van onze netinfra-

structuur meeprofiteren. Met die partijen moeten wij 

niet willen wedijveren om het beste netwerk. De echte 

wedstrijd waar het rond infrastructuur om gaat, is de te-

lecom-aanbieders versus de kabel. Daartegen moeten 

alle telecom-aanbieders zich gezamenlijk wapenen. In 

A

« terug naar interviews
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de huidige situatie zijn wij ieder voor zich onvoldoende 

concurrerend ten opzichte van de kabel. We moeten 

dus de handen inéén slaan en samen investeren om 

naar een lager kostenniveau met een hogere band-

breedte te komen. Let wel, dit verhaal gaat puur over 

infrastructuur; als het om diensten gaat, blijven we als 

vanouds gewoon elkaars concurrenten. In de telecom-

municatie zijn infrastructuur en diensten gescheiden 

werelden.

Ik ben ervan overtuigd dat het KPN gaat lukken om de 

andere marktpartijen te winnen voor All IP. We hebben 

vertrouwen nodig van onze concurrenten dat dit het pad 

is dat we samen in moeten slaan. Door intensief te onder-

handelen slaagden we er al in met een aantal gebruikers 

van ons netwerk afspraken te maken, maar voor alles op 

de rails staat hebben we nog een hele weg te gaan. We 

proberen met alle marktpartijen tot maatwerk te komen 

dat zoveel mogelijk rekening houdt met de bestaande net-

werksituatie en investeringen die eerder waren gedaan. 

Randvoorwaarde is dat All IP niet gebruikt mag worden 

om de alternatieve marktpartijen de pas af te snijden. Aan 

de andere kant mogen die partijen geen onnodig zand in 

de All IP-machine gaan strooien. OPTA is marktmeester 

en moet de bal in het midden laten. De afgelopen periode 

is het goed geweest dat OPTA afstand bewaarde en het 

spel vooral aan de markt zelf overliet. OPTA’s regierol is 

wel tricky. Wees erop bedacht dat rond All IP deels een 

« terug naar interviews



57

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2007

57

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2007

strategisch spel gespeeld wordt waarbij partijen belang 

hebben bij mopperen en OPTA onder druk zetten. Ook wij 

doen wel eens dingen alleen voor de Bühne.

Wat mij betreft staat OPTA’s functionaliteit niet ter discus-

sie. In de telecom-markt blijf je hoe dan ook een markt-

meester à la OPTA nodig hebben. Door de netwerkcom-

ponent en de noodzaak tot samenwerken is onze markt 

wezenlijk anders dan de tandpastamarkt. Een nieuwe 

telecom-toetreder heeft altijd de medewerking nodig van 

alle andere marktpartijen om goed zijn bel- en internet-

diensten te kunnen leveren. Wel moet OPTA meegaan 

met de tijd, durven loslaten en niet teveel toegeven aan 

de reguleerneiging. De afstandelijke en ondersteunende 

rol in het All IP-proces werkt juist heel goed. Ik denk dat 

minder reguleren uiteindelijk tot snellere invoering leidt. 

Natuurlijk kan OPTA altijd alsnog ingrijpen als de markt 

er zelf niet uitkomt.  

“De afgelopen periode is het goed geweest dat OPTA afstand bewaarde en het 
spel aan de markt zelf overliet.”

« terug naar interviews
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Marktmonitor
Elektronische Communicatie en Post 



60

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2007 « terug naar inhoudsopgave

« terug naar inhoudsopgave



61

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2007« terug naar inhoudsopgave

« terug naar inhoudsopgave

1  Inleiding
De Marktmonitor Elektronische Communicatie en Post 

2007 geeft een overzicht van de ontwikkelingen 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 belang-

stellenden een objectief beeld te geven van de ontwik-

kelingen op de markten waarop OPTA toezicht houdt. 

De ingezette trends van consolidatie en convergen-

tie hebben zich het afgelopen jaar doorgezet. Dit zien 

we onder andere terug in de fusie van kabelbedrijven  

@home, Casema en Multikabel tot Zesko, de overname 

van Tiscali door KPN en de overname van Orange door 

T-mobile. Tevens zien we dat steeds meer bedrijven 

hun klanten gecombineerde diensten aanbieden zoals 

breedband internet en telefonie in één bundel.

De marktmonitor is grotendeels gebaseerd op externe 

openbare bronnen, daarnaast zijn niet-vertrouwelijke 

gegevens gebruikt uit de structurele marktmonitor van 

OPTA. De structurele marktmonitor bevat ook gegevens 

die bedrijfsvertrouwelijk zijn en om deze reden niet gepu-

bliceerd kunnen worden. Hoewel er verschillen kunnen 

optreden tussen de uiteenlopende (openbare en vertrou-

welijke) bronnen - waar het absolute aantallen betreft - 

komen de ontwikkelingen (trends) die op basis van beide 

soorten bronnen waarneembaar zijn wel overeen.

2  Vaste Telefonie
De groeiende populariteit voor het bellen via internet 

heeft zich het afgelopen jaar doorgezet, ten kosten van 

de traditionele aansluiting (PSTN/ISDN). Hoewel het 

totaal aantal aansluitingen vrijwel gelijk bleef steeg het 

percentage digitale aansluitingen van ruim 25% eind 

2006 naar meer dan 34% in het derde kwartaal van 

2007. Nieuw dit jaar was de introductie van Wholesale 

Line Rental (WLR), waarbij aanbieders die voorheen 

alleen C(P)S9 verkeer aanboden, zoals Tele2, Pretium 

en Atlantic,nu ook de aansluiting konden aanbieden 

2005 (Q1)
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8.000.000
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PSTN / ISDN

WLR

Digitale Telefonie (VolP)

Figuur 1 

Ontwikkelingen in het aantal vaste telefonie aansluitingen

Bron: Telecompaper

 9   Carrier (Pre) Select: bij C(P)S kiest een consument apart voor het verkeer een aanbieder.

Marktmonitor
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aan consumenten. Deze aanbieders wisten in het der-

de kwartaal van 2007 al een marktaandeel van 4% te 

realiseren op de markt voor aansluitingen. Het aantal 

huishoudens zonder een vaste aansluiting bleef gelijk 

op 17.7%10. Van deze groep wordt aangenomen dat ze 

alleen gebruik maken van mobiele telefonie en wordt om 

deze reden aangeduid als ‘mobile only’.

Voice over Breedband (VoB)

Zowel de aanbieders van VoB via de kabel als via ADSL 

zagen hun aantal aansluitingen wederom groeien in 

2007. ADSL wist hierbij de achterstand die het had ten 

opzichte van kabel in te lopen, waardoor beide type nu 

bijna even veel aansluitingen tellen. De winst bij VoB 

via ADSL kwam voor een groot deel door KPN, die haar 

aantal abonnees voor VoB zag verdrievoudigen van 

273.000 in het derde kwartaal van 2006, naar 786.000 

in het derde kwartaal van 2007.

Hiermee wist KPN haar marktaandeel op de markt voor 

digitale telefonie te vergroten van 29.5% eind 2006 naar 

33.1% in het derde kwartaal van 2007 en bleef zij het 

nieuw gevormde Zesko voor.

Marktaandeel vaste telefonie KPN neemt verder af

Ondanks de groei die KPN wist te behalen in het aan-

tal VoB aansluitingen zag zij haar marktaandeel in de 

markt voor traditionele en digitale telefonie aansluitingen 

(VoB) als geheel verder afnemen naar 55%. De oorzaak 

hiervan is het grote aantal opzeggingen van de traditio-

nele telefoonaansluiting. Deze werd deels veroorzaakt 
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Figuur 2 

Groei VoB via kabel en ADSL (aantal abonnees)

Bron: Telecompaper
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 10 Telecompaper.
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Marktaandelen aanbieders vaste telefonie, gehele markt
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Figuur 5 

Verkeer op het vaste telefonie netwerk

Bron: Structurele Monitoring OPTA11

 11   De marktmonitor geeft een beeld van marktontwikkelingen in 2007. OPTA publiceert sinds eind 2007 tevens regelmatig de meest recente, open-
bare resultaten van OPTA’s Structurele Monitoring Markten op www.opta.nl/asp/aanbieders/marktanalyses/structurele-monitoring-markten/

Bron: Telecompaper
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door het feit dat andere aanbieders van vaste telefonie 

aansluitingen (WLR partijen) in 2007 ook deze dienst 

zijn gaan aanbieden. In totaal verloor KPN in de eerste 

drie kwartalen van 2007 bijna een miljoen PSTN/ISDN 

aansluitingen. Het aantal mobile only huishoudens bleef 

ongeveer gelijk. 

