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“ik wil 
geen gedoe”
Communicatiemiddelen zijn gebruiks-

voorwerpen. Ze moeten het altijd doen, 

eenvoudig te bedienen zijn en als er iets 

mee is, moet dat direct worden opgelost.  

Vooral dat laatste. Bij slechte service stap  

ik over naar een andere provider. 

Chris Fonteijn (54), 

collegevoorzitter van OPTA

« terug naar interviews
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In dit jaarverslag legt OPTA verantwoording af over de 

activiteiten en resultaten in 2008. Dat doen we aan de 

hand van de belangrijkste werkzaamheden en gebeurte-

nissen. Het verslag is opgebouwd volgens het principe 

‘Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording’ (VBTB): 

wat wilde OPTA in 2008 bereiken, wat is gerealiseerd 

en wat hebben we daarvoor gedaan. De verkorte jaar-

rekening beantwoordt de vraag wat OPTA’s werkpakket 

heeft gekost en geeft inzicht in OPTA’s financiële huis-

houding. In dit jaarverslag is een verkorte jaarrekening 

opgenomen. De volledige versie van de jaarrekening is op 

te vragen bij OPTA. 

De wereld van OPTA is voor een buitenstaander niet altijd 

makkelijk te begrijpen. Maar OPTA vindt het belangrijk dat 

haar jaarverslag begrijpelijk is. Daarom is er een woor-

denlijst toegevoegd. 

Jaarverslag

Het jaarverslag maakt deel uit van de verantwoordings-

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

wereld op de hoogte te houden van ontwikkelingen in 

de markt, haar Visie op de ontwikkelingen in de markt 

en haar bedrijfsvoering. In het najaar van 2007 publi-

ceerde OPTA haar Visie op 2008. De Visie wordt voor 

publicatie eerst in de markt geconsulteerd. Dat betekent 

dat we in het voorjaar terugblikken op het afgelopen jaar 

(Jaarverslag en marktmonitor) en in het najaar vooruit-

kijken naar het komende jaar (Visie). 

Disclaimer

De stukken in deze publicatie zijn opgesteld op grond van 

artikel 17 van de Wet Onafhankelijke post- en telecom-

municatieautoriteit. Aan de inhoud van dit drukwerk 

kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie is onder 

voorbehoud van druk- en typefouten.  

Leeswijzer

OPTA richt zich op de wereld van morgen. OPTA kijkt verder dan vandaag.  

Maar eens per jaar, in het jaar verslag, wordt de blik verlegd. Dan kijkt OPTA  

naar wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. OPTA’s jaarverslag bestaat uit  

twee onderdelen: het jaarverslag met de jaarrekening en de marktmonitor.  

De marktmonitor geeft een overzicht van de ontwikkelingen op de markten  

voor elektronische communicatie en post.

« terug naar inhoud
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Het college van OPTA bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die worden 

benoemd door de Minister van Economische Zaken. Ze hebben verschillende 

disciplines. De voorzitter vertegenwoordigt de rechtspersoon OPTA. Samen met de 

twee non-executieve collegeleden is hij eindverantwoordelijk voor alle besluiten die 

OPTA neemt. Het dagelijks bestuur van OPTA ligt in handen van het management 

team dat bestaat uit de voorzitter van het college en twee afdelingshoofden. 

Het college kan op basis van artikel 7 van de OPTA-wet ook geassocieerde leden 

benoemen. Dit zijn personen met een bijzondere deskundigheid op één of meer van 

de taakgebieden van OPTA. Ze hebben een adviserende stem en verrichten hun 

taken in nauw overleg met het college. 

Het college van OPTA

« terug naar inhoud



Mr. Chris A. Fonteijn

voorzitter van het college van OPTA

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 advocaat bij NautaDutilh. Hij werd in 1988 partner. 

Fonteijn specialiseerde zich in ondernemings- en ener-

gierecht, 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

non executief collegelid

Mark de Jong is gepromoveerd in de economie. Sinds 

1990 is hij bijzonder hoogleraar ‘Economie van de 

Dienstensector’ aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hij werkte voor de OESO in Parijs en bij TNO in Delft. 

Tussen 1993 en 2005 was hij werkzaam bij KPN, laat-

stelijk als lid van de Raad van Bestuur bij KPN Mobile. 

Daarvoor gaf hij onder andere leiding aan de afdeling 

corporate strategy & regulatory affairs. Sinds 1 februari 

2006 is hij non-executief lid van het college en plaatsver-

vangend voorzitter. Momenteel is hij algemeen directeur 

van Novay in Enschede.

« terug naar inhoud
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ir. Annet P. Aris

non executief collegelid 

Annet Aris studeerde af aan de Universiteit van 

Wageningen en behaalde daarna een Master of Business 

Administration aan INSEAD. Sinds 2003 is zij aan dit 

instituut verbonden als Adjunct Professor of Strategy. Zij 

heeft daar de MBA-module ‘Managing Media Companies’ 

ontwikkeld, waarin zij ook les geeft. Daarnaast verzorgt zij 

regelmatig gastcolleges op universiteiten in Zwitserland, 

Duitsland, Engeland en Nederland en treedt op als expert 

bij Europese mediabedrijven en industrieverbanden in 

Europa. Van 1985 tot 2003 heeft zij diverse functies 

bij McKinsey & Co bekleed in Amsterdam, Londen en 

München, waarvan de laatste jaren als partner en leider 

van de mediapraktijk in Duitsland. Vanaf 15 maart 2008 is 

zij non-executief lid van het college.

Prof. mr. Annetje T. Ottow

geassocieerd collegelid

Annetje Ottow studeerde rechten in Leiden en deed 

vervolgens 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 

Universiteit Utrecht. Ottow was ruim vier jaar onderzoe-

ker bij het Instituut voor Informatierecht, Universiteit van 

Amsterdam. Tussen 1990 en 2006 was zij werkzaam 

in de advocatuur, vanaf 1998 als partner van de sectie 

Marktordening & Mededinging van het kantoor Houthoff 

Buruma en later als advocaat-adviseur. Sinds 1 april 2006 

is zij geassocieerd lid van het college van OPTA. Haar 

belangrijkste taak ligt op het terrein van de bewaking en 

verdere versterking van de juridische kwaliteit van het 

werk van OPTA.   

« terug naar inhoud



“constant 
in contact”
Als freelancer ben ik voor 100% afhankelijk 

van communicatiemiddelen. Maar ook privé 

ben ik constant ‘online’. Heb ik geen tijd 

om naar de klantenservice te bellen, dan 

verstuur ik razendsnel een e-mailtje.  

Waar ik, als het goed is, ook reactie op krijg. 

Op deze manier hou ik mijn huishouden, 

werk en sociaal leven up-to-date. 

Denice Riedewald (30), 

freelance marketeer

« terug naar interviews
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Over OPTA

OPTA zorgt voor voldoende concurrentie op de elektro nische communicatiemarkten 

en de postmarkt. Dat doet zij door deze markten te onderzoeken en waar nodig in 

te grijpen. OPTA grijpt in zolang er op een markt een marktpartij met aanmerkelijke 

marktmacht aanwezig is. Waar voldoende concurrentie is en er dus geen sprake 

meer is van een aanmerkelijke marktmacht kunnen de maatregelen die OPTA 

heeft opgelegd worden afgebouwd. Door trends als consolidatie (het samengaan 

van bedrijven) en convergentie (het versmelten van technieken) blijven de markten 

voortdurend veranderen en dus blijft ook regulering maatwerk. 

« terug naar inhoud
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OPTA beschermt de belangen van de consument en de 

zakelijke gebruiker. Dat doet OPTA door er zorg voor te 

dragen dat zij op de hoogte zijn van hun rechten, door 

misbruik van aanbieders te bestraffen en het internet 

veiliger te maken. Het vertrouwen van de gebruikers in de 

communicatiemarkten bevordert de vraag naar communi-

catiediensten. 

Tot slot zorgt OPTA voor de basisvoorwaarden die maken 

dat communicatiemarkten goed werken, zoals voldoende 

beschikbare nieuwe telefoonnummers. En OPTA houdt 

toezicht op de postmarkt. 

Dit alles is vastgelegd in de wet- en regelgeving waar 

OPTA toezicht op houdt. OPTA’s missie is leidend bij de 

uitvoering van haar taken. 

Missie

OPTA zorgt voor concurrentie en vertrouwen in de 

communicatiesector in het belang van de consument.

OPTA’s toezicht

OPTA heeft in 2008 haar boetebeleid aangepast zodat 

bedrijven meer worden gestimuleerd om overtredingen 

te voorkomen. OPTA houdt toezicht op de markt, waar 

mogelijk met de markt. En door te streven naar markt-

gedragen oplossingen, zelf- of coregulering. Een met de 

markt geformuleerde oplossing kan in bepaalde gevallen 

effectiever zijn dan een door OPTA afgedwongen maat-

regel. Slepende juridische procedures worden daarmee 

mogelijk voorkomen. Dit bevordert de rechtszekerheid en 

investeringszekerheid. Dus streeft OPTA ernaar alle rele-

vante partijen met zorg en op passende wijze te betrekken. 

Het optreden van OPTA is proportioneel. Dat wil zeggen, 

OPTA grijpt in op een manier die past bij het probleem. 

OPTA heeft deze uitgangspunten uitgewerkt in de Visie op 

toezicht en handhaving, die in maart 2008 is gepubliceerd. 

OPTA heeft daarbij haar boetebeleid aangepast zodat 

bedrijven meer worden gestimuleerd om overtredingen 

te voorkomen. Voorkomen van overtredingen is immers 

beter dan achteraf bestraffen. Dan hebben bedrijven of 

consumenten immers al schade ondervonden.  

Dat is de reden waarom OPTA een preventief beleid 

voert. Bijvoorbeeld door goede voorlichting te geven bij 

nieuwe wet- en regelgeving. Daarmee wordt de kans op 

onbedoelde overtredingen of te late implementatie kleiner.  

De kans dat marktpartijen de wet spontaan naleven wordt 

dan ook groter. 

Kaders

OPTA is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert 

wetten en regels uit die door de wetgever zijn vastgesteld. 

Het gaat om de Telecommunicatiewet, de Postwet en de 

bijbehorende Europese en lagere regelgeving. De poli-

tieke verantwoordelijkheid voor OPTA ligt bij de Minister 

van Economische Zaken. Maar OPTA is onafhankelijk en 

neemt haar eigen beslissingen los van politieke of onder-

nemingsbelangen. De minister kan algemene aanwijzin-

gen geven, maar kan niet ingrijpen in individuele dossiers. 

Organogram 

College

Afdeling  

Consument, 

Nummers en 

Bestuur

Afdeling  

Markten

Afdeling

Bedrijfsvoering

« terug naar inhoud
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Compliancehandvest met KPN

OPTA en KPN hebben op 24 april 2008 een compliance-

handvest ondertekend. In dit handvest staan afspraken  

tussen toezichthouder en marktpartij, waarbij KPN 

concreet invulling geeft aan haar eigen verantwoordelijk-

heid om de Telecommunicatiewet na te leven. Met het 

stimuleren van compliance kunnen overtredingen worden 

beperkt, en wordt schade aan de markt en de consument 

voorkomen. Dit komt de effectiviteit van het toezicht ten 

goede.

KPN heeft inzicht gegeven in de opzet, het bestaan en  

de werking van haar complianceprogramma. OPTA  

heeft geconstateerd dat binnen KPN op het gebied 

van compliance veel is bereikt maar dat ook nog veel 

moet worden gedaan. Daarnaast is afgesproken dat 

KPN en OPTA met elkaar in overleg gaan over inter-

pretatieverschillen ten aanzien van de naleving van de 

Telecommunicatiewet, waarna OPTA een beslissing 

neemt ten aanzien van zo’n interpretatieverschil. Waar de 

interpretatiekwestie ook de belangen van andere partijen 

raakt, betrekt OPTA ook hen in de discussie. Tenslotte is 

afgesproken dat KPN op eigen initiatief (potentiële) over-

tredingen bij OPTA meldt en deze overtredingen zo snel 

mogelijk beëindigt om zo schade voor de concurrentie 

of de eindgebruikers te minimaliseren. OPTA houdt hier 

rekening mee wanneer zij maatregelen neemt.

European Competitive  

Telecommunications Association

Jaarlijks stelt de European Competitive Telecom muni-

cations Association (ECTA), de vereniging van alterna-

tieve operators in Europa, een ranglijst op van lidstaten 

op basis van de effectiviteit van de implementatie en 

de uitvoering van telecommunicatierichtlijnen. Voor het 

tweede achtereenvolgende jaar scoort Nederland een 

tweede plek op deze ranglijst. Deze hoge notering beves-

tigt dat de inzet van het Ministerie van Economische 

Zaken en OPTA om concurrentie op de markten voor 

elektronische communicatie te bevorderen en de consu-

ment te beschermen, zijn vruchten ruimschoots afwerpt. 

ECTA heeft Nederland in het bijzonder geroemd om 

OPTA’s proactiviteit én uitstekende glasvezelbeleid en 

noemt dit als voorbeeld voor andere landen. 

« terug naar inhoud



“voor mijn moeder 
altijd bereikbaar...”
Mijn mobieltje heb ik zelf uitgekozen en  

voor een deel ook zelf betaald. Wel handig.  

Als ik na school nog even wat leuks ga  

doen met mijn vrienden, bel ik even naar 

huis. Ik geloof dat mijn moeder het stiekem 

fijner vindt dat ik een mobieltje heb dan ik.

Wouter (12), Tim (12) en Wessel (13), 

scholieren

« terug naar interviews
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OPTA stelt elk jaar een aantal topprioriteiten vast. De 

topprioriteiten worden vastgesteld op basis van signalen 

uit de buitenwereld, een interne weging en het belang 

daarvan. Daarnaast heeft OPTA natuurlijk ook andere 

lopende zaken die niet als topprioriteit worden benoemd. 

De voortgang van de topprioriteiten wordt door het 

management en de voorzitter van het college gemoni-

tord. In OPTA’s kwartaalrapportage wordt ruim aandacht 

Topprioriteiten 2008

Voor 2008 heeft OPTA de volgende prioriteiten benoemd: 

Topprioriteit Belangrijkste activiteiten

Toezicht en handhaving  

eindgebruikersbelangen

  
    
  


Toezicht en handhaving  

concurrentiebevordering

   
   
   
     

Post   

    

Marktanalyses en monitoring     
        
en omroep

       
bestaande systematiek ter bepaling van de tariefplafonds voor een 

volgende reguleringperiode (Wholesale Price cap-II)

    
   

besteed aan de topprioriteiten. Bij de verdeling van 

capaciteit wordt duidelijk rekening gehouden met top -

prioriteiten. Inzet van capaciteit en bestede tijd aan de 

top prioriteiten worden vervolgens ook actief gemonitord. 

In het jaarverslag laat OPTA zien welke activiteiten er 

op het gebied van de topprioriteiten zijn ondernomen en 

waar dat toe heeft geleid.  

« terug naar inhoud



“helemaal  
verloren”
Ik gebruik hem als navigatie, als agenda 

en als wekker. Mijn e-mail kan ik ook op 

elk moment checken. Heel handig, vooral 

omdat ik altijd onderweg ben. Maar nu 

hij kapot is, loop ik al mijn afspraken en 

verjaardagen mis. Hoop dat ik ’m snel  

terug heb!

Resy Roosen (51), 

docent Nederlands

« terug naar interviews
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Eén van OPTA’s taakgebieden is het beschermen van 

consumenten. OPTA controleert of marktpartijen de wet 

naleven en treedt op tegen bedrijven die zich niet aan de 

wet houden. Primair doel is overtredingen snel te beëin-

digen en verdere schade aan consumentenbelangen te 

voorkomen. Bijvoorbeeld door een waarschuwing of een 

last onder dwangsom op te leggen. Preventie, het voor-

komen van overtredingen, neemt ook een belangrijke 

plaats in het consumententoezicht in. Wat consumenten-

bescherming concreet inhoudt? Een paar voorbeelden: 

het aanpakken van spam, ongewenste telemarketing en 

het wegnemen van barrières voor consumenten, zoals 

overstapdrempels. Ook het informeren van consumenten 

via ConsuWijzer is een belangrijk onderdeel van OPTA’s 

consumentenbescherming. 

Voor OPTA is de website ConsuWijzer van groot belang. 