Gebelde minuten

Ondanks het feit dat het totaal aantal aansluitingen wei-

nig veranderde, nam het aantal gebelde minuten wel af. 

Werd er in het derde kwartaal van 2006 nog 7,1 miljoen 

minuten gebeld, in het derde kwartaal van 2007 waren 

dit er nog maar 6,4 miljoen.

3  Mobiel
Het aantal mobiele aansluitingen steeg in 2007 tot bijna 

19 miljoen. Hiermee is het aantal aansluitingen per in-

woner (penetratiegraad) ruim 115%. Door de overname 

van Orange door T-Mobile zijn er nog 3 aanbieders met 

een volledig eigen netwerk overgebleven, waar er 2 jaar 

geleden nog 5 aanbieders waren. Verder is in 2007 als 

gevolg van EU regulering een daling ingezet van de ta-

rieven voor roaming12 binnen de EU.

Aantal aansluitingen

In het derde kwartaal van 2007 waren er in totaal 18,9 

miljoen mobiele aansluitingen actief in Nederland, een 

toename van ruim 1,3 miljoen (7.4%) ten opzichte van 

hetzelfde kwartaal in 2006. Een kwart van deze toename 

werd gerealiseerd door aanbieders zonder een volledig 

eigen netwerk, zoals AH Mobiel, Ortel Mobile en Tele2 

Mobiel. Met een penetratiegraad van ruim 115% heeft 

Nederland een van de hoogste penetratiegraden in de 

wereld. 

De aangekondigde verlaging van de toestelsubsidies bij 

het afsluiten van een nieuw contract heeft de groei in het 

aantal aansluitingen niet weten te remmen. Hoewel het 

aantal prepaid aansluitingen wel weer een stijging liet zien, 
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Penetratiegraad mobiele telefonie (in procenten van de bevolking) en aantal aansluitingen

Bron: Telecompaper

 12   Het bellen op een ander netwerk dan van de eigen aanbieder wordt roaming genoemd.
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waren ruim 1 miljoen van de nieuwe aansluitingen abon-

nementen. Daarmee steeg de verhouding abonnementen 

op het totaal van alle mobiele aansluitingen naar 47%.

Omzet

Hoewel het aantal postpaid aansluitingen sterk steeg, 

verdienden de aanbieders per aansluiting minder. De 

gemiddelde omzet per aansluiting daalde naar  52,20 

per maand in het derde kwartaal van 2007, ten opzichte 

van  55,90 een jaar eerder. Dit is een logische ontwik-

keling gezien de verder toegenomen penetratiegraad. 

Omdat de penetratiegraad boven de 100% ligt, betekent 

dit dat een groot deel van de gerealiseerde nieuwe aan-

sluitingen de tweede mobiele telefoon is voor de eind-

gebruiker. Deze eindgebruiker zal in de regel hierdoor 

niet veel meer gaan bellen. Als geheel steeg de postpaid 

omzet in het derde kwartaal van 2007 naar  1,35 mld. 

Dit is een toename van 7% ten opzichte van hetzelfde 

kwartaal in 200613. 

Marktaandelen

Begin oktober werd de overname van Orange door  

T-Mobile definitief. Daarmee ging Nederland in twee jaar 

tijd van een land met vijf aanbieders met een eigen net-

werk naar een land met drie aanbieders met een eigen 

netwerk. Door de overname werd T-mobile de op één 

na grootste mobiele aanbieder van Nederland (gemeten 

naar het aantal aansluitingen).

De concurrentie in Nederland heeft ervoor gezorgd dat 

Nederlanders Europees gezien relatief voordelig kun-

nen bellen. In een onderzoek van het Finse ministerie 

van transport en communicatie14 waarin internationale 

belbundels worden vergeleken, komt Nederland naar 

voren als een relatief voordelig land.
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Verhouding Prepaid en Postpaid aansluitingen

Bron: Telecompaper

 13   Telecompaper.
 14 Prices of Mobile Calls in 2007: International Comparison, Ministry of Transport and Communications Finland.
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Gemiddelde omzet per postpaid aansluiting

Bron: Telecompaper

“Hoewel het aantal postpaid 
aansluitingen sterk steeg, verdienden de 
aanbieders per aansluiting minder.”
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Internationaal bellen

De hoge prijzen voor mobiel bellen en gebeld worden 

vanuit het buitenland (roaming) waren de Europese Com-

missie een doorn in het oog. Na lang zonder succes bij 

mobiele aanbieders erop te hebben aangedrong en om 

hun roaming tarieven te verlagen kwam de Commissie 

op 29 juni met wetgeving15 waarmee ze de aanbieders 

dwong om uiterlijk 30 september de tarieven te verlagen 

naar 58 cent per minuut voor bellen binnen de EU en 29 

cent per minuut voor gebeld worden (het Eurotarief). De 

aankondiging en implementatie heeft ervoor gezorgd 

dat de tarieven van Nederlandse aanbieders al voor 

30 september omlaag gingen. De meeste aanbieders 

boden hun klanten al op 30 augustus 2007 de lagere 

tarieven aan en kwamen met alternatieve pakketten, 

zoals pakketten waarbij er na een initiële starttik per 

minuut nog goedkoper gebeld kan worden dan onder 

het Eurotarief. Een eerste voorzichtige schatting van de 

structurele besparingen die consumenten in Nederland 
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T-mobile

48,3%

20,6%

25,5%

5,6%

Figuur 9 

Marktaandelen mobiel Q3 2007 (in aansluitingen)
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Effecten van de EU regulering: het gemiddeld 

roaming tarief binnen de EU

Bron: ERG16

 15   VERORDENING (EG) Nr. 717/2007 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende roaming op openbare mobiele telefoonnet-
werken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG.

 16   ERG, ERG (07) 85 International Roaming Report.
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als gevolg van de Europese wetgeving hebben weten te 

realiseren komt uit op zo’n  37,5 mln voor het laatste 

kwartaal van 200717.

Uitrol HSDPA

De drie overgebleven mobiele aanbieders beschikken 

allen over een UMTS netwerk met een dekking van 

meer dan 90%. Hiertoe is het afgelopen jaar het aantal 

UMTS masten uitgebreid met 44% van 5942 eind 2006 

naar 8541 eind 200718. De aanbieders zijn nu druk be-

zig deze netwerken geschikt te maken voor HSDPA. Dit 

is een techniek waarmee downloadsnelheden haalbaar 

zijn van 3,6Mbit/s. Sommige aanbieders kunnen in de 

grote steden ook al snelheden van 7,2Mbit/s aanbieden. 

De volgende stap zal het aanbieden van HSUPA wor-

den, waarmee ook het uploaden sneller zal worden. Met 

dit soort snelheden kan mobiel internet worden aange-

boden wat vergelijkbaar is in snelheid met ADSL verbin-

dingen via een vast netwerk.

4  Breedband
Het aantal breedband aansluitingen groeit nog steeds, 

zij het minder hard dan voorgaande jaren. Nederland 

weet hiermee haar koppositie wat betreft breedbandpe-

netratie te handhaven. Internationaal gezien is de prijs 

voor een breedbandaansluiting in Nederland relatief 

voordelig.

Groei breedbandaansluitingen vlakt af 

Het aantal breedbandaansluitingen is in 2007 de 5,5 

miljoen gepasseerd. Ondanks dat ook in 2007 het 

aantal breedbandaansluitingen gestaag doorgroeide, 

neemt de groei wel af in snelheid in vergelijking met 

voorgaande jaren. 
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Aantal breedband abonnees per 100 inwoners, per type aansluiting

 17  Deze schatting is gebaseerd op het verschil tussen het gemiddelde tarief voor de implementatie van de EU verordening en het Eurotarief, verme-
nigvuldigd met het gemiddeld aantal minuten voor zowel gebelde als voor ontvangen gesprekken.

 18  www.antennebureau.nl

Bron: OECD, Broadband statistics, juni 2007

“Nederland behoudt een koppositie wat 
betreft breedbandpenetratie, ook al 
groeit deze markt minder hard.”

Marktmonitor

(Lees verder op pagina 72)
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“Ik wens me een OPTA  
toe die in de startfase  
een gezonde en strijdbare 
scheidsrechter wil zijn.”

Bart Stomphorst - Directeur postbedrijf Sandd

« terug naar interviews
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at OPTA zegt heeft hoe dan ook invloed 

en uitstraling. In de pionierstijd van de 

liberalisering van de telecommunicatie-

markt toonde OPTA zich bijzonder actief. Ook de post-

markt moet krachtig naar de situatie van volwaardige 

concurrentie geleid worden. Wat mij betreft neemt OPTA 

stelling en doet ze duidelijke uitspraken. Ik bepleit niet 

dat OPTA zich straks, als de liberalisering een feit is, 

met man en macht op de postmarkt stort. Wel wens ik 

me een OPTA toe die á la de startfase van het telecom-

toezicht een gezond strijdbare scheidsrechter wil zijn, 

die ook een brede signaalfunctie vervult. 

Ik raad OPTA aan niet teveel gericht te zijn op de ka-

ders of de beperkingen waarbinnen zij moet werken. Durf 

desnoods risico te nemen bij het vellen van uitspraken in 

dienst van het doel van meer postconcurrentie. Uiteraard 

moet OPTA binnen de lijnen van de wet blijven en bedrij-

ven niet onnodig voor de voeten lopen, maar denk niet te 

snel, “helaas, ik kan niets voor jullie doen”. De start van 

een nieuwe markt vergt nadrukkelijk grenzen verkennen. 

Wat mag wel en wat kan niet? Laat in beginsel de uiter-

sten van je bevoegdheid open en bepaal die liever aan 

de hand van onderzoek of na consultatie van de markt. 

De gereedschapskist van mogelijkheden is vaak voller 

dan je misschien eerst denkt. Heb een wijde blik en han-

teer een ruime interpretatie van je taak als waakhond.

W

« terug naar interviews
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Toezicht houden in de postmarkt vraagt om een com-

binatie van kennis en snelheid. OPTA moet zorgen dat 

zij een volwaardige gesprekspartner is en blijft van de 

marktpartijen in de post. Dat noopt tot opbouw van ex-

pertise, zowel over TNT als over de nieuwe marktspe-

lers. Alleen al aan het doorgronden van de processen en 

structuren van TNT heb je een dagtaak. Je moet snappen 

hoe de postmarkt werkt, praten met klanten en doorheb-

ben waar concurrentiehaperingen dreigen te ontstaan. 

Laat zien: ik begrijp deze wereld, heb jullie door en ik 

ben alert. Kennis zit ‘m ook in continue marktanalyses 

uitvoeren en in het doen van onafhankelijk onderzoek. 

Welke trends zie je, welke diensten worden aangebo-

den en welke gevolgen kleven daaraan? Daarnaast is 

een toezichthouder nodig die past bij de relatief prille 

marktsituatie. Wat dat betreft kun je beter alle relevante 

bevoegdheden bij één organisatie samenbrengen. Maak 

OPTA ook formeel bevoegd om in de postmarkt kruis-

subsidie en misbruik van machtspositie aan te pakken. 

Ik vind het onhandig en tijdrovend als we voor het ene 

euvel bij OPTA moeten aankloppen en voor het andere 

bij de NMa.

Sommigen suggereren dat de liberalisatie tot een big 

bang gaat leiden. Het tegendeel is eerder waar. De 

markt zal zich op dezelfde manier ontwikkelen, met 

een geleidelijke groei voor de nieuwe postbedrijven. 

Wel wordt het mogelijk dat bedrijven als Sandd mee 

« terug naar interviews
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kunnen dingen naar het lucratieve marktsegment van 

brievenpost onder de 50 gram dat nu alleen aan TNT is 

voorbehouden. Er moet nog echt worden gezorgd dat 

de marktwerking op een goede manier tot stand komt. 

Marktpartijen zijn er absoluut klaar voor. Wij zijn krach-

tig en betrouwbaar genoeg om belangrijke poststromen 

aan ons toe te vertrouwen. We kunnen gunstige tarie-

ven bieden, maar niet de diversiteit in het diensten-

aanbod van TNT evenaren. Sandd biedt bijvoorbeeld 

geen overnight postdienst aan. Die zouden we graag 

bij TNT tegen een redelijke prijs willen inkopen. Voor-

komen moet worden dat daar belemmeringen gaan 

ontstaan bij het overstappen van klanten van TNT naar 

een nieuwe postaanbieder. Dit soort dingen zou OPTA 

moeten controleren en desnoods reguleren als partijen 

er niet uitkomen.

Goed, de eerste mijlpaal die we moeten zien te bereiken 

is het moment van het geheel vrijgeven van de postmarkt. 

Wat Sandd betreft liever vandaag dan morgen.  

“Ik vind het onhandig en tijdrovend als we voor het ene euvel bij OPTA moeten 
aankloppen en voor het ander bij NMa.”

« terug naar interviews
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Terwijl in 2006 het aantal breedbandaansluitingen nog 

groeide met een kleine 80.000 per maand, groeide het 

aantal aansluitingen in 2007 met ongeveer 50.000 aan-

sluitingen per maand. Ondanks deze afnemende groei 

behoort Nederland samen met Denemarken, Zwitser-

land, Korea en Noorwegen nog steeds tot de koplopers 

in de wereld wat betreft breedbandpenetratie. In Neder-

land zijn er 33,5 breedbandaansluitingen per 100 inwo-

ners tegenover een EU-gemiddelde19 van 20,9.

Breedband via koper wint terrein op kabel

De hoge breedbandpenetratie in Nederland wordt onder 

andere verklaard door de hoge landelijke dekking van 

zowel het koper- als het kabelnetwerk. In juni 2007 be-

stond 60,8% van de Nederlandse breedbandaansluitin-

gen uit ADSL-aansluitingen, 38,0% uit kabelaansluitin-

gen en 1,2% uit glasaansluitingen. In 2006 waren deze 

percentages respectievelijk 59,8%, 38,5% en 1,8%20. 

Dit betekent dat de partijen die breedbandinternet aan-

bieden via het koperen aansluitnetwerk van KPN (via 

ADSL)21 gezamenlijk aan marktaandeel hebben gewon-

nen ten opzichte van partijen die breedbandinternet 

aanbieden via het kabelnetwerk. Ondanks het gegeven 

dat het marktaandeel van kabelaanbieders in Nederland 

daalt, blijft de positie van kabel in internationaal opzicht 

redelijk uniek. Alleen kabelaanbieders in Canada en Ver-

enigde Staten hebben een aanzienlijk groter marktaan-

deel in hun land dan de kabelaanbieders in Nederland.

Breedbandinternet is in Nederland laag geprijsd

Naast het feit dat Nederland behoort tot de landen met 

de hoogste breedbandpenetratie, is Nederland ook één 

van de landen waar de inwoners de laagste abonne-

mentsprijs betalen voor een breedbandaansluiting22. 

De gemiddelde breedbandaansluiting in OECD landen 

kost  36,50 per maand23. Omdat er veel verschillen-
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Figuur 13

Aantal ADSL- en kabel-breedbandaansluitingen (per miljoen aansluitingen)

 19  Gemiddelde van de volgende 15 bij de OECD aangesloten EU landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Grieken-
land, Luxemburg, Nederland,  Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

 20  OECD, Broadband statistics, juni 2007.
 21  Met het aansluitnetwerk wordt de verbinding tussen KPN’s wijkcentrales en ieder huishouden bedoeld. Tot aan de wijkcentrale hebben verschil-

lende ADSL-aanbieders vaak een eigen netwerk.
 22  Gecorrigeerd voor inkomen en prijspeil.
 23  OECD, Broadband statistics, juni 2007.