Als toezichthouder heeft OPTA signalen uit de markt 

nodig om goed te weten waar de problemen zitten en 

waar nodig te handhaven. Daarom vragen we gebruikers 

van de website hun klachten in te dienen. Meldingen bij 

ConsuWijzer hebben al tot vele acties van OPTA geleid. 

De onderwerpen waar de meeste klachten over binnen 

komen zijn voor OPTA prioriteiten in de handhaving.

De top 5 ConsuWijzer-meldingen voor OPTA zijn:  

1 Sms  

2 Slamming 

3 Telemarketing  

4 Spam  

5 Nummerbehoud

jaarverslag 2008

1 Consumenten

1.1  Internetveiligheid
Internet heeft de samenleving veel nieuwe kansen 

opgeleverd. Die kansen benutten we ook steeds vaker. 

We e-mailen, chatten en boeken onze vakantie via 

het internet. Jammer genoeg zijn er ook bedreigingen. 

Spam, malware en botnets: ze vormen een steeds 

groter probleem voor de veiligheid van het internet. 

OPTA werkt hard aan het voorkomen en bestrijden van 

deze pro blemen. OPTA heeft de taak om consumenten 

te beschermen tegen spam en ongewenste software. 

Daarnaast ziet OPTA erop toe dat internetaanbieders 

voldoende technische en organisatorische maatregelen 

nemen om de privacy van hun consumenten te bescher-

men. Ook moeten ISP’s hun klanten voorlichten over de 

gevaren op het internet. Denk aan het risico dat een pc 

via de internetverbinding besmet raakt met een virus.

Spam

Ook in 2008 bestaat het grootste deel van de wereld-

wijd verstuurde e-mailberichten uit spam. Onderzoekers 

schatten dat 90% van alle verzonden e-mail, net zoals 

het jaar daarvoor, spam betrof. Er is een lichtpuntje: 

2008 was het eerste jaar waarin de hoeveelheid spam, 

ontvangen door Nederlandse eindgebruikers, afnam ten 

opzichte van het jaar ervoor1. Spam is behalve een  

irritatie, ook een grote kostenpost. Eindgebruikers en 

aanbieders proberen zich door middel van filters te 

weren tegen ongevraagde software.

1 4

« terug naar inhoud
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Bij www.spamklacht.nl kunnen consumenten klagen over 

spam. Het aantal klachten daalde van 19.000 in 2007 tot 

12.000 in 2008. 

In 2008 heeft OPTA een aantal Nederlandse spam-

mers beboet. In het onderzoek naar de zogeheten 

Thuiswerkcentrale is een groep van personen en onder-

nemingen beboet voor in totaal  510.000. Na eerdere 

waarschuwing van OPTA zijn door of namens deze  

personen en bedrijven nog minstens 4,5 miljoen spam-

berichten verstuurd. In deze spamberichten bood 

genoemde onderneming (bemiddeling in) thuiswerk aan, 

waarbij geïnteresseerden via een duur 0900-nummer 

konden reageren. Bellers stonden vervolgens minutenlang 

in de wacht of werden zo lang mogelijk aan de lijn gehou-

den om zoveel mogelijk gesprekskosten te genereren. 

Hierbij is minstens 1,7 miljoen aan inkomsten gegene-

reerd. Een verzender van spamberichten over Eredivisie 

voetbalnieuws via de mobiele telefoon kreeg een boete 

van  10.000. OPTA deelt niet alleen boetes uit; negen 

bedrijven ontvingen in 2008 een waarschuwing.

Ongewenste software

Steeds meer internetters krijgen te maken met 

on gewenste en kwaadaardige software. Ook in 2008 

zet deze trend zich voort. Uit onderzoeksrapporten van 

beveiligings organisaties, academici en ISP’s blijkt dat 

het om een explosieve groei gaat. Kwaadaardige soft-

ware is bijvoorbeeld spionagesoftware die zoekt naar 

surfgege vens, wachtwoorden en andere persoonlijke 

informatie op pc’s van consumenten of die pc’s gebruikt 

voor het versturen van spam of het uitvoeren van digitale 

aanvallen. Ook reclamesoftware kan ongevraagd, en dus 

verboden zijn. OPTA heeft diverse onderzoeken naar de 

verspreiding van malware afgerond. Twee Nederlanders 

die via MSN reclamesoftware verspreidden kregen forse 

boetes van  16.000 en  88.000. In totaal heeft OPTA 

het afgelopen jaar 74 onderzoeken afgerond.

In 2008 is OPTA gestart met een samenwerkingsproject 

met verschillende internetaanbieders om de bestrijding 

van botnetwerken te intensiveren. Dergelijke netwerken 

van gehackte computers die op afstand worden bediend, 

vormen een grote bedreiging voor de veiligheid van 

het internet. Hackers kunnen computers die onderdeel 

uitmaken van een botnet gebruiken voor allerlei vormen 

van cybercrime. Denk aan het verzenden van spam en 

het verspreiden van malware. Om consumenten beter te 

beschermen, overleggen internetaanbieders en OPTA 

met elkaar over maatregelen om consumenten te helpen 

hun geïnfecteerde computers weer schoon online te 

krijgen. Dit project zal in 2009 worden voortgezet. 

Zorgplicht internetaanbieders

Internetaanbieders zijn wettelijk verplicht om technische en 

organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van 

hun diensten. Ook moeten zij hun gebruikers voorlichten 

over risico’s en hoe zich daartegen het beste te wapenen. 

Met andere woorden: internetaanbieders hebben een 

beveiligingsplicht en een informatieplicht. Deze twee plich-

ten worden samen de zorgplicht genoemd.

In 2008 heeft OPTA besloten om in te gaan op voorstel-

len uit de markt om met zelfregulering te komen. In de 

loop van 2008 constateerde OPTA dat deze zelfregule-

ring niet van de grond kwam wegens het ontbreken van 

draagvlak bij de internetaanbieders. OPTA is in overleg 

met het Ministerie van Economische Zaken om te bepalen 

of de invulling van de beveiligingsplicht op een andere 

manier concreet moet worden gemaakt. 

In september 2008 heeft OPTA haar voorgenomen 

beleidsregels met betrekking tot de informatieplicht voor-

gelegd aan de markt. Deze regels maken duidelijk welke 

criteria OPTA wil hanteren bij het toezicht op de wijze 

waarop internetaanbieders hun gebruikers informeren. 

Door de marktpartijen is overwegend positief gereageerd 

« terug naar inhoud
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en OPTA heeft de beleidsregels in de eerste helft van 

januari 2009 kunnen vaststellen. OPTA heeft in decem-

ber een nulmeting uitgevoerd. Daaruit bleek dat, enkele 

uitzonderingen daargelaten, alle 35 aanbieders hun infor-

matieverstrekking moeten verbeteren. In 2009 zal OPTA 

zich nadrukkelijk richten op het toezicht op naleving van 

de informatieplicht. 

1.2  SMS-gedragscode
In mei 2008 is de nieuwe SMS-gedragscode, een zelf-

reguleringsinitiatief van marktpartijen in de sms-branche, 

in werking getreden. De nieuwe gedragscode is aange-

scherpt op een aantal belangrijke punten. Zo kunnen 

consumenten tegenwoordig rechtstreeks een klacht over 

hun rekening indienen bij hun provider. Providers zijn 

op grond van de code gehouden klachten in behande-

ling te nemen en sms-dienstverleners aan te spreken op 

gedrag dat in strijd is met de gedragscode. Daarnaast is 

op grond van de gedragscode de Commissie Handhaving 

Dienstverlening in het leven geroepen. Deze com missie 

heeft de bevoegdheid om sancties op te leggen aan 

partijen die in strijd met de code handelen. In december 

2008 heeft deze commissie haar eerste uitspraak gedaan. 

Ook heeft de Stichting SMS-gedragscode in juli 2008 

het SMS-dienstenfilter geïntroduceerd. Eindgebruikers 

kunnen via het filter hun mobiele telefoonnummers laten 

blokkeren voor sms-diensten. In januari 2009 hebben 

65.000 mensen dat gedaan. 

OPTA is positief over de gedragscode maar de uitvoe-

ring is nog niet geheel naar wens. Ieder half jaar organi-

seert OPTA een evaluatie van de gedragscode met de 

branche. De Consumentenautoriteit, het Ministerie van 

Economische Zaken, OPTA en gebruikersorganisaties 

kunnen daarbij voorstellen doen om de code beter te 

laten werken op basis van de signalen die zij opvangen. 

De volgende ronde vindt in de zomer van 2009 plaats.

Naast de zelfregulering zal OPTA in elk geval ook eigen 

onderzoeken blijven doen naar overtredingen van de wet 

door sms-verzenders.

1.3  Overstappen naar andere provider
Uit de signalen van ConsuWijzer is gebleken dat 

consumenten vaak tegen problemen aanlopen bij het 

overstappen van de ene internetaanbieder naar de 

andere internetaanbieder. Dit is aanleiding geweest voor 

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken om 

de markt op te roepen om deze problemen op te lossen. 

UPC, Tele2, BBned, Online, Ziggo en KPN hebben op 

vrijwillige basis gezamenlijk maatregelen getroffen om 

overstapproblemen aan te pakken.

Deze internetaanbieders hebben in 2008 de volgende 

maatregelen genomen:

       
de Geschillencommissie Elektronische 

Communicatiediensten zodat de consument een laag-

drempelige mogelijkheid heeft om een geschil met zijn 

aanbieder te laten beslechten. 

        -

ces op hun websites gecommuniceerd, zodat de consu-

ment weet wat hij moet doen als hij wil overstappen.

          
contract bij de oude aanbieder.

          -

sproken datum plaats. De consument mag daarbij niet 

langer dan 24 uur na de afgesproken datum zonder 

internetaansluiting zitten.

OPTA heeft samen met het Ministerie van Economische 

Zaken de voortgang van de afspraken gemonitord door 

middel van gesprekken met deze partijen. Daarnaast 

licht OPTA de consumenten in via ConsuWijzer over dit 

nieuwe overstapmodel.  
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“ik ga liever 
echt langs”
Mijn zussen wonen in Marokko, mijn broer 

in Spanje en heb vrienden in België wonen, 

dus ‘even’ langs gaan kan helaas niet.  

Om bij te kletsen bel ik ze regel matig op 

met zo’n telefoonkaart. Zo handig en veel 

goedkoper dan de vaste lijn. Maar zelf langs 

gaan is natuurlijk het leukst!

Karim Jabroun (39), 

teamleider
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1.4  Contract opzeggen
Als een aanbieder zijn contractvoorwaarden verandert, 

moet die verandering vier weken van tevoren aan de klant 

worden gemeld. Als de wijziging niet in het voordeel van 

de klant is, heeft de klant het recht op dat moment koste-

loos het contract op te zeggen. Dat is bepaald in artikel 

7.2 van de Telecommunicatiewet.

De Consumentenbond meldde in januari 2008 bij OPTA 

dat KPN al in het najaar van 2007 de kosten voor accept-

girogebruik had verhoogd zonder klanten het recht om 

op te zeggen aan te bieden. Uit onderzoek van OPTA 

bleek dat KPN artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet 

inderdaad had overtreden. Bij latere wijzigingen had KPN 

haar klanten wel telkens correct en volledig geïnformeerd 

over het opzegrecht waardoor consumenten alsnog de 

gelegen heid kregen hun contract op te zeggen. OPTA 

heeft daarom in mei 2008 besloten KPN voor deze over-

treding een waarschuwing te geven.

De publicatie van deze waarschuwing op de website 

van OPTA bleek niet alleen voor KPN een preventieve 

werking te hebben maar ook voor andere aanbieders van 

elektronische communicatiediensten. Sindsdien hebben 

aanbieders regelmatig contact met OPTA gezocht 

voordat zij een wijziging van hun contractvoorwaarden 

doorvoerden. In een aantal gevallen kwamen toch klach-

ten binnen via ConsuWijzer over het opzegrecht. In 2008 

is OPTA in 20 zaken een onderzoek begonnen naar de 

toepassing van artikel 7.2 Tw. In een aantal zaken bleek 

dat de aanbieder de wet correct had toegepast. OPTA 

heeft in 12 gevallen telefonisch of schriftelijk contact 

opgenomen met de betreffende aanbieders omdat zij 

zich niet aan de wet hielden. Vervolgens hebben deze 

aan bieders het opzegrecht alsnog correct toegepast en 

hun klanten juist en volledig over hun rechten geïnfor-

meerd. OPTA heeft de consumenten hierover geïnfor-

meerd via ConsuWijzer.

1.5  Ongewenste telemarketing
       

of producten verkopen, moeten in elk telefoongesprek de 

gebelde consument actief vragen of deze in de toekomst 

nog mag worden gebeld voor telefonische verkoop 

(het recht van verzet bieden). Wanneer de consument 

aangeeft dat hij niet is gediend van ongevraagde telefoni-

sche benadering, dan mag het bedrijf in het vervolg deze 

consument niet meer bellen. OPTA ziet toe op nakoming 

van deze verplichting om zo de irritatie bij consumenten te 

verminderen over ongewenste telemarketing, en bedrijven 

en organisaties te wijzen op de geldende regels. 

In 2008 zijn via ConsuWijzer 268 klachten ontvangen 

over ongevraagde verkooptelefoontjes waarbij consumen-

ten een klacht hadden over het recht van verzet. OPTA 

heeft naar aanleiding van deze klachten 19 bedrijven een 

signalerende brief gestuurd met uitleg over de regelgeving 

waar zij zich aan moeten houden. Tevens heeft OPTA 

deze bedrijven gevraagd om aan te geven op welke wijze 

zij in hun onderneming aan de regelgeving voldoen.  

Bij 14 van deze bedrijven is het aantal klachten daarna 

aanzienlijk afgenomen of kwamen zelfs helemaal geen 

klachten meer voor. Over vijf bedrijven bleven nog steeds 

klachten binnen komen bij ConsuWijzer. OPTA is met 

deze bedrijven een dialoog aangegaan om meer inzicht te 

krijgen in de wijze waarop deze bedrijven het recht  

van verzet aanbieden. In een aantal gevallen heeft OPTA 

in het kader van haar toezicht nadere informatie en gege-

vens gevorderd. Het toezicht wordt in 2009 voortgezet.

1.6  Geschillencommissie
Wanneer een consument een geschil heeft met een 

aanbieder kan hij een geschillencommissie vragen om 

een uitspraak te doen. OPTA vindt het belangrijk dat 

aanbieders zich aansluiten bij de geschillencommissie.  

Dit geeft de consument immers een laagdrempelige 
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mogelijkheid om zijn recht te halen. Daarom heeft OPTA 

in 2008 streng toegezien op naleving van de wettelijke 

aansluitplicht die geldt voor aanbieders van openbare 

telefonie en carrierdiensten.

OPTA ontving via ConsuWijzer in 2008 veel klachten over 

één aanbieder, Abel Telecom, die ondanks de wettelijke 

verplichting niet was aangesloten. Ondanks herhaalde 

verzoeken van OPTA aan deze partij om zich aan te sluiten 

bij de geschillencommissie, voldeed de aanbieder niet aan 

zijn wettelijke aansluitplicht. Consumenten konden daar-

door met geschillen over deze aanbieder niet bij de geschil-

lencommissie terecht. OPTA besloot Abel Telecom een last 

onder dwangsom op te leggen en daarmee aansluiting bij 

de geschillencommissie af te dwingen. In augustus 2008 is 

aansluiting bij de geschillencommissie gerealiseerd. 

Naar aanleiding van deze zaak heeft OPTA in 2008 alle 

aanbieders van openbare telefonie en carrierdiensten 

onder de loep genomen. Uit dit onderzoek bleek dat 

ongeveer 20 telefonieaanbieders niet aan hun aansluit-

plicht voldeden. In oktober 2008 is OPTA gestart met 

een actie om deze aanbieders aan te sporen, desnoods 

met dwang, om zich aan te sluiten bij de geschillen-

commissie. Vier van deze 20 telefonieaanbieders zijn 

de aan meldingsprocedure in 2008 gestart. Mochten de 

overige aanbieders de aanmeldingsprocedure niet binnen 

de gestelde termijn hebben voltooid, dan volgt een last 

onder dwangsom. OPTA verwacht hiermee dat uiteinde-

lijk alle consumenten met hun telefoniegeschillen bij de 

geschillencommissie terecht kunnen.

1.7  Universele Dienst
In de wet staat dat iedereen die daarom vraagt, een 

vaste telefoonaansluiting moet krijgen. KPN is bij wet 

de aan gewezen partij om deze zogenaamde Universele 

Dienst (UD) aan te bieden. KPN is verplicht goede  

kwaliteit te bieden en mag daarvoor een bepaalde prijs 

vragen. Ook zegt de wet dat iedereen in Nederland ten 

minste moet kunnen kiezen tussen twee abonnementen: 

Belbasis en Belbudget. KPN is verplicht deze abonne-

menten aan te bieden. 

Bij de aanleg van de wijken Westerdok in Amsterdam en 

Vleuterweide in Utrecht is een nieuwe techniek gebruikt, 

namelijk glasvezel. Deze twee wijken zijn pilotwijken voor 

KPN, waar alleen glasvezel in de grond ligt en niet het 

traditionele koper. Inwoners van deze zogenaamde fiber 

only wijken konden wel telefoneren via de glaslijn maar 

konden de UD-abonnementen Belbasis en Belbudget niet 

afnemen. OPTA heeft daarover via ConsuWijzer  

klachten ontvangen van inwoners van deze fiber only 

wijken. Naar aanleiding van deze klachten heeft OPTA 

met KPN gesproken over deze twee wijken.

Om toch aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen heeft 

KPN een tijdelijke oplossing voorgesteld. In deze wijken 

kunnen consumenten, als zij dat willen, sinds 1 december  

2008 wel een UD-telefonieabonnement naar keuze 

afnemen over het glasvezel van KPN. KPN heeft daarbij 

aangegeven dat zij verwacht eind eerste kwartaal 2009 

met een structurele oplossing te komen die telefonie zowel 

over koper als glasvezel mogelijk maakt. Hierover is KPN 

in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken. 

OPTA heeft het voorstel van KPN beoordeeld en goed-

gekeurd. OPTA vond bij de beoordeling vooral van belang 

dat het slechts een zeer kleine groep consumenten 

betrof, die met deze tijdelijke UD-oplossing nooit duurder 

uit zijn dan met het reguliere UD-telefonieabonnement 

over koper. Bovendien is deze oplossing slechts tijdelijk 

van aard en zal KPN in 2009 een structurele oplossing 

bieden. OPTA sprak met KPN af dat KPN de bewoners 

van de betreffende wijken zou informeren over de situatie 

in hun wijk en de tijdelijke oplossing. Dat is gebeurd.  
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1.8  Telefoonummers 

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.

In 2008 is het aantal nummerbeschikkingen met circa 

10% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. 

Ondanks die toename en de verscherpte controle op de 

uitgifte van een aantal nummerreeksen is de verwerking 

van de aanvragen binnen de wettelijke termijn constant 

gebleven. 

Ook opvallend is dat het aantal aanvragen voor mobiele 

telefoonnummers aanzienlijk is toegenomen. OPTA heeft 

- na een uitgebreide toets op doelmatig gebruik van de 

eerder toegekende en de nieuw aan te vragen nummers - 

de aanvragen grotendeels gehonoreerd. OPTA verwacht, 

mede als gevolg van scherpe toetsing van toekomstige 

aanvragen, de komende jaren nog geen uitputting van 

deze nummers. 

OPTA heeft evenals voorgaande jaren een schaarste-

rapportage opgesteld. OPTA stelde vast dat zij de 

komende drie jaar voor geen enkele nummersoort 

schaarste verwacht. Er was geen noodzaak om de 

uitgifteregels aan te passen, behalve voor de uitgifte en 

beheer van achtcijferige medianummers. De schaarste-

rapportage over 2008 is begin 2009 gepubliceerd.

Strengere controle bij nummeraanvragen

Telefoonnummers die beginnen met 0900 (serieuze 

informatie), 0906 (erotiek) en 0909 (amusement) bieden 

betaalde informatie aan de consument. Via telefoon-

nummers uit de 18xy reeks kan de consument nummer-

informatie opvragen. Helaas kunnen deze nummers 

worden misbruikt door malafide ondernemers die  

consumenten lokken met mooie aanbiedingen en hen 

zodoende langdurig met (te dure) telefoonnummers 

laten bellen. Om misbruik van deze nummers te voor-

komen, controleert OPTA sinds de nieuwe wetgeving 

in 2008 van kracht is geworden strenger op de uitgifte 

van deze nummers. OPTA heeft het aanvraagformulier 

aan gescherpt om beter te kunnen beoordelen voor welke 

doeleinden de aanvrager het nummer gaat gebruiken.  

En er gelden nu strengere eisen voor het beschrijven van 

de dienstverlening die op basis van het aangevraagde 

nummer wordt geboden, en voor het tarief dat voor het 

nummer wordt gehanteerd. 

Om de integriteit van de aanvrager van een informatie-

nummer te beoordelen checkt OPTA een aantal zaken 

uitgebreider. Twijfelt OPTA aan de integriteit van de 

aanvrager, dan kan OPTA advies vragen aan Bureau 

Integriteit Bevordering Openbaar Bestuur (BIBOB) van 

het Ministerie van Justitie. In een BIBOB-advies wordt 

aangegeven hoe groot de kans is dat het aangevraagde 

nummer misbruikt wordt voor criminele activiteiten. Bij een 

negatief advies kan OPTA weigeren een nummer toe te 

kennen. In 2008 heeft OPTA één keer advies gevraagd 

aan BIBOB en een negatief advies gekregen. 

Consultatie medianummers

Medianummers zijn bestemd voor diensten waarbij hoge 

aantallen oproepen in korte tijd zijn te verwachten.  

De achtcijferige 0909-medianummers worden vaak 

gebruikt bij televisieprogramma’s waarbij door de kijkers 

kan worden gestemd op kandidaten. Daarvoor zijn rijtjes 

van opeenvolgende nummers nodig. Om de beschik-

baarheid van de rijtjes te garanderen en de dreigende 

uit putting van de achtijferige 0909-medianummers tegen 

te gaan, heeft OPTA in 2008 de markt geconsulteerd over 

haar beleidsregels. OPTA stelt hierin onder andere dat 
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“overal  
en altijd”
Ik sms meer dan dat ik bel. Gewoon, leuke 

berichten die eigenlijk nergens over gaan. 

Soms heb ik geen zin in een heel gesprek 

of kan ik niet bellen, dan is dit een leuke 

manier om te laten weten wat me bezig 

houdt.

Kirsten Bosman (28),  

receptioniste / consulaatmedewerker

« terug naar interviews



jaarverslag 2008 27

de afkoelingsperiode voor de nummerrijtjes wordt verkort 

tot een maand. Hierdoor komen deze nummers op een 

eerder moment beschikbaar voor toekenning aan nieuwe 

aanvragers en komt OPTA tegemoet aan wensen uit de 

markt.

Met deze beleidsregels verwacht OPTA dat zij aan de 

vraag naar deze nummers in de toekomst kan voldoen.

Toezicht korte informatienummers

OPTA heeft in 2007 de beleisen voor korte infor-

matienummers versoepeld op basis van ervaringen in de 

voorgaande jaren. Het gebruik van de informatie nummers 

moet voldoen aan a) een bepaald aantal oproepen of 

b) een bepaald aantal belminuten per maand. Naar 

aanleiding van de verlaging van de beleisen voor korte 

informatienummers in 2007, is begin 2008 een toezicht-

actie gehouden. In het kader van deze toezichtactie is 

het gebruik van korte informatienummers getoetst aan 

de verlaagde beleisen. Als gevolg van deze toezicht-

actie zijn nummers waarvan het gebruik niet voldeed aan 

de beleisen ingetrokken onder gelijktijdige toekenning 

voor bepaalde tijd (één jaar), om zo uitfasering van de 

nummers mogelijk te maken.

Carrierselectie

Voor het bellen via het vaste netwerk van KPN met een 

andere aanbieder zijn carrierselectiecodes nodig. Deze 

codes zijn er als viercijferige (16xy) en vijfcijferige (10xyz) 

nummers die door OPTA worden uitgegeven. Met name 

de viercijferige nummers zijn schaars. 

In 2008 zijn 66 van de 100 viercijferige nummers 

uit gegeven. OPTA constateerde dat een gedeelte van de 

uitgegeven nummers niet in gebruik was. Naar aanlei-

ding hiervan heeft zij de betreffende aanbieders aange-

schreven. Vier daarvan hebben aangegeven het nummer 

spoedig in gebruik te nemen. OPTA zal dit begin 2009 

controleren. Vier van de nummers zijn aan OPTA terug-

gegeven. Tevens zijn 15 lange carrierselectienummers 

aan OPTA teruggeven, omdat ook deze niet in gebruik 

waren.

Toezicht 112

Om hulpdiensten beter te kunnen ondersteunen bij het 

verlenen van hulp aan mensen die in nood zijn, zijn er 

Europese regels ingesteld. Eén van die regels is dat 

mobiele telefonieaanbieders bij een oproep naar 112 

informatie verstrekken aan de hulpdiensten over de 

locatie van het slachtoffer. OPTA heeft als taak toe te 

zien dat mobiele telefonieaanbieders deze informatie, die 

doorgaans de locatie van de dichtstbijzijnde zendmast 

betreft, met de 112-oproep meesturen. 

OPTA heeft in 2008 nauw contact onderhouden met het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk 

is voor het functioneren van 112-alarmcentrale en de 

hulpdiensten. Ook heeft OPTA via brieven en gesprekken 

de vinger aan de pols gehouden voor wat betreft de werk-

zaamheden bij de mobiele telefonieaanbieders. 

Naar verwachting zullen aan het einde van het eerste 

kwartaal van 2009 zowel de alarmcentrale als de 

net werken van de mobiele telefonieaanbieders gereed 

zijn. Vanaf dat moment zullen de hulpdiensten weten in 

welke buurt een mobiele 112-beller zich bevindt.

Nummerbehoud

Nummerportabiliteit betekent dat de consument, 

wanneer hij van aanbieder wisselt, zijn eigen telefoon-

nummer kan behouden. In 2008 zijn beleidsregels uitge-

bracht waardoor fouten bij nummerbehoud gemakkelijker 

kunnen worden gecorrigeerd. Daarnaast heeft de consu-

ment het recht zijn te porteren nummer tot op de laatste 

dag van het contract te gebruiken. Hierdoor wordt een 

potentiële drempel om over te stappen weggenomen.  

Op basis van signalen die via ConsuWijzer zijn binnen-
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gekomen is OPTA opgetreden tegen vijf aanbieders 

door middel van een waarschuwingsbrief. Deze aanbie-

ders hanteerden te hoge tarieven voor het porteren 

van telefoonnummers of wekten de indruk dat nummer-

portabiliteit niet mogelijk was. De waarschuwingsbrieven 

hebben ervoor gezorgd dat de juiste informatie over 

nummer behoud via de websites van de aanbieders werd 

verstrekt. Op deze manier krijgen consumenten waar ze 

recht op hebben.

Voorlichting nieuwe regels misbruik nummers

In 2008 heeft OPTA een pakket bevoegdheden gekre-

gen dat ervoor moet zorgen dat de consument op het 

gebied van betaalde informatienummers beter wordt 

beschermd. Om de markt op de hoogte te stellen van 

deze nieuwe wet- en regelgeving heeft OPTA actief voor-

lichting gegeven in de vorm van voorlichtingsbrieven, 

het openstellen van een telefoonnummer waar de markt 

met vragen terecht kon en uitgebreide informatie op de 

website.

Bestrijden misbruik van betaalde informatienummers

Onverwacht lange wachttijden of een informatiedienstaan-

bieder die na een lange wachttijd de verbinding verbreekt 

zonder dat aan de consument een bepaalde dienst is 

geleverd. Dit zijn twee voorbeelden van mogelijk nummer-

misbruik. OPTA kan sinds oktober 2008 optreden tegen 

(vermoedelijk) misbruik van een 0900 of 18xy nummer. 

OPTA kan aan het platform dat het betreffende nummer 

technisch aansluit de opdracht geven om per direct het 

nummer tijdelijk af te sluiten of de betaling die is gerela-

teerd aan het nummer tijdelijk op te schorten. Daarnaast 

kan OPTA toekenning van een dergelijk nummer intrek-

ken, opschorten of een nieuwe aanvraag van de partij 

die een nummer heeft misbruikt, weigeren. Heeft de 

consument schade geleden door misbruik van een infor-

matienummer, dan kan OPTA een mededeling doen in de 

Staatscourant. Aanbieders zijn dan verplicht deze consu-

consumenten

menten hun geld binnen twee maanden terug te betalen. 

OPTA heeft in 2008 in twee gevallen van nummermis-

bruik de nummers laten afsluiten en in één geval tevens 

de betaling laten opschorten. 

Naast handhaving achteraf, overlegt OPTA regelmatig 

met telefonieaanbieders en maakt zij afspraken over het 

opsporen en melden van nummermisbruik zodat OPTA 

nog sneller in kan grijpen. 

Maximumtariefmelding informatienummers

Via 0900-nummers bieden veel bedrijven zoals verze-

keraars en energie- en telecombedrijven telefonische 

service aan de consument. Het is niet aanvaardbaar 

dat een consument, door lang in de wacht te staan, 

betaalt voor een slechte bereikbaarheid van een bedrijf. 

De wetgever heeft daarom de regels voor het bellen 

naar een 0900-nummer aangescherpt: bij een tarief van 

meer dan 15 cent per minuut moet het bedrijf ook een 

maximumtarief per gesprek melden. De hoogte van dit 

maximumtarief is niet in de wet vastgelegd. Door bij elk 

gesprek vooraf te melden hoeveel de maximale kosten 

bedragen, weet de consument waar hij aan toe is en 

wordt het mogelijk voor bedrijven om zich op dit punt te 

onderscheiden en daarmee de irritatie bij de beller terug 

te dringen. OPTA controleert deze meldingen maande-

lijks en op basis van steekproeven. Wordt er een over-

treding geconstateerd, dan zal OPTA in eerste instantie 

een waarschuwing uitdelen. Wordt na hercontrole nog 

steeds geen maximumtarief gemeld, dan volgen er 

strengere handhavingsmiddelen zoals een last onder 

dwangsom of boete. 

In 2008 heeft OPTA 69 waarschuwingen uitgedeeld aan 

nummergebruikers die zich niet aan deze regels hebben 

gehouden. OPTA zal ook in 2009 doorgaan met het 

controleren van deze verplichting voor 0900-nummerge-

bruikers.
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Duidelijke tarieven voor 090x nummers

Tot 2008 was het voor de meeste prepaidbellers die naar 

betaalde informatienummers in de 090x- reeks belden 

vooraf niet duidelijk hoe hoog de totale kosten voor deze 

gesprekken waren. Prepaidbellers hoorden wel dat een 

gesprek bijvoorbeeld ‘  0,20 per minuut plus de kosten 

voor uw mobiel’ bedroegen. Maar in de praktijk kwam het 

erop neer dat er altijd een bedrag van bijvoorbeeld 

 1,30 per minuut in rekening werd gebracht. Als aanbie-

ders  1,30 per minuut in rekening brengen, zijn ze nu 

verplicht om dit tarief te melden. Wanneer aanbieders 

hun meldtekst niet willen aanpassen, moeten ze het tarief 

aanpassen. OPTA zorgt op deze manier voor meer duide-

lijkheid over de in rekening gebrachte kosten zodat de 

consument niet met een onverwacht hoge telefoonreke-

ning komt te zitten.  
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“de afstand wordt 
een stuk kleiner”
Skypen doe ik iedere dag wel twee of 

drie keer. Zo kunnen onze twee kinderen 

gewoon honderduit over hun dag vertellen 

aan hun vader, die voor zijn werk in Mexico 

zit. ’s Avonds tijd voor elkaar, samen met 

een wijntje even de dag doorspreken.

Susan van der Knaap (41), 

moeder van twee kinderen
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Een van de hoofdtaken van OPTA is het vooraf (‘ex ante’)  

vastleggen van verplichtingen voor partijen met aanmer-

kelijke marktmacht (AMM). Het meest duidelijke voor-

beeld van een ‘verplichting’ is het instellen van een 

bovengrens voor de tarieven voor het leveren van dien-

sten aan andere marktpartijen of consumenten. Elke drie 

jaar analyseert OPTA de concurrentieverhoudingen op 

de elektronische communicatiemarkten. Op basis van 

de uitkomsten van deze marktanalyses worden verplich-

tingen die zijn opgelegd aan partijen met AMM geconti-

nueerd of ingetrokken, of worden nieuwe verplichtingen 

opgelegd. 