Bron: Structurele Monitoring OPTA
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de breedbandproducten worden aangeboden aan zo-

wel zakelijke afnemers als aan consumenten loopt de 

prijsrange in verschillende landen behoorlijk uiteen. In 

Nederland variëren de prijzen van een breedbandaan-

sluiting volgens de OECD tussen de  5,54 en de  

 61,62 per maand. Deze prijzen liggen een stuk lager 

dan de (ongewogen) gemiddelde OECD-prijs voor een 

breedbandaansluiting. Deze prijs varieert van  13,93 

tot 82,85 per maand24. 

Driekwart huishoudens heeft breedband

Uit onderzoek van het CBS25, uitgevoerd medio 2007, 

bleek dat 74% van alle Nederlandse huishoudens al 

beschikte over breedbandinternet. Nog ruim 9% van 

de gezinnen maakt voor toegang tot internet gebruik 

van smalbandig-internet via een analoge modem (5%), 

ISDN (4%) en WAP, GPRS of anderszins via mobiele 

telefoon (1%). In 2006 maakte nog 14% van de Neder-

landse huishoudens gebruik van smalbandig-internet. 

Slechts 17% van de Nederlandse gezinnen heeft thuis 

geen toegang tot internet, tegenover 20% in 2006.

Consolidatie heeft groot effect op 

marktverhoudingen

Het aantal grote aanbieders dat actief is op de markt 

voor breedbandinternet neemt af. Voor de consument 

is deze afname niet altijd zichtbaar omdat merknamen 

veelal in stand worden gehouden. De kabelaanbieders 

@Home, Casema en Multikabel zijn in 2007 gefuseerd 

tot Zesko B.V (inmiddels Ziggo) en hebben hun tarieven 

en internetsnelheden geëgaliseerd. 

KPN, dat op de breedbandmarkt onder andere actief 

was met internetserviceproviders Planet Internet, Het 

Net, XS4ALL en Speedlinq heeft in 2007 ook Tiscali in-

gelijfd. KPN heeft aangegeven ook het aantal merkna-

men terug te willen brengen. In 2008 worden in ieder ge-

val Speedlinq en Tiscali ondergebracht onder de nieuwe 

naam Telfort Internet.

Na de overname van Tiscali is KPN’s totale marktaan-

deel met ongeveer 4% gestegen naar 44%. De grootste 

concurrent van KPN is Zesko, dat bestaat uit @Home, 
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Figuur 14

Breedband prijsranges, oktober 2007, logaritmische schaal, EUR PPP

Bron: OECD, Broadband statistics, juni 2007

 24  OECD, Broadband statistics, juni 2007.
 25  CBS, Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), Statline 2007.
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Casema en Multikabel. Gezamenlijk hebben zij een 

marktaandeel van 22%. Andere grotere spelers zijn 

UPC (12%), Orange Breedband (8%) en Tele2 (5%). 

Daarnaast zijn er nog enkele kleinere internetservice-

providers actief die hun diensten aanbieden via de 

netwerken van voornamelijk Tele2 en BBned. Door de 

overname van Tiscali is de totale concurrentiedruk die 

uitgaat van alternatieve DSL-aanbieders ten opzichte 

van KPN en kabelaars afgenomen. Ook in 2007 komt 

een relatief beperkt aandeel van de breedband-internet-

verbindingen tot stand via een glasvezelinfrastructuur. 

Er zijn momenteel al wel lokale glasvezelinitiatieven 

ontplooid in onder andere Amsterdam, de Bollenstreek, 

Eindhoven, Enschede, Hillegom, Nuenen, Rotterdam 

en Utrecht.

0%
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Toegang via kabel
(breedband)

Toegang via analoog
modem

Toegang via ISDN

Toegang via telefoon,
WAP, GPRS

Toegang via ADSL
(breedband)

Toegang
via breedband

Geen toegang
tot internet
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Figuur 15 

Soort internettoegang van huishoudens

Bron: CBS, Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)

 26  VPN staat voor “virtual private network”.
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Figuur 16 

Marktaandelen breedband Q3 2007

Bron: CBS, Telecompaper, Q3 2007

“Het gebruik van het aantal traditionele 
huurlijnen blijft licht dalen, terwijl het 
aantal datacommunicatie lijnen toeneemt.”

5   Huurlijnen en  
datacommunicatie

Het gebruik van traditionele huurlijnen blijft licht dalen 

terwijl het aantal datacommunicatie lijnen toeneemt.

Datacommunicatie blijft traditionele huurlijnen 

vervangen

Bedrijven gebruiken huurlijnen om verschillende vesti-

gingen met elkaar te verbinden en beveiligde datacom-

municatie en telefonie tussen deze vestigingen moge-

lijk te maken. Huurlijnen hebben een vaste capaciteit. 

Al een aantal jaren wordt er een trend gesignaleerd 

dat traditionele huurlijnen met een vaste transmissie-

capaciteit worden vervangen door bedrijfsnetwerken 

(VPN’s26). Deze trend zette zich ook in 2007 door. 

VPN’s zijn netwerken waarbij het verkeer van een be-
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drijf wordt afgeschermd van het verkeer van andere 

gebruikers op een netwerk en het bedrijf een eigen 

datacapaciteit ter beschikking kan krijgen. De technie-

ken die bij VPN’s worden gebruikt, zijn efficiënter en 

goedkoper dan die van traditionele analoge en digitale 

huurlijnen.

Het aantal analoge en digitale huurlijnen daalde ge-

staag in 2007, terwijl het aantal datacommunicatie 

aansluitingen (ten behoeve van bedrijfsnetwerken) in 

een hoger tempo toenam. Doordat de toename van het 

aantal datacommunicatie aansluitingen de afname van 

het aantal huurlijnen overtreft neemt de totale markt in 

omvang toe. De groei van het aantal datacommunica-

tie aansluitingen wordt vooral gedreven door de groei 

van het aantal glasaansluitingen, al neemt ook het 

aantal draadloze aansluitingen en het aantal koper- en 

kabelaansluitingen licht toe. Vooral bedrijven met een 

behoefte aan een grote bandbreedte zijn aangewezen 

op nieuwere vormen van datacommunicatie via bijvoor-

beeld glasvezel.

6  Omroep 
Vorig jaar zetten verschillende trends zich voort op het 

gebied van radio- en televisiedistributie: de groei van di-

gitale tv, het toenemende gebruik van andere infrastruc-

turen dan kabel en de ontwikkeling van nieuwe televisie-

diensten. Op gebied van radio stond 2007 vooral in het 

teken van voorbereiding op frequentieveilingen in 2008 

en daarmee de digitale toekomst van radio.

Consoliderende kabel blijft sterk

In de herfst van 2007 liepen nog 81% van alle abon-

nementen voor een basispakket TV via de kabel, ver-

geleken met 87% een jaar eerder. Hoewel kabel dus 

verreweg de meest gebruikte infrastructuur voor een 

radio en televisie abonnement blijft, neemt het gebruik 

van digitale ether, satelliet en ADSL (waarover IPTV 
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Figuur 17 

Ontwikkeling van het aantal analoge en digitale 

huurlijnen en ptp-ethernetverbindingen

Bron: Structurele Monitoring OPTA
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Figuur 18 

Ontwikkeling van het aantal datacommunicatieaan-

sluitingen over koper, kabel, glas en draadloos (VPN)

Bron: Structurele Monitoring OPTA

“De markt groeit doordat de groei van het 
aantal datacommunicatie aansluitingen 
de afname van huurlijnen overtreft.”
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wordt geleverd) toe. Het aantal kabelaansluitingen zelf 

neemt nog toe (bijvoorbeeld door nieuwbouw), echter 

het percentage van het totaal aantal kabelaansluitingen 

dat daadwerkelijk wordt gebruikt voor een abonnement 

daalt licht: van ruim 84% eind 2006 naar circa 82% eind 

200727.

Ook overnames en samenwerkingsverbanden hebben 

effect op de markt voor TV. Steeds meer kleine kabel-

maatschappijen worden overgenomen door grotere, zo-

als Cai Brunssum door @Home. Op hun beurt harmoni-

seerden @Home, Casema en Multikabel hun pakketten 

en tarieven in 2007 als voorbereiding op het gezamen-

lijke nieuwe kabelbedrijf Zesko.

Een nieuwe ontwikkeling was het aanbod van CAIW’s 

kabeldienstenpakket over het netwerk van kabelaar RE-

KAM. Opvallend hierbij was dat het veel uitgebreidere 

en duurdere pakket direct grote afname had.

Digitale tv blijft toenemen

In een jaar tijd groeide het percentage huishoudens met 

digitale televisieontvangst met 10 procentpunt van 28% 

naar 38%, vergelijkbaar met de groei van 12 procentpunt 

een jaar eerder. Hoewel het grootste deel hiervan digitale 

tv kiest via de kabel (waarbij ook het analoge signaal nog 

wordt doorgegeven), nam het aantal digitale ether abon-

nees van KPN’s Digitenne explosief toe van 265.000 in de 

herfst van 2006 tot bijna 500.000 eind 200728. Deze groei 

kreeg een impuls door de prijsverlaging van KPN medio 

2007 en de uitbreiding van dekking, waardoor KPN nu vrij-

wel landelijk een goedkoop digitaal tv product aanbiedt.

In Nederland wordt al sinds december 2006 geen analo-

ge ethertelevisie meer uitgezonden. Dit geeft Nederland 

een bijzondere positie in Europa en versnelde mogelijk 

de groei van digitale ether het afgelopen jaar.

Hoewel in 2007 zowel Tele2 als KPN internettelevisie 

(IPTV) aanboden, kiezen nog relatief weinig mensen voor 

televisie via breedband. Satelliet zag haar klantenbestand 

met 14% groeien naar ruim driekwart miljoen, vergelijk-

baar met de groei van 15% die ze vorig jaar realiseerde. 

Dit terwijl digitale kabel en digitale ether respectievelijk 

47% en 66% nieuwe klanten wisten te winnen.

Het totale aantal abonnementen voor televisie neemt 

licht toe. Figuur 21 uit OPTA’s eigen monitoring geeft de 

aantallen en de mate van digitalisering weer29.

 27  Zie voor meer informatie OPTA’s cijfers van Structurele Monitoring Markten, http://www.opta.nl/asp/aanbieders/marktanalyses/structurele- 
monitoring-markten/.

 28  Bron: KPN Jaarcijfers 2007.
 29  OPTA’s Structurele Monitoring omvat niet de cijfers van zeer kleine aanbieders, om de administratieve lasten aan bedrijven te beperken. Hier-

door is het totaalcijfer van 2007 Q3 naar verwachting tussen 100.000 en 150.000 aansluitingen te laag (met name analoge kabel en glasvezel). 
Ook geldt dat er kleine verschillen zijn tussen OPTA’s cijfers en de weergegeven cijfers van Telecompaper. OPTA mag echter om vertrouwelijk-
heids redenen geen precieze aantallen per bedrijf openbaar maken.
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19 Marktaandelen RTV abonnementen

Bron: Telecompaper

“In een jaar tijd groeide het percentage 
huishoudens met digitale televisie-
ontvangst met 10 procentpunt naar 28%.”
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Uiteenlopende tarieven basispakket

Figuur 22 geeft de ontwikkeling van gemiddelde ta-

rieven voor een basispakket radio en televisie weer. 

De basistarieven over de verschillende platforms zijn 

geenszins gelijk. Daarnaast is duidelijk dat nieuwko-

mers KPN en Tele2 met DVB-T (digitale ethernet tele-

visie) en IPTV hun prijzen verlaagden, terwijl de tarie-

ven voor de gevestigde platforms van kabel en satelliet 

licht stijgen.

 

Werkelijke consumentenuitgaven aan televisieabonne-

menten liggen vaak hoger, omdat consumenten steeds 

meer kiezen voor een uitgebreid pluspakket. Het ere-

divisievoetbal van Tele2, dat in 2007 ook beschikbaar 

werd via digitale ether, digitale satelliet en digitale ka-

bel, groeide in abonnees. Daarnaast zijn meer en meer 

on demand en interactieve diensten mogelijk in aanvul-

ling op een basispakket (via kabel en IPTV) en wer-

den vorig jaar HDTV pluspakketten aangeboden (via 

kabel). 
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Groei in aandelen digitale televisie per infrastructuur

Bron: Telecompaper

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2,0

1,0

0,0

Totaal radio + TV aansluitingen

Alleen analoog (kabel)

Totaal digitale aansluitingen (kabel, DVB-T, satelliet, IPTV

a
a
n
ta

l a
a
n
sl

u
iti

n
g
e
n
 (

in
 m

ilj
o
e
n
e
n
)

2
0
0
6
 Q

2

2
0
0
6
 Q

3

2
0
0
6
 Q

4

2
0
0
7
 Q

1

2
0
0
7
 Q

2

2
0
0
7
 Q

3

6
,8

6
1

5
,0

5
6

1
,8

0
5

6
,8

9
4

4
,8

9
4

2
,0

0
1

6
,9

4
6

4
,7

3
7

2
,2

0
9

6
,9

7
8

4
,6

3
0

2
,3

4
8

7
,0

0
9

4
,5

0
8

2
,5

0
1

7
,0

5
6

4
,3

6
3

2
,6

9
3

Figuur 21 

Aantal aansluitingen RTV basispakket: totaal,  

analoog (kabel) en digitaal

Bron: Structurele Monitoring OPTA
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7  Bundels 
Steeds meer consumenten kiezen ervoor om bij één aan-

bieder meer dan één dienst af te nemen. Vooral breed-

band internet wordt vaak in een bundel afgenomen bij 

een kabelmaatschappij waar ook omroep diensten wor-

den afgenomen of bij een aanbieder van telefonie waar 

tevens telefonie diensten worden afgenomen. Bundels 

waarin alle drie de diensten samen worden afgenomen 

zijn tevens populair, dit wordt triple play genoemd. Daar-

naast zijn er aanbieders die naast de eerder genoemde 

diensten ook mobiele diensten in een pakket aanbieden, 

dit wordt op zijn beurt quadruple play genoemd. Deze 
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Figuur 22 

Gemiddelde abonnementskosten RTV-standaardpak-

ket via verschillende infrastructuren van 2003-2007

Bron: websites aanbieders, marktanalyses OPTA30

 30  Hierbij zijn voor berekening van de gemiddelde tarieven de volgende bedrijven meegenomen. Kabel: UPC, Zesko (@Home, Casema en Multika-
bel), Delta. Satelliet: Canal Digitaal. Digitale Ether: 2003-2005 Digitenne, 2006-2007 KPN. IPTV: 2005-2006 Tele2, 2007 Tele2 en KPN.
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Multiplay bundels

Bron: Structurele Monitoring OPTA

bundelvorm wordt echter nog maar weinig afgenomen, 

deels vanwege het feit dat dit soort bundels nog niet ac-

tief worden aangeboden. Kabelaanbieders nemen verre-

weg het grootste deel van de triple play huishoudens voor 

hun rekening, terwijl de DSL-partijen vooral succes heb-

ben met de dual play bundel van telefonie en breedband. 

Deze laatste soort bundel is het hardst gegroeid in 2007. 

We zien dat met name breedband en vaste telefonie 

vaak in een bundel worden afgenomen. Van alle bun-

dels is meer dan 95% een bundel (zowel dual als triple 

play) waarin breedband zit. Het succes van Internet Plus 

Bellen en SLIM van KPN komt ook duidelijk naar voren, 

gezien de toename van het aantal bundels waarin vaste 

telefonie zit.

Daarnaast zien we ook dat een aanzienlijk deel van 

de totale afname van bepaalde diensten gebeurd in 

de vorm van een bundel. Bijna 70% van alle breed-

bandaansluiting wordt afgenomen in de vorm van een 

bundel met een andere dienst, waar dit percentage voor 

vaste telefonie en omroepdiensten respectievelijk 39% 

en 35% is.

“Steeds meer consumenten kiezen ervoor 
om bij één aanbieder meer dan één 
dienst af te nemen.”
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8  Post
31

Kort voor het einde van het jaar werd door de Tweede 

Kamer besloten dat de postmarkt niet op 1 januari 2008 

verder geliberaliseerd gaat worden, maar dat deze stap 

tot nadere orde wordt uitgesteld. TNT Post is met haar 

dochterbedrijf Netwerk VSP de concurrentie aangegaan 

met de twee andere grote aanbieders van laaggeprijsde 

postproducten, namelijk Sandd en Selekt Mail Neder-

land.