2.1  Marktanalyses
Het jaar 2008 heeft voor een belangrijk deel in het teken 

gestaan van de marktanalyses en de daaruit volgende 

nieuwe marktanalysebesluiten. De volgende markten 

zijn door OPTA geanalyseerd: vaste telefonie (retail en 

wholesale), breedband (ontbundelde toegang tot de 

aansluitlijn en wholesale breedbandtoegang), huurlijnen, 

gespreksdoorgifte, vaste gespreksafgifte, radiotransmis-

sie en omroep. Met uitzondering van radiotransmissie en 

omroep zijn er voor alle markten op 19 december 2008 

marktbesluiten gepubliceerd. Deze marktbesluiten zijn 

op 1 januari 2009 in werking getreden en zien toe op de 

reguleringsperiode 2009 tot en met 2011. De afronding 

van het radiotransmissiebesluit heeft in januari 2009 

plaatsgevonden, en die van het omroepbesluit in maart 

2009. Met deze besluiten is een samenhangend regule-

ringsbouwwerk tot stand gebracht, dat de komende drie 

jaar een bijdrage kan leveren aan de verdere totstandko-

ming van concurrentie op de communicatiemarkten. Door 

2 Markten

alle markten gelijktijdig te bekijken, is OPTA goed in staat 

gebleken een evenwichtige belangenafweging te maken. 

Voor het uitvoeren van de marktanalyses is OPTA 

af hankelijk van de medewerking van marktpartijen. 

Zonder gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld omzet, 

marktposities en toetredingsbarrières is het voor OPTA 

niet mogelijk een adequate analyse uit te voeren. Daar 

waar informatie niet in OPTA’s structurele marktmonitor 

voorhanden was, hebben marktpartijen deze begin 2008 

aangevuld door OPTA’s vragenlijsten te beantwoorden. 

Doelstellingen

De verplichtingen die door OPTA worden opgelegd of 

worden gecontinueerd, moeten passend zijn. Doelstelling 

is het bevorderen van infrastructuurconcurrentie: concur-

rentie tussen verschillende netwerken (bijvoorbeeld glas, 

koper, kabel). Als dat niet mogelijk is, wordt diensten-

concurrentie nagestreefd. Dienstenconcurrentie geeft 

nieuwe aanbieders de kans om op bestaande netwerken 

hun diensten aan te bieden. OPTA stimuleert innova-

ties en investeringen door alleen in te grijpen waar strikt 

noodzakelijk en waar mogelijk investeringszekerheid te 

bieden. De Telecommunicatiewet eist van OPTA dat zij 

de verplichtingen die worden opgelegd telkens kwalitatief 

én kwantitatief motiveert. 

Transparante besluitvorming

OPTA heeft veel aandacht besteed aan de transparantie 

van de besluitvorming en aan het betrekken van de markt 

bij haar besluitvorming. OPTA heeft in haar vragenlijsten 

aan marktpartijen gevraagd om zich uit te spreken over 

bepaalde door OPTA voorlopig ingenomen standpunten. 

Volgens de wet hebben belanghebbenden bovendien 
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het recht om te reageren op de voorlopige marktanalyse-

besluiten. Dit wordt de nationale consultatie van de 

ontwerpmarktbesluiten genoemd. Deze consultatie heeft 

plaatsgevonden in de (na)zomer van 2008. Naast de 

mogelijkheid om het college van OPTA schriftelijk hun 

standpunten kenbaar te maken, zijn partijen tijdens een 

hoorzitting in de gelegenheid gesteld om dit ook monde-

ling te doen. Daarnaast organiseerde OPTA op de dag 

van publicatie van de voorlopige marktanalysebesluiten 

een bijeenkomst met marktpartijen, waarin zij een toelich-

ting gaf op de voorlopige marktanalysebesluiten en ruimte 

bood voor het stellen van vragen.

Niet alleen zijn de ontwerpbesluiten nationaal geconsul-

teerd, ook zijn zij op grond van de wet voorgelegd aan de 

Europese Commissie en aan de collega-toezichthouders 

binnen Europa. Deze Europese notificatie vond plaats in 

het vierde kwartaal van 2008.

Nederlandse Mededingingsautoriteit en  

Europese Commissie

Belangrijk onderdeel van het marktanalyseproces is 

de samenwerking met de Nederlandse Mededingings-

autoriteit (NMa) en de Europese Commissie. De NMa 

geeft voorafgaand aan publicatie van de ontwerpbesluiten 

advies over de marktafbakening en de aanwezigheid 

van marktmacht. Ook met de Europese Commissie heeft 

OPTA voorafgaand aan de Europese notificatie veelvuldig 

overlegd, zodat de Commissie reeds in een vroeg stadium 

was geïnformeerd over OPTA’s ideeën en voornemens. 

De Europese Commissie moet met de besluiten (voor 

wat betreft de marktafbakening en de dominantieanalyse) 

kunnen instemmen. 

OPTA overlegt intensief in Europees verband over markt-

toezicht en regulering. Primair omdat het regelgevend 

kader van Europese oorsprong is en zich richt op harmo-

nisatie van de Europese interne markt. Internationale 

samenwerking is niet alleen nuttig voor het uitwisselen 

van kennis en ervaring, maar ook voor het gezamenlijk 

ontwerpen van werkbare, effectieve reguleringsinstrumen-

ten. Onder auspiciën van de European Regulators Group 

(ERG) en de International Regulators Group (IRG), zijn 

werkgroepen actief op terreinen als tarifering van vaste 

telefonie, internationale roaming, mobiele aflevertarieven 

en kostenwaardering. Uit deze samenwerkingsverbanden 

komen werkdocumenten en principeverklaringen voort die 

in de individuele landen richtinggevend zijn voor regulering, 

onder andere in marktanalyses. Zulke producten stellen 

marktpartijen beter in staat te voorspellen wat de prak-

tische uitwerking is van het Europees regelgevend kader. 

Besluiten

Het reguleringsbouwwerk dat met de marktanalyse-

besluiten van 19 december 2008 tot stand is gebracht, 

laat zich in de eerste plaats typeren door de vergaande 

deregulering (vermindering van regeldruk) van de eind-

gebruikersmarkten. In de vorige reguleringsperiode waren 

KPN’s eindgebruikersdiensten (op het gebied van tele-

fonie en ook huurlijnen) nog onderworpen aan bijvoorbeeld 

strikte tariefregulering. Met het oog op de reeds tot stand 

gebrachte concurrentie en de (verwachte) ontwikkelingen 

in die markten heeft OPTA deze markten nu vrij kunnen 

geven. Om deze deregulering mogelijk te kunnen maken, 

zijn tegelijkertijd de verplichtingen voor KPN jegens andere 

aanbieders op onderdelen verscherpt. Met die wholesa-

leverplichtingen (op het gebied van ontbundelde toegang, 

wholesale breedbandtoegang en huurlijnen) kunnen die 

alternatieve aanbieders verschillende vormen van toegang 

krijgen tot KPN’s netwerk, om vervolgens hun eigen (eind-

gebruikers)diensten te kunnen bouwen. Ook op de omroep-

markt is de focus op wholesale regulering te herkennen. 

Er is besloten dat de kabelnetwerken van UPC en Ziggo 

toegankelijk moeten worden voor andere aanbieders.

Een tweede typering van het reguleringsbouwwerk betreft 

de extra aandacht voor de concurrentieontwikkeling in 
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het zakelijk segment, gegeven het daar geconstateerde 

gebrek aan dynamiek. Omdat OPTA het van groot belang 

vindt dat niet alleen consumenten maar ook zakelijke 

afnemers profijt hebben van concurrentie, geeft het 

pakket maatregelen een verzwaring van met name die 

wholesaleverplichtingen waarmee andere aanbieders juist 

in het zakelijke segment met KPN kunnen concurreren. 

Daarbij geldt ook dat de zakelijke retailverplichtingen die 

in 2005 aan KPN zijn opgelegd nog tijdens het jaar 2009 

van toepassing zullen zijn.

Ten slotte is met dit reguleringsbouwwerk beantwoord 

aan de doelstelling van de bevordering van infrastructuur-

concurrentie. In haar regulering van de wholesale toegang 

over glazen aansluitingen heeft OPTA nadrukkelijk 

gekozen voor die vorm van toegang tot KPN’s netwerk die 

andere aanbieders tot zoveel mogelijk eigen investerin-

gen stimuleert (ontbundelde toegang). Tegelijkertijd heeft 

OPTA afgezien van de regulering van wholesale breed-

bandtoegang (van lage kwaliteit) over diezelfde glazen 

aansluitingen. Een dergelijke maatregel zou immers de 

verdere uitrol van diensten door alternatieve aanbieders 

aan de eindgebruiker in de weg kunnen staan.

Vaste telefonie

In het marktanalysebesluit vaste telefonie van  

19 december 2008 heeft OPTA de relevante retail- en 

wholesalemarkten voor vaste telefonie geanalyseerd. 

Wholesale

OPTA maakt onderscheid tussen een wholesalemarkt 

voor consumenten en een wholesalemarkt voor zakelijke 

klanten. Op beide markten is KPN aangewezen als partij 

met aanmerkelijke markmacht. KPN heeft de verplichting 

gekregen om carrier(pre)selectie en gespreksopbouw te 

leveren tegen kostengeoriënteerde tarieven. Daarnaast 

dient KPN wederverkoop van de telefonieaansluiting 

(Wholesale Line Rental, WLR) te blijven leveren.  

De WLR-verplichting is daarbij uitgebreid naar de hoog-

capacitaire telefonieaansluitingen. Met betrekking tot WLR 

geldt voor KPN een tariefverplichting.

Retail

Op de retailmarkt voor consumenten is de concur rentie, 

en met name van de kabel, sterker geworden. Veel 

consumenten zijn overgestapt van traditionele tele fonie 

(PSTN) naar bellen via internet (VoB-diensten) en dat 

heeft bij gedragen aan de versterking van de positie van de 

concurrenten van KPN. Door de toegenomen concurrentie 

en de genoemde wholesaleverplichtingen heeft OPTA 

besloten de retailverplichtingen op de consumenten-

retailmarkt per 1 januari 2009 in te trekken. 

Op de zakelijke retailmarkt is de migratie naar VoB 

(nog) zeer beperkt en hebben de kabelondernemingen 

een beperkt marktaandeel. Ook andere partijen zijn 

slechts licht gegroeid in de afgelopen jaren. OPTA heeft 

geoordeeld dat de zakelijke retailmarkt niet concur-

rerend is, maar dat de combinatie van aangescherpte 

en uitgebreide wholesaleregulering (de uitbreiding van 

de WLR-verplichting naar hoogcapacitaire telefonie-

aansluitingen) en de autonome ontwikkelingen op de 

zakelijke retailmarkt de concurrentie op termijn voldoende 

bevorderen. De bestaande retailverplichtingen blijven tot 

1 januari 2010 gelden en worden dan ingetrokken. 

Breedband 

De marktanalyse breedband bestaat uit twee verschil-

lende besluiten: ontbundelde toegang (ULL) en wholesale 

breedbandtoegang (WBT). Bedrijven die niet over een 

volledig eigen aansluitlijn naar het huis van de consument 

beschikken, hebben bouwstenen van andere bedrijven 

nodig om consumenten elektronische communicatie-

diensten te kunnen leveren. Denk daarbij aan breedband-

internettoegang en vaste telefonie. In de marktanalyses 

breedband onderzoekt OPTA twee van deze bouwstenen: 

de markt voor ULL en de markt voor WBT. 
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Ontbundelde toegang 

Op dit moment is KPN de enige aanbieder die ont-

bundelde toegang tot haar netwerk aanbiedt. Diverse 

aanbieders nemen deze toegang van KPN af, waaronder 

Tele2, BBned en Online. OPTA heeft in haar markt-

analysebesluit een aantal verplichtingen opgelegd aan 

KPN. Zo moet KPN toegang leveren tot haar aansluit-

netwerk. OPTA vindt dat KPN niet alleen fysieke (ULL-) 

toegang moet verlenen tot de traditionele koperen 

aansluitlijnen, maar ook toegang moet verlenen tot (de 

nog aan te leggen) glasvezelaansluitlijnen. Het gaat 

daarbij om gebieden waar KPN samen met Reggefiber 

in een nieuw op te richten gezamenlijke onderneming 

Fiber-to-the-home (FttH) gaat uitrollen. Dit is een uitbrei-

ding ten opzichte van de afgelopen reguleringsperiode.  

Met FttH zijn veel hogere snelheden mogelijk dan via 

koper. In FttH-gebieden mag KPN onder voorwaarden 

ook haar dienstenverlening over de koperen aansluit-

lijnen beëindigen. Voor fysieke toegang tot zowel 

koperen als glasvezelaansluitlijnen gelden naast 

een toegangs verplichting ook een non-discriminatie-

verplichting, een transparantieverplichting en een  

tariefverplichting.

Wholesale Breedbandtoegang 

Aanbieders die fysieke toegang tot de aansluitlijnen 

van KPN afnemen, kunnen hiermee zelf communicatie-

diensten leveren aan eindgebruikers of WBT leveren 

aan wholesale-afnemers. De markt voor WBT bestaat uit 

twee aparte markten. Een markt voor lage kwaliteit WBT 

en een markt voor hoge kwaliteit WBT. De markt voor 

hoge kwaliteit WBT wordt met name gebruikt voor data-

communicatiediensten voor zakelijke gebruikers en dure 

internetproducten. Deze zakelijke eindgebruikers hebben 

behoefte aan veel garanties (hoge kwaliteit) vanwege 

bedrijfskritische toepassingen. Consumenten gebruiken 

deze diensten over het algemeen niet.

In de reguleringsperiode 2009-2011 moet KPN niet 

alleen toegang tot hoge kwaliteit WBT leveren, maar ook 

toegang tot lage kwaliteit WBT. Voor beide markten geldt 

tevens een non-discriminatieverplichting en een transpa-

rantieverplichting. Daarnaast geldt er voor hoge kwaliteit 

WBT een verplichting tot het hanteren van kosten-

georiënteerde toegangstarieven. OPTA heeft een voor-

keur dat aanbieders gaan investeren om fysieke (ULL) 

toegang op de glasvezelaansluitnetwerken van KPN en 

Reggefiber af te nemen, zodat deze aanbieders zelf lage 

kwaliteit WBT kunnen leveren. Om deze investeringen 

aan te moe digen, heeft OPTA KPN geen verplichting 

opgelegd om lage kwaliteit WBT over glasvezelaansluit-

netwerken aan aanbieders te leveren.

Radiotransmissie

In juli 2008 heeft OPTA het ontwerpbesluit Marktanalyse 

Radiotransmissie gepubliceerd. Daarin heeft OPTA beslo-

ten om de wholesale markten voor het leveren van radio-

transmissiediensten via de ether niet te reguleren. OPTA 

meent dat zij met de bestaande regulering eventueel markt-

falen voldoende kan corrigeren. De tegen het ontwerpbe-

sluit ingebrachte standpunten hebben OPTA niet op andere 

gedachten gebracht. Nadat de Europese Commissie eind 

december 2008 had laten weten in te stemmen, heeft 

OPTA het besluit in januari 2009 gepubliceerd.

Omroep

De Nederlandse omroepmarkt is in de komende jaren 

nog onvoldoende concurrerend. Dat is de conclusie 

van OPTA’s analyse van de omroepmarkt. Ondanks de 

opkomst van concurrenten zoals KPN (met Digitenne 

via de digitale ether), Tele2 (met IPTV via DSL) of 

CanalDigitaal (via de satelliet) hebben kabelbedrijven 

Ziggo, UPC, Delta en CAIW nog steeds een machts-

positie. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat 

de kabelbedrijven een combinatie van analoge en digitale 

televisie kunnen aanbieden, terwijl concurrenten alleen 
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digitale televisie kunnen aanbieden. Hun infrastructuur is 

niet geschikt voor het aanbieden van analoge televisie. 

Consumenten stappen slechts geleidelijk over op digitale 

televisie en veel digitale kijkers maken daarbij ook nog 

gebruik van analoge televisie. Het analoge pakket blijft 

daarmee een sleutelpositie vervullen in de omroepmarkt. 

Via glasvezelnetwerken kan weliswaar een combinatie van 

analoge en digitale televisie worden aangeboden, maar 

de uitrol van een glasvezelnetwerk op grote schaal is nog 

onzeker, waardoor de sterke positie van kabel bedrijven in 

elk geval de komende jaren blijft gehandhaafd. 

OPTA concludeert daarom dat andere aanbieders ook het 

analoge standaardpakket en de kabelaansluiting moeten 

kunnen aanbieden op de kabelnetten van Ziggo en UPC. 

Deze dienst wordt wederverkoop van de analoge aanslui-

ting genoemd (WLR-C). Consumenten kunnen daarmee 

straks voor hun kabelabonnement overstappen naar een 

andere aanbieder. Deze verplichting is vergelijkbaar met 

de verplichting die KPN al jaren heeft en waarmee andere 

aanbieders ook de telefoonaansluiting kunnen aanbieden. 

Gezien de kosten die samenhangen met het implemente-

ren van een dergelijke verplichting en de relatief beperkte 

omvang van Delta en CAIW, concludeert OPTA dat het op 

dit moment niet voor de hand ligt om ook Delta en CAIW 

een WLR-C verplichting op te leggen. Wel moeten ook 

Delta en CAIW, evenals Ziggo en UPC, andere aanbie-

ders in staat stellen digitale televisiepakketten aan te 

bieden over hun kabelnetwerk. Andere aanbieders zoals 

Tele2 of YouCa kunnen met deze set aan verplichtingen 

een concur rerend televisieaanbod doen, al dan niet in 

één pakket met telefonie en internet via bijvoorbeeld DSL. 

Voor KPN ligt het niet voor de hand dat zij gebruik maakt 

van kabeltoegang, zoals het ook niet voor de hand ligt 

dat kabel exploitanten gebruik maken van het netwerk van 

KPN om telefonie aan te bieden. Dit heeft OPTA in de 

regulering aangegeven. OPTA verwacht dat WLR-C begin 

2010 beschikbaar is en dat de verplichtingen zullen resul-

teren in meer keuze in rtv-pakketten en lagere prijzen. 

Vaste gespreksafgifte 

Als een telefoongesprek wordt gevoerd over het vaste 

net met iemand die een andere aanbieder heeft, dan 

betaalt de aanbieder van de beller een vergoeding voor 

het gebruik van het gebelde netwerk. Dit wordt vaste 

gespreksafgifte (FTA) genoemd. Er zijn inmiddels onge-

veer 35 aanbieders voor vaste telefonie en dus is er 

voor deze dienst geen sprake meer van een aanmer-

kelijke marktmacht; feitelijk hebben alle aanbieders een 

monopolie op het eigen stuk netwerk. De tarieven voor 

de vaste afgiftediensten worden in het nieuwe markt-

analysebesluit gereguleerd met één tariefplafond voor alle 

aanbieders. Dit wordt ook wel symmetrische tariefregu-

lering genoemd. In het voorgaande marktanalysebesluit 

(periode 2006-2008) gold een regime waarin KPN lagere 

tariefplafonds kreeg opgelegd dan de andere aanbieders. 

Deze asymmetrische tarieven hadden als doel de positie 

van concurrenten van KPN te versterken en daarmee de 

concurrentie op de retailmarkten voor vaste telefonie te 

stimuleren. De concurrentie op deze retailmarkten is in 

de laatste jaren echter zodanig toegenomen dat verschil-

lende afgiftetarieven niet langer passend zijn. 

Mobiele gespreksafgifte 

Ook voor mobiele gesprekken geldt dat als er via het 

netwerk van een andere aanbieder wordt gebeld, de 

eigen aanbieder hiervoor moet betalen. Dan spreken we 

van Mobile Terminating Access of mobiele gespreks-

afgifte. Het MTA-besluit is op 30 juli 2007 in werking 

getreden en loopt tot 2010. Marktpartijen hebben bij het 

CBb bezwaar aangetekend tegen dit besluit. Daarop 

heeft het CBb in 2008 een uitspraak2 gedaan en besloten 

2 CBb 23 juli 2008, LJN: BD8280.
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“is sociaal  
netwerken wel zo 
verstandig?”
Weinig mensen lijken zich druk te maken 

over wat er met je gegevens gebeurt nadat 

je bijvoorbeeld een LinkedIn-account hebt 

aangemaakt. Waar gaan je gegevens 

naartoe? Wie beheert die data? Iedereen 

stopt van alles in die black box en is veel  

te goed van vertrouwen. Dat verbaast mij. 

Frank Meijer (44), consultant
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dat OPTA de opgelegde tariefverplichting verder moest 

onderbouwen. De tariefplafonds voor mobiele gespreks-

afgifte die op basis van dit besluit tot medio 2010 gelden, 

zijn niet gewijzigd.

Gespreksdoorgifte tussen netwerken

OPTA heeft geconcludeerd dat hoewel KPN nog altijd 

een sterke positie heeft op de markt  voor gespreks-

doorgifte, er geen sprake is van een aanmerkelijke 

marktmacht. Gespreksdoorgifte is het met elkaar 

verbinden van netwerken van verschillende aanbieders. 

Voorheen was er sprake van een markt voor directe 

interconnectiediensten en een markt voor indirectie 

interconnectie diensten. Beide diensten zijn inmiddels 

elkaars substituten geworden, waardoor er niet langer 

sprake is van separate markten voor transitdiensten.  

Op deze ruimer afgebakende markt voor gespreks-

doorgifte tussen netwerken is niet langer een marktpartij 

die beschikt over een aanmerkelijke marktmacht.  

De oude ver plichtingen zijn dan ook ingetrokken, nu er 

sprake is van voldoende concurrentie.

Huurlijnen

De marktanalyse huurlijnen betreft de markt voor het 

verbinden van bedrijfsnetwerken. Deze bedrijfsnet-

werken kunnen worden gebruikt voor zowel telefonie- als 

datadiensten. De markt wordt verdeeld in een markt 

voor hoogcapacitaire en een markt voor laagcapacitaire 

verbindingen. Dankzij haar wijdvertakte aansluit netwerken 

is KPN op beide markten dominant en als enige in staat 

om een volwaardig landelijk dekkend aanbod te doen. 

Op de laagcapacitaire huurlijnenmarkt is dat vooral 

het kopernetwerk, en op de hoogcapacitaire markt de 

glasvezel netwerken. OPTA heeft KPN verplicht om 

wholesalediensten aan te bieden aan andere telecom-

aanbieders, zodat zij op basis daarvan eveneens een 

landelijk dekkend retailaanbod kunnen ontwikkelen.

Het door KPN aan te bieden wholesaleaanbod moet op 

kosten zijn georiënteerd, maar KPN mag er wel een rede-

lijk rendement op behalen. Het aanbod moet tevens non-

discriminatoir en transparant zijn, wat inhoudt dat KPN 

haar wholesaleaanbod moet publiceren en haar eigen 

retailbedrijf niet mag bevoordelen ten opzichte van andere 

telecomaanbieders.

2.2  Stoplichtmodel
Toezicht op naleving van het stoplichtmodel was in 2008 

één van de topprioriteiten van OPTA. Het stoplichtmodel 

voorziet in toezicht op de gereguleerde tarieven voor 

eindgebruikers. KPN dient op grond van het retailbesluit 

uit 2005 zelf te toetsen of een nieuwe dienst aan OPTA 

moet worden gemeld op basis van het concurrentie-

risico dat er aan kleeft. KPN meldt aan OPTA elke twee 

weken haar nieuwe diensten en ieder kwartaal toont zij 

OPTA de toets op de mate van kostendekking. Deze 

input van KPN is een belangrijke basis geweest voor 

het toezicht van OPTA in 2008. Toezicht op naleving 

van het stoplichtmodel heeft ertoe geleid dat in 2008 

een boete van  1,5 miljoen aan KPN is opgelegd voor 

het verlenen van onrechtmatige kortingen aan zakelijke 

gebruikers via haar dienst Business Voice Internationaal 

(BVI). Daarnaast heeft OPTA onderzoek gedaan naar 

de dienst Corporate Voice Nationaal (CVN).  

Omdat KPN in dit geval de overtreding heeft beëindigd 

en een schadevergoeding aan haar concurrenten heeft 

betaald, heeft OPTA in dit geval volstaan met een 

waarschuwing.

2.3  Roaming
Veel consumenten hebben in 2008 geprofiteerd van de 

verlaagde tarieven voor het mobiel bellen op buitenlandse 

netwerken binnen Europa. Deze tarieven zijn mede op 

aandringen van OPTA en Staatssecretaris Heemskerk 
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van Economische Zaken tot stand gekomen. In 2008 

hebben de Nederlandse consumenten  150 miljoen 

bespaard ten opzichte van de tarieven begin 2007.

OPTA pleit voor uitbreiding

De Europese Commissie is in de zomer van 2008 

begonnen met een eerste evaluatie van de Roaming 

Verordening. Hierbij heeft OPTA, samen met andere 

toezichthouders uit de European Regulators Group 

(ERG), de Commissie gedetailleerde informatie gegeven 

over de wijze waarop de mobiele aanbieders hebben 

voldaan aan hun verplichting. Daarnaast heeft OPTA in 

ERG-verband ervoor gepleit dat er naast de maximale 

tarieven voor mobiele telefoniediensten ook ma ximale 

tarieven dienen te komen voor het gebruik  

van sms-diensten. 

Ook is er bij de Europese Commissie aandacht gevraagd 

voor het feit dat veel mobiele aanbieders de gesprekken 

afrekenen per minuut, waarbij deze naar boven worden 

afgerond. Onderzoek van de ERG heeft aangetoond dat 

dit er voor de gemiddelde consument toe leidt dat hij 20% 

meer betaalt voor de gesprekken dan wanneer deze per 

seconde zouden worden afgerekend.

Nieuwe regels 

In september 2008 heeft de Europese Commissie op 

basis van de ontvangen reacties een eerste voorstel 

gedaan om de huidige Verordening die de maximum-

tarieven en informatieverplichtingen van mobiele partijen 

regelt, aan te passen en te verlengen. De gesprekken 

dienen per seconde in rekening te worden gebracht, 

behalve wanneer de beller zelf het gesprek start. In dit 

laatste geval mogen aanbieders altijd de eerste 30 secon-

den in rekening brengen. Daarnaast stelt de Commissie 

voor om ook voor sms een maximumtarief te introduce-

ren. Voor mobiel internet heeft de Commissie voorgesteld 

om de tarieven die de mobiele partijen elkaar in rekening 

brengen te verlagen, zodat zij beter met elkaar kunnen 

concurreren. Om consumenten te beschermen tegen 

een hoge rekening voor het gebruik van mobiel internet 

in het buitenland wil de Commissie de mobiele partijen 

verplichten om systemen te ontwikkelen die consumenten 

waarschuwen.

Dit voorstel van de Commissie is goedgekeurd door 

de Europese lidstaten en zal, na goedkeuring door het 

Europese Parlement, in de zomer van 2009 leiden tot 

lagere tarieven voor bellen en sms’en binnen Europa.

2.4  Investeringen in glasnetwerken
OPTA juicht verglazing van het aansluitnetwerk van KPN 

toe, mits de toegang tot het netwerk voor concurrenten 

voldoende wordt gegarandeerd. Het netwerk van KPN 

bestaat uit (deels) aparte netwerken voor telefonie, huur-

lijnen, datacommunicatiediensten en internetdiensten. 

Sinds eind 2005 is KPN bezig om dit netwerk te integre-

ren in één breedbandig IP-netwerk. KPN noemt deze 

operatie ‘All IP’. Delen van het koperen aansluitnetwerk 

worden vervangen door glasvezel om hogere snelheden 

te kunnen leveren. In een aantal gebieden is KPN al 

begonnen met het aanbieden van diensten die helemaal 

over glasvezel worden geleverd tot bij de eindgebruiker 

in huis. KPN heeft aangekondigd bij de realisatie van 

glasvezelaansluitnetwerken te gaan samenwerken met 

Reggefiber. Op 19 december 2008 heeft de NMa, na 

nauwe en constructieve samenwerking met OPTA, haar 

goedkeuring gegeven aan deze samenwerking, waarbij 

de NMa voorwaarden heeft gesteld ten aanzien van de 

toegang tot het netwerk. 

“It’s happening in Holland” 
Ed Richards (Chief Executive Ofcom) tijdens een  

presentatie in Savoy Place, London,16 april 2008.
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Beleidsregels

OPTA heeft op 24 november 2008 ontwerpbeleidsregels 

bekendgemaakt over tarieven voor toegang tot glasvezel-

netwerken van KPN-Reggefiber. Marktpartijen en andere 

belanghebbenden hebben hierop hun reactie gegeven 

en op 19 december 2008 zijn de definitieve beleidsregels 

gepubliceerd. Deze beleidsregels bevatten de beleidsprin-

cipes ten aanzien van de tariefregulering voor ontbundelde 

toegang tot glazen aansluitnetwerken. Hierbij draait het om 

de balans tussen het bevorderen van concurrentie en het 

stimuleren van innovatie. Efficiënte investeringen in glasve-

zelnetwerken worden aangemoedigd, waarbij concurrenten 

tegen vastgestelde tarieven gebruik kunnen maken van dit 

netwerk om eindgebruikers te bereiken. De beleidsregels 

van OPTA zorgen ervoor dat er zowel voor KPN-Reggefiber 

als voor partijen die van het netwerk gebruik willen maken, 

nu zekerheid bestaat over toegang tot het glasvezelnetwerk.

Tariefplafond

Kern van de beleidsregels is een door OPTA voor lange 

termijn vastgesteld tariefplafond. Het tariefplafond is een 

maximumtarief voor toegang tot het nieuwe netwerk, 

waartegen andere partijen toegang kunnen krijgen tot het 

netwerk. Het tariefplafond geeft ook langetermijnzeker-

heid voor glasinvesteerders. Dit geeft de glasinvesteerder 

voldoende ruimte om het rendement te maken dat nodig 

is voor investeringen van deze omvang. Om ervoor te 

zorgen dat KPN-Reggefiber niet alsnog te veel winst gaat 

realiseren, toetst OPTA driejaarlijks de rendementen. In 

geval van overwinsten is sprake van te hoge tarieven voor 

concurrenten, en verlaagt OPTA het tariefplafond. 

2.5  Post
Ondanks de mogelijkheden van telefonie en internet, 

verstuurt Nederland nog massaal post. Jaarlijks worden 

zo’n 5 miljard poststukken bezorgd, ongeadresseerde 

post niet meegerekend. Tot voor kort had TNT het  

wettelijke monopolie op de bezorging van brieven tot en 

met vijftig gram. De Nederlandse postmarkt is echter per 

1 april 2009 volledig geliberaliseerd. Het volledig openen 

van de postmarkt is belangrijk voor verdere ontwikkeling 

van de concurrentie. Liberalisering leidt tot lagere prijzen 

en meer keuze voor de consument en zakelijke markt. 

In veel Europese landen wordt de liberalisering voltooid. 

Uiterlijk op 31 december 2010 moet de gehele postmarkt 

in Europa zijn geliberaliseerd. Dat staat in de nieuwe 

  

Volledige liberalisering postmarkt

De Staatssecretaris van Economische Zaken had in decem-

ber 2007 besloten om de volledige liberalisering van de 

postmarkt uit te stellen. De volledige liberalisering van de 

postmarkt heeft niet in 2008 plaatsgevonden maar in 2009. 

Op verzoek van de Staatssecretaris van Economische 

Zaken heeft OPTA in 2008 opnieuw een uitvoeringstoets 

gedaan op de gewijzigde ontwerp ministeriële regeling ter 

uitvoering van de nieuwe Postwet. Eind 2007 had OPTA 

al een uitvoeringstoets op een eerdere versie van deze 

ontwerp regeling uitgebracht. In deze ministeriële rege-

ling staan onder meer de verplichtingen voor regulering 

van tarieven die onder de universele dienst vallen. Deze 

uitvoeringstoets kunt u vinden op www.opta.nl. 

In 2008 heeft OPTA het Ministerie van Economische 

Zaken nader geadviseerd over verplichtingen in het 

concept Postbesluit die betrekking hadden op specifieke 

uitvoeringskwesties.

Concessie- en kwaliteitsrapportages

TNT was onder het oude wettelijk kader verplicht om jaar-

lijks te rapporteren over de financiële resultaten en het 

rendement van de postvervoersdiensten zoals die in de 

wet aan haar zijn opgedragen. TNT rapporteerde over het 

aantal postvestigingen en de geografische spreiding.  
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Ook rapporteerde zij over het gevoerde assortiment en over 

de bezorgtijd van brieven. TNT moest gemiddeld 95% van 

de brieven de volgende dag hebben bezorgd. OPTA beoor-

deelde deze financiële en kwaliteitsrapportages van TNT.  