Monopoliewinst stijgt

De winstcijfers van TNT tonen aan dat het gedeelte waar 

zij nog altijd een monopoliepositie geniet voor TNT erg 

belangrijk is. TNT geeft in haar concessierapportages 

zelf aan dat het winstpercentage dat TNT in dit segment 

realiseerde in 2006 ten opzichte van 2005 gestegen is 

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40%

30%

20%

10%

0%

2006 (Q2)

Bundels met breedband

Bundels met vaste telefonie

Bundels met omroep diensten

2006 (Q4) 2007 (Q2)

Figuur 24 

Diensten die gebundeld worden aangeboden

Bron: Structurele Monitoring OPTA

naar 11,8%32. De winst bedroeg in 2006 118 miljoen 

euro (na belastingen). Het winstpercentage op de ove-

rige bedrijfsonderdelen nam licht af. 

Concurrentie wel al van invloed

Onder invloed van de concurrentie zag TNT haar vo-

lumes de afgelopen jaren teruglopen. De concurrentie 

is in verhouding nog relatief klein, maar heeft wel een 

sterke groei weten realiseren. In het afgelopen jaar is 

deze groei echter wel sterk verminderd. Het marktaan-

deel van TNT nam als gevolg van de concurrentiegroei 

in 2006 licht af.

De invloed van de concurrenten is ook zichtbaar in de 

lagere totale omzet van TNT op de universele dienst. 

TNT wist echter in lijn hiermee ook de personeelskosten 

te laten afnemen. 

 31  Een groot deel van de rapportage over post is gebaseerd op de concessie rapportages van TNT. Op het moment van schrijven is de versie van 
2006 nog altijd de meest recente versie. Hierdoor is er voor een aantal zaken geen gegevens beschikbaar over 2007.

 32  Dit cijfer gaat uit van de berekeningswijze zoals TNT die hanteert in haar eigen concessierapportage.
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Ontwikkeling winstgevendheid TNT Post  

(na belastingen)

Bron: concessierapportages TNT
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Hoewel het aantal postvestigingen afnam ten opzichte 

van het voorgaande jaar voldeed TNT nog steeds aan 

de wettelijk gestelde minimumeis. Er lijkt een verschui-

ving plaats te vinden van postvestigingen met een vol-

ledig postconcessie assortiment naar vestigingen met 

een nagenoeg volledig postconcessie assortiment. TNT 

heeft echter het assortiment in de vestigingen met een 

nagenoeg volledig assortiment uitgebreid, waardoor het 

verschil met het volledige assortiment klein is.

Tarieven van TNT

Evenals in 2007 heeft TNT in 2008 de prijs voor het ver-

sturen van een standaardbrief tot 20 gram gehouden op 

44 cent, conform haar toezegging dit tarief tot 2010 on-

gewijzigd te laten. Aan de andere kant is het tarief voor 

een standaard priority brief naar het buitenland (binnen 

Europa) van TNT de afgelopen jaren sterk gestegen. 

Buitenlandse posttarieven van TNT worden niet wettelijk 

gereguleerd. 

De concurrentie is op de delen van de markt die vrijgege-

ven zijn al duidelijk van invloed. In de eerste plaats zien 

we dat de tarieven van TNT in het segment waar concur-

rentie mogelijk is (partijen drukwerk) lager zijn dan de 

tarieven in het segment waar TNT nog een monopolie 

Kwaliteit

TNT heeft wederom voldaan aan haar kwaliteitsver-

plichting. De wettelijke eis ten aanzien van de over-

komstduur is dat minimaal 95% van de post de eerst-

volgende werkdag bezorgd moet worden. In 2006 wist 

TNT, net als in 2005, 96,6% van de brieven de eerstvol-

gende werkdag te bezorgen (de zogenaamde overnight 

service). 
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Ontwikkeling volume postvervoer van geadresseerde 

postzendingen

Bron: TNT, Sandd, Selekt Mail
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Marktaandelen geadresseerde post op basis van 

volume, 2006 en 2007

Bron: TNT, Sandd, Selekt Mail
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Omzet en kosten TNT

Bron: jaarverslagen TNT, Sandd, Selekt Mail
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9  Internetveiligheid
Het meten van internetbedreigingen zoals ongevraagde e-

mail en ongevraagde software is een complexe bezigheid 

waar OPTA zich niet direct mee bezighoudt. Om deze re-

den heeft OPTA gebruik gemaakt van meerdere openbare 

bronnen. Het ondergrondse karakter van internetbedreigin-

gen en het gebruik van meerdere bronnen, met ieder hun 

eigen meetmethode, resulteert in de volgende rapportage 

met een aantal indicatieve trends van het afgelopen jaar.

Hoeveelheid spam

De gemiddelde hoeveelheid spam over 2007, gemeten als 

percentage van de totale hoeveelheid e-mailberichten, is 

door verschillende beveiligingsbedrijven als volgt becijferd:

Met name tijdens de feestdagen wordt, zoals ieder jaar, 

een piek gemeten in de hoeveelheid spam.

Brievenbuspost, 0-20 gram

Brievenbuspost, priority binnen Europa, 0-20 gram

Drukwerk, 48-uurs, 5000 stuks, ex btw, 0-20 gram

Brieven, 48-uurs, 5000 stuks, ex btw, 0-20 gram

Brieven, 48-uurs, 5000 stuks, ex btw, 50-60 gram

Drukwerk, 48-uurs, 5000 stuks, ex btw, 50-60 gram
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Posttarieven

Figuur 29

Postvestigingen in Nederland     Wettelijke  

  2003 2004 2005 2006 minimumeis

 

Volledig postconcessie assortiment 1169 1133 1105 1097 902

Nagenoeg volledig postconcessie assortiment 763 916 1016 1013 -

Beperkt postconcessie-assortiment 167 63 0 0 -

Totaal 2099 2112 2121 2110 2000

Bron: concessierapportages TNT

Bron: Symantec, Message Labs, Sophos en Cleanport

Beveiligingsbedrijf % spam  Regio 

Symantec33 65 - 80  Wereldwijd 

MessageLabs34 85  Wereldwijd

Sophos35 95  Wereldwijd

Cleanport36 92  Wereldwijd

 33  Symantec spam report January 2008.
 34  MessageLabs Intelligence 2007 annual security report.

Figuur 31

Percentage spam in verhouding tot totale  

e-mail verkeer

Bron: Tarievenboekje TNT

 35  Sophos security threat report 2008.
 36  Cleanport http://www.cleanport.nl/?p=NXwx&id=104

heeft (partijen brieven t/m 50 gram). In de tweede plaats 

zijn de tarieven van TNT van zowel partijen drukwerk als 

partijen brieven per 1 januari 2008 gedaald. Dit zou het 

gevolg kunnen zijn van de eerder aangekondigde vol-

ledige liberalisering van de postmarkt per 1 januari 2008 

die thans is uitgesteld. 
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Herkomst spam

Symantec heeft de herkomst van spamberichten ge-

groepeerd naar afkomst. De volgende werelddelen wor-

den daarin genoemd:

In de diverse overzichten komt Israël als koploper uit 

de bus met betrekking tot de hoeveelheid spamberich-

ten ten opzicht van reguliere e-mailberichten. Dit wordt 

onder andere gewijd aan de activiteit van twee grote 

spamoperaties, geregistreerd in het ‘register of known 

spamhaus operations’ van Spamhaus37.

Spamtechnieken

Verspreiders van spamberichten moeten telkens nieuwe 

technieken toepassen om door beveiligingssoftware 

heen te komen. Daarom heeft in 2007 de wapenwedloop 

tussen spammers en internetbeveiliging zich verder ont-

wikkeld. Medio 2007 zijn de eerste vormen van attach-

mentspam opgekomen. De berichten worden met deze 

vorm verzonden in de bijlage, waarna de eindgebruiker 

wordt overgehaald deze bijlage te openen. Daarnaast 

heeft plaatjesspam zich in 2007 verder ontwikkeld. De 

advertentie wordt door plaatjesspam weergegeven in 

een afbeelding.

Spamvertized producten en diensten

Producten en diensten waar veel voor wordt geadver-

teerd zijn weergegeven in de volgende categorieën38:

Noord-America Afrika

Zuid-AmerikaEuropa

Azië Australië

45%

35%

14%

4%
1%

1%

Figuur 32 

Herkomst spam

Bron: Symantec

 37  Spamhaus is een internationale non-profit organisatie voor de monitoring van spamoperaties.
 38  Symantec spam report January 2008.

Categorie
 

Wettelijke %
  

Algemeen Kleding, horloges, etc. 30

Volwassenen  Porno, datingsites etc. 6

Financieel Investeringen, leningen etc. 14

Oplichting Piramidespellen, kettingbrieven etc. 10

Gezondheid Medicijnen zoals viagra 8

Fraude Bedoeld om eindgebruikers persoonsgebonden informatie te ontlokken. 6

Vrije tijd Vakantie aanbiedingen, casino’s etc. 6

Internet gerelateerd Web hosting, web design etc. 20

Bron: Symantec

Figuur 33 

Categoriën spam

“Verspreiders van spamberichten moeten 
telkens nieuwe technieken toepassen om 
door beveilingssoftware heen te komen.”
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Ongevraagde software

Verspreiders van ongevraagde software, zoals ad- en 

spyware39, hebben in 2007 de trend van de afgelopen 

jaren voortgezet door minder ongevraagde software 

in de bijlage van e-mailberichten te versturen. Sophos 

meldde in juli 2007 dat 1 op de 337 mailtjes ongevraag-

de software bevatte, terwijl dit in 2005 nog 1 op 44 was. 

In plaats daarvan wordt ongevraagde software steeds 

meer verspreid via websites. De links naar deze dubi-

euze websites worden vervolgens verspreid via spam-

berichten. Opvallend was een Nederlandse spamrun 

eind november over een vermeende nucleaire ramp in 

Amsterdam. Eindgebruikers werden in dit e-mailbericht 

opgeroepen om een internetsite te bezoeken, alwaar 

kwaadaardige software werd gehost.

Facilitering

In 2006 stond Nederland op de vierde plaats, in 2007 

is Nederland gezakt naar een tiende plaats. Er wordt 

blijkbaar nog veel ongewenste software gehost in Ne-

derland.

Opvallende ongevraagde software

2007 was het jaar van de “Storm Worm”. Begin januari 

is dit virus als eerste opgedoken in e-mails als bijlage. 

Na een intensieve periode van verspreiding behelst de 

Storm Worm eind januari 8% van alle totale infecties41. 

Een geïnfecteerde computer wordt opgenomen in een 

botnet42. Dit botnet wordt niet bestuurd door een cen-

trale computer, maar is opgedeeld in kleinere eenheden 

door middel van ‘peer to peer’ technologie. Een nieuwe 

geïnfecteerde computer maakt contact met een reeds 

geïnfecteerde computer en wordt zo opgenomen in een 

deelnetwerk van ongeveer 30 tot 35 machines. Hiermee 

wordt het moeilijker om de beheerder te traceren. Eind 

2007 zijn volgens schattingen tussen de 1 miljoen en 10 

miljoen computers geïnfecteerd met dit virus. Dit blijkt 

onder andere uit de beveiligingsmonitor van McAfee43. 

In deze periode van 2007 is het merendeel van ontdekte 

botnets gerelateerd aan de Storm Worm.  
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Ongewenste software gehost op computers40

Bron: Sophos

 39  Adware is software die advertenties weergeeft. Spyware is software die informatie verzamelt van een eindgebruiker en deze doorstuurt naar derden
 40  Hosten is het  faciliteren (van bijvoorbeeld van websites).
 41  F-secure malware information pages: http://www.f-secure.com/v-descs/small_dam.shtml 
 42  Een botnet is een verzameling van computers die, zonder dat de eigenaars dit weten, door derden wordt beheerd. Een botnet kan onder andere 

worden gebruikt voor de verspreiding van ongevraagde software.
 43  McAfee avert labs top 10 threat predictions for 2008: http://www.mcafee.com/us/local_content/white_papers/threat_center/wp_avert_predictions_

2008.pdf
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“Onder reguleren  
versta ik hetgeen nodig  
is om een markt gezond  
te laten concurreren.”

Chris Fonteijn - Collegevoorzitter OPTA     

« terug naar interviews
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aak bestaat verwarring over het onderscheid 

tussen handhaven en reguleren. Onder re-

guleren versta ik, wat heb je nodig om een 

markt gezond te laten concurreren? Hoe je als markt-

toezichthouder reguleert hangt af van de economisch 

juridische visie waarmee naar een markt kijkt, marktdy-

namiek en je taxatie van de noodzaak om in te grijpen. 

Alles hangt af van hoe je de ernst van de problemen in-

schat en welk middel je proportioneel vindt om de kwaal 

te verhelpen. Om precies de juiste maatvoering voor de 

regulering te bepalen, maakt OPTA marktanalyses aan 

de hand waarvan zij nagaat of er dominantieproblemen 

in een markt zijn en welk remedie het meest effectief is. 

Vooral wordt scherp getoetst of het echt nodig is dat je 

ingrijpt. Handhaven daarentegen gaat over wat nodig is 

om marktpartijen de aldus opgelegde regels na te laten 

leven. In die zin een eenvoudiger begrip dan reguleren: 

werken aan voorkoming van overtreding en optreden te-

gen niet naleving van wetten en regels. Is een onder toe-

zicht gestelde binnen de krijtstreep gebleven ja of nee? 

Zo nee, dan volgt een vorm van actie.

In OPTA’s arsenaal als toezichthouder zie ik nog een 

tussenvorm van wat ik noem ‘co-reguleren’. Hier zijn 

wij niet uitsluitend zelf bezig, maar laten wij ruimte aan 

marktpartijen om met elkaar tot maatregelen te komen. 

Dat gebeurt onder auspiciën van OPTA die vóór en tij-

dens een dergelijk proces aangeeft wat de speelruimte 

V

« terug naar interviews
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is en een tijdslimiet stelt. Het All IP-dossier over ombouw 

en modernisering van KPN’s vaste net is een voorbeeld 

waar OPTA een spreekwoordelijke stap terug nam om 

verder te kunnen springen. Hier maken wij ruimte voor 

marktpartijen om zelf uit te maken hoe het meeverhuizen 

naar de toekomstige situatie het beste kan gebeuren. Zo 

voorkom je microsturen en kun je toch meer doen dan 

waar je formeel toe bevoegd bent. Daarmee verhoog je 

de naleving.

Wat handhaving betreft is onze boodschap aan onder 

toezicht gestelde ondernemingen: wij gaan ervan uit dat 

u de regels naleeft, mits u ons tijdig aantoont dat uw 

huis op orde is. Bedrijven moeten open kaart spelen, 

informatie verschaffen en onregelmatigheden melden. 

Dan is OPTA terughoudender met het doen van steek-

proeven en controles en is ons toezicht wat je noemt 

high trust. Vertrouwen is uitgangspunt en overtreden 

vormt de uitzondering op de regel. Het risico van over de 

schreef gaan bestaat altijd. Bijvoorbeeld omdat iemand 

heeft zitten slapen of doordat iemand iets ongeoorloofds 

doet in de misplaatste overtuiging zijn bedrijf daarmee te 

helpen. Dan is de vraag of je als bedrijf in zo’n situatie te 

goeder trouw bent? Met andere woorden, waren alle in-

terne controlesystemen op orde en heb je alles gedaan 

om fout gedrag te onderscheppen? Indien het antwoord 

‘ja’ is, dan is weliswaar een boete op z’n plaats, maar 

wordt alle preventiewerk beloond met een lagere straf.

« terug naar interviews
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Ik ben ervan overtuigd dat high trust de sleutel is tot be-

tere naleving en minder administratieve lasten. Het werkt 

effectiever omdat bedrijven in eigen huis veel werk doen 

om wetsovertredingen voor te zijn. Bedrijven willen dat 

ook om minder last te hebben van de toezichthouder. 