In 2008 oordeelde OPTA dat TNT wat betreft de post-

vestigingen voldeed aan de wettelijke eisen. TNT had in 

2007 net als in het jaar ervoor 2110 postvestigingen en dat 

lag boven het normaantal van 2102. TNT rapporteerde dat 

96,3% van de brieven op tijd was bezorgd. OPTA contro-

leerde de meting en totstandkoming van dit kwaliteitscijfer 

en heeft in 2009 aangegeven dat TNT voldeed aan de 

wettelijk eisen. OPTA stemde in  met de financiële rapporta-

ges van TNT over 2006 en 2007. TNT was verplicht om bij 

het opstellen van de financiële rapportage gebruik te maken 

van een door OPTA goedgekeurd toerekeningssysteem van 

kosten en opbrengsten. De goedkeuring van dit toereke-

ningssysteem verlengde OPTA in 2008 voor één jaar.

Toetsing posttarieven

TNT is verplicht om tariefwijzigingen aan OPTA voor te 

leggen. OPTA toetst aan de hand van het in de wet opge-

nomen tariefbeheersingssysteem of de wijzigingen zijn 

toegestaan. De tariefruimte die was gedefinieerd, gold tot 

en met 2007. Door het uitstel van de nieuwe Postwet was 

er in 2008 sprake van een hiaat in de regelgeving. Toen 

TNT in 2008 een aantal tariefwijzigingen voorlegde, kon 

OPTA niet vaststellen of deze tariefwijzigingen aan de 

wet voldeden. De tariefswijzigingen betroffen onder meer 

een verhoging van de tarieven van de kerstzegel, pakket-

ten, aangetekende zendingen en buitenlandse post, en 

een tariefsverlaging van brieven gefrankeerd met een 

frankeermachine. OPTA heeft de Staatssecretaris van 

Economische Zaken om aanpassing van de wet verzocht. 

Op een voorstel voor aanpassing van deze regelgeving 

heeft OPTA in 2008 een uitvoeringstoets uitgebracht. 

Deze aanpassing van de oude regelgeving is niet van 

kracht geworden vanwege de verwachte invoering van de 

nieuwe postregelgeving.

Geschil postbussen

Op basis van de aan TNT opgelegde wettelijke verplich-

tingen moeten concurrenten van TNT in staat worden 

gesteld om geadresseerde poststukken te bezorgen op de 

postbussen van TNT. In 2007 deed zich een geschil voor 

over de tarieven en voorwaarden waaronder een concur-

rent toegang tot deze postbussen kon krijgen. Tijdens de 

behandeling van het geschil door OPTA zijn partijen in 

2008 tot overeenstemming gekomen over de betreffende 

tarieven en voorwaarden. OPTA is vervolgens verzocht 

om de behandeling van het geschil te staken.

Partijenpost Direct Mail

TNT had per 1 januari 2008 de nieuwe dienst Partijenpost 

Direct Mail op haar website geplaatst. OPTA oordeelde 

dat TNT met Partijenpost Direct Mail onder meer aanbood 

om - buiten de wettelijke verplichtingen die gelden voor 

monopoliebrieven om - poststukken te vervoeren die 

eigenlijk onder de wettelijke definitie van monopolie-

brieven valt. OPTA heeft TNT gesommeerd dit aanbod 

te staken en van haar website te halen of zodanig 

aan te passen dat het aanbod overeenstemt met de 

wettelijke definitie van drukwerk. TNT heeft conform de 

aan wijzingen van OPTA, de tekst op de website voor het 

aanbod van de betrokken dienst aangepast.  
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Convergentie betekent dat verschillende technologieën  

en markten naar elkaar toe groeien. Vroeger was er 

duidelijk een verschil tussen het telefonienet, het televisie-

net, de radio en andere vormen van gegevensoverdracht. 

Door technologische ontwikkelingen en vergroting van 

capaciteit van het netwerk kunnen verschillende commu-

nicatiediensten in toenemende mate gebruikmaken van 

dezelfde netwerken. Een goed voorbeeld hiervan is Voice 

over IP (VoIP), oftewel telefonie via internet. Ook het feit 

dat men tegenwoordig televisie over internet kan kijken, 

valt hieronder.

Eén van de manieren voor een toezichthouder om met de 

veranderende markt mee te bewegen, is door nauwer te 

gaan samenwerken met andere partijen. Zowel nationaal 

als internationaal heeft OPTA veel intensieve samen-

werkingsverbanden met verschillende organisaties en 

toezichthouders, zoals het Ministerie van Economische 

Zaken, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de 

Consumentenautoriteit en het College Bescherming 

Persoonsgegevens. In 2008 heeft OPTA een aantal 

nieuwe samenwerkingsprotocollen opgesteld en is er in 

een aantal gevallen nauw samengewerkt met andere 

toezichthouders.

3.1  Nieuwe samenwerkingsprotocollen

Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media (het Commissariaat) 

houdt op grond van de Mediawet en het Mediabesluit 

toezicht op publieke en commerciële omroepinstellingen. 

OPTA en het Commissariaat hadden de behoefte om 

naast de bestaande beleidsregels, nadere afspraken te 

3 Samenwerken

maken over de onderlinge samenwerking. Dit heeft gere-

sulteerd in een samenwerkingsprotocol dat eind januari 

2009 in werking is getreden. Het protocol bepaalt onder 

andere dat OPTA en het Commissariaat elkaar bijstaan 

bij de uitleg en interpretatie van wet- en regelgeving 

(Mediawet en Telecommunicatiewet). Het werkterrein 

van OPTA en het werkterrein van het Commissariaat 

raken elkaar bij de toegang tot de kabel. OPTA bekijkt 

de toegang vanuit de concurrentiegedachte en het 

Commissariaat bekijkt de toegang vanuit de content- 

(programmapakketten-) gedachte. De samenwerking 

dient erop toe te zien dat de economische en juridische 

aspecten die hiermee gepaard gaan optimaal op elkaar 

zijn afgestemd. 

Agentschap Telecom

In 2008 hebben OPTA en het Agentschap Telecom (AT) 

een samenwerkingsprotocol opgesteld. Het AT is verant-

woordelijk voor het verwerven en toewijzen van frequen-

ties en het houden van toezicht hierop. Het werkveld 

van OPTA en het AT kent een aantal raakvlakken. Op 

het gebied van frequenties kan bijvoorbeeld door het AT 

advies worden gevraagd over vergunningen die invloed 

hebben op de markt voor elektronische communicatie-

netwerken en communicatiediensten. De rol van OPTA is 

in deze gevallen beperkt tot het verlenen van een advies 

over de omvang en beperkingen van een vergunning en 

de voorschriften waaraan een vergunning moet voldoen. 

Een ander voorbeeld is de uitwisseling van informatie uit 

het registratieregister van OPTA ten behoeve van het 

uitoefenen van toezicht op de aftapverplichting van aanbie-

ders van een openbare dienst of netwerk. Het Agentschap 

Telecom gaat in 2009 nieuwe frequenties uitgeven die 
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geschikt zijn voor draadloze internet-, radio- en tv-diensten. 

Deze uitgifte zal invloed hebben op de concurrentiever-

houdingen op deze markten. OPTA en AT hebben een 

samenwerkingsprotocol gesloten om het economisch en 

technisch toezicht optimaal op elkaar af te stemmen.

Markttoezichthoudersberaad

In 2008 hebben OPTA, de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa), de Consumentenautoriteit, de Nederlandse 

Mede dingingsautoriteit (NMa), de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) een 

intentieverklaring getekend voor de oprichting van een 

Markttoezichthoudersberaad. Dit beraad vormt de basis 

voor een structurele samenwerking tussen de deelnemende 

toezichthouders. Het doel is om meer kennis, ervaring en 

informatie op het gebied van markttoezicht uit te wisselen 

en daarmee de efficiency van het toezicht te vergroten. 

3.2  Samenwerken aan een veilig internet
Spam is een internationaal probleem. Spammers uit het 

buitenland zijn actief in Nederland en omgekeerd zijn 

Nederlandse spammers ook actief in het buitenland. 

Hoewel Nederland voorop loopt bij de bestrijding van 

spam is het een illusie om te denken dat dit probleem 

met alleen een nationale aanpak kan worden opgelost. 

Daarom neemt OPTA deel aan een aantal internationale 

samenwerkingsverbanden. Deze netwerken zorgen voor 

een goede samenwerking met spambestrijders in andere 

landen, met relevante organisaties en met het bedrijfs-

leven. Grensoverschrijdende spamzaken kunnen hierdoor 

makkelijker worden opgelost. Daarnaast neemt OPTA deel 

aan verschillende nationale samenwerkingsverbanden.

Contact Network of Spam Authorities

In mei 2008 gaf OPTA op uitnodiging van de Europese 

Commissie namens de Contact Network of Spam 

Authorities (CNSA) een presentatie aan een delegatie 

van de Russische overheid over spambestrijding. Ook 

heeft OPTA in december op verzoek van de Europese 

Commissie meegewerkt aan een internationaal onder-

zoek. De Commissie gebruikt OPTA en Nederland bij dat 

onderzoek als benchmark op basis waarvan de intensiteit 

van spambestrijding in de overige lidstaten kan worden 

vastgesteld. 

London Action Plan

OPTA heeft voor het London Action Plan (LAP) een 

seminar georganiseerd waarin ervaringen met het toezicht 

op de zogeheten zorgplicht voor ISP’s werden gedeeld 

door toezichthouders uit verschillende Europese landen, 

de Verenigde Staten en Australië. Tijdens het jaarlijkse 

congres van LAP heeft OPTA het belang benadrukt van 

een goede samenwerking tussen alle partijen die een rol 

spelen op het gebied van internetveiligheid. OPTA heeft 

in januari namens het LAP een presentatie verzorgd in 

Praag bij een congres van FIRST, the global Forum for 

Incident Response and Security Teams.

European Network and Information Security Agency 

In december 2008 heeft OPTA deelgenomen aan een 

bijeenkomst georganiseerd door de Europese Commissie 

over de toekomst van European Network and Information 

security Agency (ENISA), waarvan het mandaat tot 2012 

is verlengd. ENISA is het Europese agentschap voor 

netwerk informatie beveiliging. OPTA heeft hier ingebracht 

dat zij een belangrijke rol voor ENISA ziet op het gebied 

van de bevordering van internetveiligheid, met name door 

het vergaren en delen van expertise en het ontwikkelen 

van gedeelde praktijken. 

In nationaal verband werkt OPTA samen met een groot 

aantal organisaties dat zich bezighoudt met de bestrijding 

van cybercrime en vormen van internetonveiligheid. Het 

gaat dan onder meer om het Team High Tech Crime 

van de Nationale Recherche, het Openbaar Ministerie, 
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de Consumentenautoriteit en het College Bescherming 

Persoonsgegevens. Hier is het doel onder meer om 

vormen van cybercrime zoals spam en malware zo  

efficiënt mogelijk te bestrijden. 

Cybercrime-overleg

OPTA is de voorzitter van het Nationale Cybercrime-

overleg waarin toezichthouders van diverse organisaties 

met elkaar overleggen over de aanpak van cybercrime. 

Deelnemers aan dit door OPTA opgerichte overleg zijn 

toezichthouders zoals de Consumentenautoriteit en de 

Autoriteit Financiële Markten en organisaties met straf-

rechtelijke taken, zoals het Openbaar Ministerie en de 

politie. Het overleg heeft in 2008 vier maal plaatsgevon-

den. Het doel is het opbouwen van goede contacten, 

het verbeteren van de samenwerking en het delen van 

kennis. 

Una Via overleg

Met ingang van 1 januari 2009 is er een regulier overleg 

tussen het Openbaar Ministerie en OPTA over zaken 

waarvoor geldt dat mogelijk een samenloop van bevoegd-

heden aan de orde is. In onderling overleg bepalen OPTA 

en het Openbaar Ministerie of de strafrechtelijke of juist 

de bestuursrechtelijke weg in een gegeven casus de 

meeste geëigende is. 

3.3  Internationale samenwerkingsverbanden

Independent Regulators Group

Alle Europese lidstaten hebben een zogenaamde National 

Regulatory Authority (NRA) die toezicht houdt op elektro-

nische communicatie. In Nederland is dit OPTA. OPTA 

werkt samen met de andere NRA’s van Europa. Dit 

samenwerkingsverband heet de Independent Regulators 

Group (IRG). Sinds 1 september 2008 heeft de IRG 

een eigen rechtspersoonlijkheid. Het dagelijks bestuur 

bestaat sinds 1 januari 2008 uit een vijftal voorzitters van 

de verschillende NRA’s. OPTA’s Collegevoorzitter Chris 

Fonteijn is gekozen in het dagelijks bestuur van de IRG. 

De vorming van een bestuur maakt het mogelijk om de 

partijen uit de internationale omgeving te woord te staan 

en de vergaderingen zorgvuldig voor te bereiden. 

Als de Europese Commissie het oneens is met een 

marktanalysebesluit van een individuele NRA, richt de 

IRG een expertteam op dat de desbetreffende NRA  

adviseert. Een collegiaal advies van de expertgroep blijkt 

erg waardevol. Daarmee kan een veto van de Commissie 

worden voorkomen. Hieruit blijkt ook dat de rol van de 

IRG belangrijker wordt bij het harmoniseren van het tele-

comtoezicht in Europa. 

In 2008 heeft de IRG vooral geadviseerd over het 

nieuwe regelgevende Telecom Kader. Hierover hoopt de 

Europese Commissie in 2009 een akkoord te bereiken 

met het Europees Parlement en de Raad van Ministers.

European Regulators Group

De European Regulators Group (ERG) bestaat naast 

de leden van de IRG ook uit leden van de Europese 

Commissie. Enerzijds is de ERG is een adviesorgaan dat 

de Europese Commissie adviseert. 

Zo heeft de ERG in 2008 de Europese Commissie  

geadviseerd over: 

         
zouden moeten gelden;

        
     

Anderzijds heeft de ERG tot doel om bij te dragen aan 

een consistente toepassing van het regelgevende kader 

in alle lidstaten. De ERG doet dit door tot gemeenschap-

pelijke standpunten te komen en deze te publiceren.  
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In 2008 heeft de ERG gemeenschappelijke standpunten 

gepubliceerd over afgiftetarieven, over wholesale-huur-

lijnen en over geografische aspecten bij marktanalyses.

Daarnaast heeft de ERG in 2008 ook andere documen-

ten gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld een rapport over de 

toepassing van de zogenaamde drie criteria-test en een 

rapport over de beste ervaringen met het reguleren van 

ontbundelde toegang en wholesale breedbandtoegang.

3.4  Consumentenautoriteit 
OPTA werkt intensief samen met de Consumenten-

autoriteit. Dat is de toezichthouder die toezicht houdt op 

naleving van de algemene regels voor consumentenbe-

scherming, zoals het verbod op misleidende reclame en 

het verbod op oneerlijke handelspraktijken. 

Veel onderwerpen waar OPTA zich mee bezig houdt in 

het toezicht ter bescherming van de consument, zoals de 

bestrijding van ongewenste sms’jes, andere vormen van 

spam en ongewenste telefoontjes, gaan ook over oneer-

lijke handelspraktijken of misleidende reclame. Bovendien 

zijn er juist in de wereld van elektronische communicatie 

relatief veel problemen van die aard. 

Daarom is het goed als beide toezichthouders samenwer-

ken om te profiteren van elkaars kennis, en hun toezicht 

zodanig afstemmen dat er geen dubbel werk plaats vindt. 

Daarvoor hebben de toezichthouders ook een samen-

werkingsprotocol afgesproken. Ook staan medewerkers 

van OPTA de Consumenten autoriteit regelmatig bij in hun 

onderzoeken. Op die wijze kan de Consumenten autoriteit 

als nieuwe toezichthouder profiteren van de kennis en 

ervaring van OPTA. Deze samenwerking tussen twee 

toezichthouders verschaft de consument een zo efficiënt 

en effectief mogelijke bescherming tegen illegale praktijken 

in de wereld van elektronische communicatie. 

3.5  ConsuWijzer 
Consumenten kunnen bij ConsuWijzer terecht voor 

informatie en advies over hun rechten en plichten. 

ConsuWijzer is een samenwerkingsverband tussen 

OPTA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de 

Consumentenautoriteit. Consumenten kunnen dus ook bij 

ConsuWijzer terecht voor hun vragen op het gebied van 

telecommunicatie en post. De in 2008 gestarte media-

campagne, met commercials op zowel radio als televisie, 

heeft de naamsbekendheid van ConsuWijzer enorm 

vergroot. Het aantal websitebezoeken is gestegen van 

446.000 in 2007 naar meer dan één miljoen in 2008.  

Het afgelopen jaar kwamen er via ConsuWijzer in 

totaal ongeveer 55.000 telefoontjes en 40.000 e-mails 

en brieven binnen. Meer dan 18.000 van deze binnen-

gekomen meldingen gingen over post en telecommunica-

tie. Meldingen die OPTA via ConsuWijzer hebben bereikt, 

zijn ook in 2008 zeer waardevol geweest voor het  

uitoefenen van haar toezichtstaken op het gebied van 

consumentenbescherming (hoofdstuk 1).

3.6  College Bescherming Persoonsgegevens
OPTA en het College Bescherming Persoonsgegevens 

(CBP) werken samen op basis van een in 2005 afgesloten 

samenwerkingsprotocol. Het protocol betreft met name de 

werkverdeling bij de aanpak van spam en andere privacy-

gerelateerde onderwerpen uit de Telecommunicatiewet.

OPTA en het CBP hebben in 2008 een gezamenlijk 

rechtsoordeel opgesteld voor ‘Tell a friend’-systemen.  

Bij ‘Tell a friend’-systemen verzendt een website (op initi-

atief van en namens een gebruiker) een e-mail zonder 

voorafgaande toestemming van een geadresseerde.  

De Telecommunicatiewet verbiedt het ongevraagd 

verzenden van een elektronisch bericht voor een commer-

cieel doel (spam). Verder is een persoonlijk e-mailadres 

altijd een persoonsgegeven. Aan het gebruik daarvan stelt 

samenwerken
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de Wet bescherming persoonsgegevens eisen.  

In het rechtsoordeel wordt een aantal voorwaarden 

gesteld, waaronder dat een ‘Tell a friend’-systeem voldoet 

aan de eisen van zowel de Telecommunicatiewet als de 

Wet bescherming persoonsgegevens. Deze voorwaarden 

zorgen er onder meer voor dat duidelijk is van wie het 

bericht afkomstig is en dat de gegevens van de verzender 

en de ontvanger voldoende zijn beschermd. 
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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 zonder kwaliteitverlies. Dit is van belang omdat 

OPTA voor het overgrote deel wordt betaald door de 

marktpartijen waarop zij toezicht houdt. 

OPTA vindt interactie met de markt en de buitenwereld 

belangrijk. Mede via regelmatige consultaties (van bijvoor-

beeld de conceptbegroting of marktanalyses) krijgen 

marktpartijen en belanghebbenden gelegenheid om 

vragen te stellen en invloed uit te oefenen op de activi-

teiten van OPTA. Daarnaast nodigt OPTA met regelmaat 

marktpartijen uit om mee te denken in regulerings- en 

toezichtissues. 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 welke 

zaken wel en welke zaken niet worden opgenomen in 

haar beleid. 

4.1  Integriteit
OPTA vindt het van groot belang dat haar medewerkers 

zich integer gedragen. Daarnaast is de regelgeving op 

dit gebied de laatste jaren aangescherpt. In dit licht heeft 

OPTA in 2008 haar gedragscode geactualiseerd. Het 

nieuwe integriteitbeleid is het antwoord van OPTA op de 

genoemde recente ontwikkelingen. Het beleid bevat een 

groot aantal samenhangende maatregelen. Er is bijvoor-

beeld een moderne gedragscode met algemene normen 

en waarden. Daarnaast zijn er ook structurele maatrege-

4 OPTA in bedrijf

len, zoals het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag 

aan nieuwe medewerkers. Verder zijn er twee adviseurs 

die leidinggevenden en andere OPTA-medewerkers 

kunnen ondersteunen bij concrete integriteitvragen. 

4.2  Werving en selectiebeleid
Sinds 2005 is OPTA zeer terughoudend geweest met het 

vervullen van vacatures. Dit heeft ertoe geleid dat er eind 

2007 duidelijke knelpunten ontstonden door gebrek aan 

mankracht. Er is in 2008 een tweesporenbeleid gevoerd: 

een intensieve en gerichte werving van nieuw personeel 

met parallel daaraan de ontwikkeling van een adequaat 

wervings- en selectiebeleid. Via de inzet van een veelheid 

aan wervingsmiddelen werden in 2008 de capaciteitste-

korten weggewerkt en kon het natuurlijk verloop worden 

gecompenseerd. Per saldo is de bezetting van OPTA ook 

in 2008 onder de limieten gebleven van de begroting en 

de bezuinigingstaakstelling. Het terughoudende beleid 

voor het aannemen van nieuw personeel blijft gehand-

haafd. 

In 2008 is een nieuw wervings- en selectiebeleid ontwik-

keld. Het schetst onder meer beleidsmatige uitgangs-

punten en beschrijft de toe te passen wervings- en 

selectiemiddelen en -technieken. Het omschrijft ook de 

procedures die moeten worden gevolgd voor een zorgvul-

dige behandeling van sollicitanten. 

In het derde kwartaal van 2008 werd de speciale website 

www.werkenbijopta.nl gelanceerd. Hier worden sollicitan-

ten op een interactieve manier geïnformeerd over een 

mogelijke loopbaan bij OPTA. Voor de daadwerkelijke 
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“communicatie, 
van levensbelang”
Welke locatie, wat is de situatie? In mijn 

werk draait alles om communicatie. We 

houden met mobilofoon, portofoon en mobiel 

contact met ziekenhuis, huisarts en soms 

traumaheli en politie-escorte. De noodknop 

op de porto biedt ook een veilig gevoel als je 

met agressie te maken krijgt.

Martin Verbeek (41), 

ambulance chauffeur
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nieuwkomers is begeleiding aanwezig in de vorm van een 

inwerkcollega, een mentor, een OPTA-introductiecursus 

en vakgerichte cursussen. Dit alles naast de uitgebreide 

opleidings- en trainingsmogelijkheden die er voor  

OPTA-medewerkers zijn. 

4.3  Reorganisatie
In januari 2008 werd een nieuwe organisatiestructuur 

doorgevoerd. Hiermee kan OPTA slagvaardiger op 

de ontwikkelingen in de markt inspelen; medewerkers 

kunnen flexibeler worden ingezet en zich breder  

ontwikkelen. Daarnaast is het aantal leidinggevenden 

teruggebracht van 17 naar 9. Bijkomend voordeel is dat 

hierdoor ook de efficiëntie is verbeterd. OPTA voldeed 

daarmee ook meteen aan de eerste fase van de opge-

legde bezuinigingstaakstelling. In 2011 zal de vierde en 

laatste fase zijn voltooid.

4.4  Ziekteverzuim
Het terugdringen van het ziekteverzuim had in 2008 

opnieuw prioriteit. Het scala van al toegepaste maat-

regelen in het kader van het in 2007 vastgestelde gezond-

heidsbeleid werd nog aangevuld met een centrale training 

‘omgaan met stress’, een fittest en het aanbieden van de 

griepprik. Er was uitstroom van een aantal langdurig of 

frequentverzuimers. Dit heeft een gunstig effect gehad op 

de verzuimcijfers. Bovendien begon de jarenlange inzet 

van de gehele organisatie (top, leidinggevenden, perso-

neelszaken) in 2008 effect te sorteren. Het ziekteverzuim 

daalde van 6,8% over 2007 naar 4% over 2008. Hiermee 

heeft OPTA een verzuim dat vergelijkbaar is met andere 

overheidsorganisaties. Een verdere daling in 2009 lijkt 

bovendien nog mogelijk.

4.5  Voorschrift Informatiebeveiliging 
Rijksdienst
Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) is 

een methode om informatiebeveiliging in te voeren. OPTA 

is in 2007 een project gestart om een VIR-verklaring te 

krijgen. Met deze verklaring kan OPTA aantonen dat haar 

informatiebeveiliging goed op orde is. In de manage-

mentletter over 2007 heeft BDO CampsObers Audit & 

Assurance B.V. zich al positief uitgesproken over de 

voortgang van OPTA op dit gebied. 

OPTA heeft in 2008 alle noodzakelijke stappen gezet om 

te kunnen voldoen aan de voorschriften. Deze stappen 

bestaan onder meer uit de herstructurering van de 

Demilitarized Zone (DMZ) - de zone waar het internet-

verkeer eerst binnenkomt en wordt gescreend op bijvoor-

beeld virussen -, het updaten van het patchbeleid en het 

opstellen van diverse procedures en richtlijnen. OPTA heeft 

de technische documentatie op orde gemaakt. Daarnaast 

zijn gebruikers- en systeembeheerhandleidingen gecom-

plementeerd. Ook is ‘Change, incident, release en problem 

management’ in gebruik genomen. Dit zijn strakkere 

procedures voor het doorvoeren van wijzigingen en het 

omgaan met problemen en incidenten. In het voorjaar van 

2008 is het bijgewerkte informatiebeveiligingsplan in het 

MT besproken. In dat plan zijn alle genomen maatregelen 

uiteengezet en toegelicht. Alle stappen zijn in nauw overleg 

met BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. gezet. 

Rond de jaarwisseling heeft BDO de daadwerkelijke contro-

les uitgevoerd die moeten leiden tot de VIR-verklaring. 

Inmiddels heeft BDO een verklaring afgegeven dat OPTA 

in opzet en bestaan per 31 december 2008 voldoet aan 

de eisen van het VIR. Over het laatste kwartaal van 2008 

heeft OPTA vastgesteld dat ook aan de werking van de 

vereiste maatregen is voldaan. Hiervan heeft BDO de 

werking vastgesteld van de General IT controls van de 

processen beschikbaarheidsbeheer, wijzigingsbeheer, logi-

sche toegangsbeveiliging en fysieke toegangsbeveiliging.
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4.6  Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) van OPTA bestaat uit zeven 

medewerkers, die in 2008 zijn gekozen, en een ambte-

lijk secretaris. De OR is het medezeggenschapsorgaan 

namens de medewerkers in het organisatiebeleid van 

OPTA. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de OR, 

OPTA’s collegevoorzitter en het hoofd personeelsza-

ken. Om de medewerkers zo veel mogelijk actief bij het 

OR-werk en het organisatiebeleid van OPTA te betrek-

ken, belegt de OR personeelsbijeenkomsten over actuele 

thema’s en raadpleegt hij zijn achterban. 

In 2008 heeft de OR zich beziggehouden met de nieuwe 

beoordelingssystematiek voor 2009. Dit omdat op basis 

van de ervaringen met de Regeling resultaatgericht 

competentiemanagement in 2007 de vorige OR geen 

instemming heeft verleend voor verdere toepassing ervan 

in 2008. De OR heeft na intensief overleg met de afdeling 

personeelszaken instemming verleend aan de invoering 

van een nieuwe beoordelingssystematiek. Verder heeft 

de OR in het verslagjaar instemming verleend aan onder 

andere het arbo-jaarplan, het wervings- en selectiebeleid 

en de blokdagen.

Daarnaast heeft de OR deelgenomen aan (overleg)verga-

deringen van de Departementale Ondernemingsraad van 

het Ministerie van Economische Zaken in het kader van 

de rijksbrede taakstelling en de uitwerking daarvan voor 

OPTA. 

Ook is de OR intensief betrokken geweest bij de totstand-

koming van diverse (personeels)regelingen op het 

gebied van onder meer integriteit, loopbaanontwikkeling 

en het Preventief Medisch Onderzoek. Tot slot heeft de 

vol tallige OR in het najaar een intensieve driedaagse 

training gevolgd. Onderwerpen die daar onder meer aan 

de orde kwamen waren: teambuilding, relatiebeheer en 

OR-Jaarplan. 
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verkorte  
 jaarrekening

2008
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“nu ben ik 
aan de beurt!”
Wij mogen elke dag even achter internet. 

Mijn MyBee portal is groen, die van Jackie 

is roze. Eerst had ik er raketten op staan 

maar die vind ik nu saai. Ik probeer graag 

nieuwe spellen. Die begrijp ik na drie keer  

al heel goed. Moeder trots: “ze weten 

veel sneller wat ze moeten doen dan ik. 

Onbegrijpelijk.” 

Pepijn (5) en Jackie (4),

kleuters
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Aan: Het College van OPTA 

Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag op pagina 56 

tot en met 67 opgenomen verkorte jaarrekening van OPTA 

te Den Haag over 2008 o p de juiste wijze is ontleend aan 

de door ons gecontroleerde jaarrekening 2008 van OPTA. 

Bij die jaarrekening hebben wij op 30 maart 2009 een 

goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het college 

van OPTA is verantwoordelijk voor het opstellen van de 

verkorte jaarrekening in overeenstemming met de grond-

slagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2008 van 

OPTA. Het is onze verantwoordelijkheid een accountants-

verklaring 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 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 jaar-

rekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de 

door ons daarbij op 30 maart 2009 verstrekte goed-

gekeurde accountantsverklaring. Deze toelichting doet 

geen afbreuk aan ons oordeel. 

Den Haag, 23 april 2009

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V.

namens deze,

J.J. Herst RA 
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Balans 

31 december 2008

x  1.000

31 december 2007

x  1.000

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa:

Huurdersbelang 893 975

Inventaris 232 225

Computerhardware en software 1.955 1.653

3.080 2.853

Vlottende activa

Vorderingen op debiteuren 235 257

Te innen boetes en lasten onder dwangsom 1.889 6.204

Overige vorderingen 545 511

Liquide middelen 5.167 989

7.836 7.961

Totaal activa 10.916 10.814
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31 december 2008

x  1.000

31 december 2007

x  1.000

Eigen vermogen

Algemene reserve 432 422

432 422

Voorzieningen

Voorziening bezwaar en beroep 20 11

Voorziening beloningen betaalbaar op termijn 479 545

Voorziening jubileumuitkeringen 44 44

543 600

Kortlopende schulden

Te verrekenen met de markt 530 1.351

Schulden aan leveranciers 655 626

Schuld Ministerie van Economische Zaken 182 435

Belastingen en premies sociale verzekeringen 339 319

Opgelegde boetes en lasten onder dwangsom 7.447 6.205

Overige schulden 788 856

9.941 9.792

Totaal passiva 10.916 10.814
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“iets anders dan 
rekeningen in je 
brievenbus”
Postcrossen is via internet een adres  

vragen van onbekenden wereldwijd.  

Je stuurt iemand een kaart. Als die binnen 

is, krijg jij weer een kaart van iemand anders. 

Uit Nederland, Nieuw-Zeeland, Amerika, 

Columbia, India enz. Thuis heb ik één muur 

niet behangen en daar hangen alle kaartjes.  

Tamara Dekkers (26), verzorgende
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Resultatenrekening 

Realisatie 2008

x  1.000

Begroting 2008

 1.000

Realisatie 2007

x  1.000

Baten

Opbrengst marktcategorieën 13.860 15.165 15.265

Overige baten 1.413 2.167 1.523

Bijzondere baten 233 - -

Totaal baten 15.296 17.332 16.788

Lasten

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten 8.138 9.799 8.280

Overige personeelslasten 1.415 939 1.047

9.553 10.738 9.327

Opdrachten aan derden 1.596 2.003 1.363

Materiële kosten 3.842 4.169 3.742

Afschrijvingen 1.248 1.382 1.294

Bijzondere lasten 134 - 175

Totaal bedrijfslasten 16.252 18.292 15.901

Bedrijfsresultaat - 956 - 960 887

Rentebaten 145 - 144

Resultaat - 811 - 960 1.031

Bestemming van het resultaat

Het college heeft besloten het negatieve resultaat over 2008 ad  811.000 als volgt te verdelen:

1  10.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve;

2  821.000 wordt onttrokken aan de post “Te verrekenen met de markt”.

Dit besluit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

3  Deze zijn gerelateerd aan de brand die op 8 augustus 2008 plaatsvond. Het bedrag is gelijk aan het verschil tussen een verzekeringsbate ad 145.000 en een boekverlies  

ad  122.000 als gevolg van met de brand samenhangende desinvesteringen.
4  Deze zijn het gevolg van de reorganisatie die in 2007 plaatsvond.
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“je kan ook  
msn’en als je aan 
de telefoon zit”
Ik ben begonnen met een scanner en porto-

foon toen ik bij de brandweer zat. Nu heb ik 

de pieper, om te weten waar een incident is 

zodat ik foto’s kan maken. Ooit had ik een 

website maar die is uit de lucht. Ik zit er wel 

aan te denken om weer een site te maken.