Meewerken aan high trust is voor bedrijven puur eigen 

belang. Wel moet de regulering voor bedrijven begrijpe-

lijk en proportioneel zijn. Hoe logischer en eenvoudiger 

OPTA’s uitspraken zijn, hoe makkelijker bedrijven bin-

nen de perken blijven en hoe minder weerstand er komt. 

High trust wil uitdrukkelijk niet zeggen dat bedrijven met 

OPTA kunnen onderhandelen over wat wel of niet moet 

worden gereguleerd of waar de grenzen liggen. Voor 

alle duidelijkheid, de toezichthouder maakt uit wat moet 

en wat niet mag.  

“Ik ben ervan overtuigd dat high trust effectief is en de sleutel is tot betere 
naleving en minder administratieve lasten.”

« terug naar interviews
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Handhaving

Handhaving en toezicht 

Aantal opgelegde boetes   7

Lasten onder dwangsom   10

Kengetallen

Geschillen

Aantal geschillen

Binnengekomen in 2007 36

Afgehandeld in 2007 19

Lopende geschillen 31

Binnengekomen geschillen 

uitgesplitst naar markt 

Toegang van diensten 3

Post 1

Kabelverleggingen (gedogen) 29

Interoperabiliteit 3

Totaal  36

Beroep en bezwaar

Binnengekomen in 2007  

Bezwaren 58

Beroepen 46

Voorlopige voorzieningen 6

Bezwaren heropend na uitspraak in 

(hoger) beroep 6

Afgehandeld in 2007  

Bezwaren 49

Beroepen 68

Voorlopige voorzieningen 5

Boetebesluiten 7

Resultaten afgehandelde bezwaren  

Ingetrokken 27

Gegrond 1

Ongegrond 8

Niet-ontvankelijk 3

Deels gegrond, deels ongegrond 1

Deels ongegrond, deels niet ontvankelijk 0

Niet in behandeling genomen 1

Anders 8

Totaal 49

Resultaten afgehandelde beroepen  

Ingetrokken 10

Gegrond 21

Ongegrond 22

Deels gegrond, deels ongegrond 14

Niet-ontvankelijk 1

Anders 0

Totaal 68

Werkvoorraad 

Lopende bezwaren 45

Lopende beroepen 62

Lopende voorlopige voorzieningen 2

Lopende boetebesluiten 0

Peildatum 31 december 2007

Peildatum 31 december 2007

Peildatum 31 december 2007

Peildatum 31 december 2007

Van de 49 in 2007 binnengekomen en afgehandelde be-

zwaren is 97% binnen de wettelijke termijn afgehandeld. 

Een forse verbetering ten opzichte van 2006 toen 84% 

binnen de termijn is afgehandeld. 

Bijlage
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Registraties van marktpartijen

Aanbieder van een openbaar 

elektronisch communicatienetwerk 302 102 24 380

Aanbieder van een openbare 

elektronische communicatiedienst 362 60 23 399

Aanbieder van bijbehorende faciliteiten 11 1 0 12

Aanbieder van gekwalificeerde 

certificaten 4 0 0 4

  Stand per    Intrekking  Stand per 

Categorie 01-01-2007 Registratie registratie 31-12-2007

Marktanalyses

Uitgevoerde analyses 13

Goedkeuringsbesluit Wholesale 

kostentoerekeningssysteem 3

Herstelbesluit marktanalyses omroep 5

Aanvullend ontwerpbesluit MA 

ontbundelde toegang 1

Wijzigingsbesluit MA vaste gespreksafgifte 2

MA besluit mobiele gespreksafgifte 1

Ontwerpbesluit mobiele gespreksafgifte 1

Beroepen tegen analyses

Vaste telefonie 0

Mobiel 7

Breedband 0

Omroep 1

Totaal 8

Voor een toelichting op de beroepen tegen de marktanalyses zie ook het jaarverslag hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.2.

Bijlage



93

OPTA Jaarverslag en marktmonitor 2007« terug naar inhoudsopgave

« terug naar inhoudsopgave

Aantal nummerbeschikkingen

Informatienummers 3.788

Bedrijfsnummers 618

Overige nummers 209

Totaal 4.615

Aantal nummerbeschikkingen - verdeling over 

soort beschikking

Toekenning 2.811

Intrekking 1.143

Afwijzing 263

Naamswijziging 362

Buiten behandeling stelling 36

Totaal 4.615

Nummerlotingen en spoedaanvragen

Aantal lotingen 0

Aantal spoedaanvragen 57

Nummerschaarste van relevante reeksen

Nummerreeks Percentage vrije nrs

0900 kort 43,8 %

0800/0906/0909 kort 80,8 %

0800/0900/0906/0909 lang > 99 %

Mobiele nummers 3,6 %

Carrierselectie (4-cijferig) 26,1 % 

18xy - abonnee-informatiediensten 55 %

Peildatum 31 december 2007

Peildatum 31 december 2007

Peildatum 31 december 2007

Peildatum 31 december 2007

Nummers

Aantallen toegekende, gereserveerde en ingetrokken informatienummers

0800 4.146 82 676

0900 2.516 111 858

0906 506 13 387

0909 763 3 192

Totaal 7.931 209 2.113

  Toegekend  Gereserveerd  Ingetrokken  

Peildatum 31 december 2007

Bijlage
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Personeel en budget

Ontslag

Ontslagen      1

Netto-totaalbedrag ontslaguitkeringen  5.200

Personeelsuitgaven

Totale salarissom (incl. afdrachten, excl. toelagen, excl. college)  7.685 8.177

Gemiddelde loonsom  49 48

Overige personeelsuitgaven  242 365

Personeelsuitgaven   2007  2006  

1 januari 2007 152 70 68 138

31 december 2007 152 62 67 129

Gemiddeld 2007 152 66 68 134

  Formatie (fte)    Medewerkers   

Datum  mannen vrouwen Totaal

Omvang

Leeftijdsopbouw per 31 december 2007

Leeftijdcategorie Aantal medewerkers

Tot en met 25 jaar  2

25 tot en met 34 jaar 46

35 tot en met 44 jaar 46

45 tot en met 54 jaar 27

55 jaar en ouder  8
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Klachten en bereikbaarheid

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

In 2007 ontving OPTA geen klachten.

Aantal binnengekomen klachten via Spamklacht.nl: 

19.561  

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuimpercentage voor heel OPTA was 6,8 %. 

Hiervan is 4,1 % veroorzaakt door niet-kortdurend ver-

zuim. Voor een toelichting op het ziekteverzuim zie ook 

Jaarverslag hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.4.

Schaalopbouw medewerkers per 31 december 2007

 Schaal 3 - 16 Aantal medewerkers

 3  1

 4  3

 5  5

 6  6

 7 17

 8  7

 9  7

 10 11

 11 24

 12 16

 13 20

 14  9

 15  1

 16  2

Verhouding direct/indirecte kosten

De verhouding tussen directe en indirecte kosten be-

draagt 67/33. Dit is gelijk aan de verhouding in 2006.

ConsuWijzer meldingen in 2007

uitgesplitst naar onderwerp

Internet 3.704

Kabel     275

Mobiele telefonie 2.119

Omroep    615

Post     249

Spam     905

Telefoonnummer    724

Vaste telefonie   4.631

Totaal  13.222

ConsuWijzer

Bijlage



Interviews
Met dank aan de geïnterviewden.

Margreth Verhulst

Muel Kaptein

Marcel Smits

Bart Stomphorst

Chris Fonteijn

Colofon

Coördinatie, tekst en redactie

OPTA

Fotografie

Hans Oostrum Fotografie

Ontwerp en vormgeving

Rob Schouten

Christine van Dijk

Grafische realisatie

Rooduijn, communicatie & design, Den Haag

Drukwerk

Rooduijn Vorm & Druk, Den Haag

OPTA

Postadres

Postbus 90420

2509 LK Den Haag 

Bezoekadres

Zurichtoren

Muzenstraat 41

2511 WB Den Haag

Telefoon: 070 - 315 35 00

Fax: 070 - 315 35 01

E-mail: info@opta.nl

Internet: www.opta.nl

Den Haag, mei 2008
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