Timo Revet (18), 

elektromonteur
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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 

verrekening in toekomstige tarieven.

Het resultaat exclusief bijzondere baten en lasten 

Toelichting op de verkorte jaarrekening 2008

bedraagt  821.000 negatief (het negatieve resultaat op 

de marktcategorieën ad  967.000 vermeerderd met de 

rentebaten ad  145.000 en de overige baten ad  

 1.000). Dit bedrag is onttrokken aan de post  

“Te verrekenen met de markt”.

31 december 2008 31 december 2007

Elektronische Communicatie - 51 107

TTP - certificatiedienstverleners - 46 - 46

Nummers 597 1.315

Post 30 - 25

530 1.351

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de post “Te verrekenen met de markt” is verdeeld over de verschillende 

marktcategorieën (x  1.000):
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Opgelegde boetes en lasten onder dwangsom

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

Partij 31 december 2008 31 december 2007

Koninklijke KPN N.V. 3.808 4.480

KPN Corporate Legal & Regulatory 1.550 220

      300 300

Natuurlijk persoon 300 300

Natuurlijk persoon 270 -

        240 -

E.C.S. International B.V. 200 200

Tele2 Netherlands B.V. 200 200

Natuurlijk persoon 200 200

Natuurlijk persoon 88 -

Natuurlijk persoon 75 75

Natuurlijk persoon 55 55

Natuurlijk persoon 43 43

Van Leerdam’s Verkoopmaatschappij B.V. 27 27

Speko B.V. 23 23

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

Natuurlijk persoon 16 -

Natuurlijk persoon 10 -

Zmart B.V. 10 10

Pidplates Performances B.V. 10 10

Natuurlijk persoon 2 2

Groenendaal Uitgeverij B.V. - 20

Low Cost Linking Inc. - 20

Vodafone Libertel B.V. - 0,4

7.447 6.205
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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):

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers over 2008 is 133 (2007: 134).

 2008  2007

 Salaris 6.764 6.914

 Pensioenbijdrage 826 838

 Sociale lasten 548 528

8.138 8.280

De vermelde bedragen kunnen bestaan uit boetes en 

lasten onder dwangsom die in voorgaande jaren zijn 

     
hebben een opschortende werking ten aanzien van de 

inning van boetes. Wanneer opgelegde boetes of lasten 

onder dwangsom volledig zijn geïnd, dan worden zij afge-

dragen aan het Ministerie van Economische Zaken. 

In 2008 is in totaal  120.400 afgedragen aan het 

Ministerie van Economische Zaken:  120.000 inzake 

een aan KPN Corporate Legal & Regulatory opgelegde 

boete en  400 inzake een aan Vodafone Libertel B.V. 

opgelegde last onder dwangsom.

De aan Koninklijke KPN N.V. en KPN Corporate Legal 

& Regulatory opgelegde boetes met een totaalbedrag 

van respectievelijk  3.808.000 en  1.550.000 zijn in 

2008 ontvangen en in januari 2009 afgedragen aan het 

Ministerie van Economische Zaken.

De in 2003 aan Low Cost Linking Inc. opgelegde last 

onder dwangsom is in 2008 afgeboekt. Dit geldt ook voor 

de boete die in 2004 aan Groenendaal Uitgeverij B.V. is 

opgelegd.
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Salaris

Vaste  

toelage

Toelage 

representatie-

kosten

Pensioen-

bijdrage

Sociale 

 lasten

Beloningen 

betaalbaar  

op termijn Totaal

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

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

L.A. Geelhoed 

1 jan - 21 april
12 1 2 10 - 25

Totaal 168 39 9 19 14 56 305

5        

Bezoldiging van bestuurders

De specificatie van de kosten voor OPTA inzake de bezoldiging van het college over 2008 luidt als volgt (x  1.000):

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

heer M.W. de Jong en mevrouw A.P. Aris zijn beiden  

non-executief (parttime) lid. De bezoldiging van vaste 

leden is geregeld in de Regeling rechtpositie vaste leden 

van OPTA5.

Voor een uitgebreidere toelichting op de samenstelling  

van het college wordt verwezen naar de pagina’s 9 tot en 

met 11 van het jaarverslag. 

Salaris

Vaste  

toelage

Toelage 

representatie-

kosten

Pensioen-

bijdrage

Sociale  

lasten

Beloningen 

betaalbaar  

op termijn Totaal

C.A. Fonteijn 123 39 6 24 5 50 247

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

A.P. Aris 

15 mrt - 31 dec
27 1 - - - 28

Totaal 184 39 9 24 5 50 311

Over 2007 waren de kosten voor OPTA inzake de bezoldiging van het college als volgt gespecificeerd (x  1.000):

« terug naar inhoud



jaarverslag 2008 65

6  Staatsblad 2006, 95.

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 zijn overschrijdingen van het norm-

bedrag aanwezig bij een oud-afdelingshoofd en bij de 

heer C.A. Fonteijn, wiens rechtspositie door de Minister 

van Economische Zaken is vastgesteld in de reeds op 

de vorige pagina genoemde Regeling rechtpositie vaste 

leden van OPTA.

Belastbaar loon Pensioen-afdrachten

Overige  

voorzieningen  

betaalbaar op termijn

Ontslag- 

vergoedingen Totaal

C.A. Fonteijn 159 36 50 - 245

Afdelingshoofd 45 8 - 184 237

Over 2007 waren de WOPT-bedragen als volgt gespecificeerd (x  1.000):

Belastbaar loon

Pensioen-

afdrachten

Overige 

voorzieningen betaal-

baar op termijn Ontslag-vergoedingen Totaal

C.A. Fonteijn

1 jan - 31 dec
157 26 56 - 239

M.W. de Jong

1 jan - 31 dec
40 - - - 40

L.A. Geelhoed

1 jan - 21 april
13 3 - - 16

Afdelingshoofd

1 jan - 31 dec
85 18 - - 103

De specificatie van de WOPT-bedragen over 2008 luidt als volgt (x  1.000):

In verband met de WOPT vermeldt OPTA de relevante 

bedragen over 2007. Hierbij overschreden de bedra-

gen voor de heer Fonteijn, de heer De Jong en de heer 

Geelhoed de Balkenendenorm (omgerekend naar voltijd 

aanstellingen). En die van het afdelingshoofd niet.
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7          
8        

3  Opbrengsten en kosten marktcategorieën en overige categorieën

De opbrengsten van OPTA vloeien voort uit de wettelijke 

verplichting om marktpartijen vergoedingen in rekening 

     
toekennen dan wel reserveren, wijziging en spoedbehan-

deling. De vergoedingen zijn aan de marktpartijen in reke-

ning gebracht op basis van de “Regeling vergoedingen 

OPTA 2008”7. In 2008 heeft eenmaal een wijziging plaats-

gevonden van de vergoedingsregeling8.

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 rechtma-

tigheid van de ontvangsten van de marktpartijen. De reali-

satie is opgenomen op basis van nacalculatie.

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

Realisatie

2008

Begroting 

2008

Realisatie

2007

Baten 

Opbrengst marktcategorieën: 

Elektronische Communicatie 11.722 11.896 13.135

TTP - certificatiedienstverleners inclusief bijdrage EZ 33 72 28

Nummers 1.542 1.770 1.561

Post 563 1.427 541

Subtotaal marktcategorieën 13.860 15.165 15.265

Overige baten:

Bezwaar en beroep 1.242 2.114 1.319

Uitvoeringstoetsen 170 53 204

Overige baten 1 - -

Subtotaal overige baten 1.413 2.167 1.523

  Bijzondere baten 23 - -

Totaal baten 15.296 17.332 16.788
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Realisatie

2008

Begroting 

2008

Realisatie

2007

Lasten

Lasten marktcategorieën:

Elektronische Communicatie 11.908 11.896 11.709

TTP - certificatiedienstverleners 33 72 28

Nummers 2.387 2.730 1.848

Post 499 1.427 618

Subtotaal marktcategorieën 14.827 16.125 14.203

Overige lasten:

Bezwaar en beroep 1.242 2.114 1.319

Uitvoeringstoetsen 170 53 204

Bijzondere lasten 13 - 175

Subtotaal overige lasten 1.425 2.167 1.698

Totaal lasten 16.252 18.292 15.901

Bedrijfsresultaat - 956 - 960 887

Zowel de gerealiseerde baten als lasten zijn ongeveer 

 2 miljoen. lager dan begroot. Hierdoor is het uiteinde-

lijke bedrijfsresultaat vrijwel gelijk aan wat begroot is.

In de begroting voor 2008 is uitgegaan van liberalisering 

van de postmarkt per 1 januari 2008. Door het uitstel 

hiervan, zijn zowel de gerealiseerde baten als lasten voor 

de marktcategorie post  0,9 miljoen. lager dan begroot. 

De gerealiseerde kosten inzake bezwaar en beroep zijn 

eveneens  0,9 miljoen. lager. Redenen hiervoor zijn 

dat OPTA-medewerkers aanzienlijk minder tijd hebben 

besteed aan bezwaar- en beroepszaken dan oorspronke-

lijk gepland en dat de advieskosten bezwaar en beroep 

lager uitvielen dan begroot. 

De kosten van bezwaar, beroep en uitvoeringstoetsen 

worden anders dan de marktcategorieën jaarlijks met het 

Ministerie van Economische Zaken op basis van nacalcu-

latie afgerekend. 
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kengetallen
2008
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“alles 
wireless”
Vroeger had ik in elke kamer wel een pc 

staan die via kabels met elkaar konden 

communiceren. Tegenwoordig heb ik een 

HTPC-server waarmee ik alles in huis kan 

bedienen met maar één druk op de knop: 

van de digitale radio in mijn studeerkamer tot 

de tv in de woonkamer. Je kan het zo gek 

niet bedenken.  

Nicolaï van Egmond (32), 

IT-manager

« terug naar interviews
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Kengetallen

Handhaving

Handhaving en toezicht 

Aantal opgelegde boetes 9

Lasten onder dwangsom 7

Preventieve acties ingezet bij handhaving 

Vooraankondiging last onder dwangsom 1

Waarschuwing artikel 7.2 1

Waarschuwing artikel 11.7 9

Nulmeting bij ISP’s naar hun voorlichting 35

Normstellende brief telemarketing aan bedrijven 19

Geschillen

Aantal geschillen 

Binnengekomen 17

Onderhanden 32

Afgehandeld in 2008 31

Geschillen per markt 

Kabel 1

Toegang van diensten 0

Post 1

Kabelverleggingen (gedogen) 9

Interoperabiliteit 6

Totaal 17   

Geschillen Hoofstuk 5 Tw: Eén handhavingsverzoek en twee geschillen zijn door mediation beslecht.  

En 51 vragen omtrent geschillen H5 Tw zijn beantwoord. 
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Bezwaar en beroep

Binnengekomen in 2008 

Bezwaren 47

Beroepen 18

Hoger beroepen 29

Voorlopige voorzieningen 9

Stand per 31 december 2008 (werkvoorraad) 

Lopende bezwaren 25

Lopende beroepen 15

Lopende hoger beroepen 35

Lopende voorlopige voorzieningen 2

Afgehandeld in 2008 

Bezwaren 68

Beroepen 12

Hoger beroepen 44

Voorlopige voorzieningen 8

Boetebesluiten 4

Resultaten afgehandelde bezwaren 

Ingetrokken 23

Gegrond 12

Ongegrond 21

Niet ontvankelijk 5

Deels gegrond, deels ongegrond 2

Deels ongegrond, deels niet ontvankelijk 1

Niet in behandeling genomen 0

Anders 4

Totaal 68
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Resultaten van behandelde: 

Beroepen Hoger beroepen

Ingetrokken 4 19

Gegrond 6

Ongegrond 8 9

Niet ontvankelijk 1

Anders 9

Totaal 12 44

Marktanalyses

In 2008 afgeronde marktanalyses 

Wholesale breedbandtoegang 1

Ontbundelde toegang op wholesaleniveau 1

Huurlijnen 1

Vaste telefonie 1

Vaste gespreksafgifte 1

Transit 1

Wholesale Line Rental - wijzigingsbesluit WLR (herstelbesluit) 1

Interregionale gespreksdoorgifte (herstelbesluit) 1

Gespreksafgifte Tele2 en UPC (herstelbesluit) 1

Wijzigingsbesluit gespreksafgifte (vaste telefonie) 1

Mobile Terminating Access (herstelbesluit) 1

Totaal 11

Beroepen tegen analyses 

Binnengekomen 12

Onderhanden 16

Afgehandeld 18
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Registraties van marktpartijen 

Categorie

Stand per

01-01-2008 Registratie

Beeindiging 

van registratie

Stand per 

31-12-2008

Aanbieder van een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk
380 48 43 385

Aanbieder van een openbare elektronische 

communicatiedienst
399 62 54 407

Aanbieder van bijbehorende faciliteiten 12 1 3 10

Aanbieder van gekwalificeerde certificaten 4 2 0 6

Aantal aanbieders per omzet-categorie 

2006 2007 2008

Categorie 1 netto-omzet >  20 miljoen 31 32 30

Categorie 2 2 miljoen ≤ netto-omzet ≤  20 miljoen 95 107 121

Categorie 3 netto-omzet <  2 miljoen 268 291 314

Totaal 394 430 465

Nummers

Aantallen toegekende, gereserveerde en ingetrokken informatienummers 

 Toegekend Gereserveerd Ingetrokken

0800 1198 45 585

0900 1827 43 1164

0906 347 1 745

0909 437 18 358

Totaal 3809 107 2852

Aantal nummerbeschikkingen 

Informatienummers 3906

Bedrijfsnummers 730

Overige nummers 145

Naamswijzigingen 251

Totaal 5032
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Aantal nummerbeschikkingen verdeling over soort beschikking 

Toekenning 2779

Intrekkingsbeschikking 1640

Intrekken aanvraag 19

Afwijzing 166

Naamswijziging 251

Buiten behandeling stelling 147

Totaal 5032

Nummerlotingen en spoedaanvragen 

Aantal lotingen 1

Aantal spoedaanvragen 60

Nummerschaarste van relevante reeksen 

Nummerreeks

percentage 

vrije nummers

0900 kort 45,5 %

 80,1 %

 > 99 %

Mobiele nummers 22,7 %

Carrierselectie (4-cijferig) 34 % 

18xy - abonnee-informatiediensten 58,6 %

Preventieve acties ingezet bij handhaving

Waarschuwing aankiesbaarheid nummers artikel 6.1 Tw 2

Correspondentie over aankiesbaarheid 112 2

Waarschuwingen nummerportabilliteit 5

Vooraankondiging last onder dwangsom transparantie verkeerstarieven 2

Intrekking nummers naar aanleiding van toezichtsancties korte informatienummers 206

Intrekking nummer naar aanleiding van kennelijk nummermisbruik (op verzoek nummerhouder) 1

Voorlichtingsbrieven voor aanbieders en nummergebruikers over nieuwe transparantieverplichtingen 100

Voorlichtingsbrieven aan nummerhouders over nieuwe wet- en regelgeving 6500

Brieven aan mobiele aanbieders over transparantie prepaid tarieven 3 

Adviesaanvraag BIBOB 1
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“ik ben 
forumverslaafd”
Mijn computer heeft twee schermen om van 

het ene internetforum naar het andere te 

gaan. Ik bezoek acht fora, drie tot zes uur 

per dag. We zien elkaar ook in het echt.  

Als ik thuis kom, al is het half een ’s nachts, 

dan ga ik achter de computer.

Mathilde van Bokhoven (66), 

pensionado

« terug naar interviews
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Personeel en budget

Ontslag 

Ontslagen 3

Netto-totaalbedrag ontslaguitkeringen  191.379

Personeelsuitgaven 

Personeelsuitgaven 2008 2007

Totale salarissom (incl. afdrachten, excl. toelagen, excl. college) 7.542 7.685

Gemiddelde loonsom 47 49

Overige personeelsuitgaven 337 242

Omvang 

Datum Formatie (fte) Medewerkers

Mannen Vrouwen Totaal

1 januari 2008 152 64 67 131

31 december 2008 152 65 69 134

Gemiddeld 2008 152 65 68 133

Leeftijdsopbouw per 31 december 2008 

Leeftijdscategorie

Aantal  

medewerkers

Tot 25 jaar 3

25 tot en met 34 jaar 38

35 tot en met 44 jaar 58

45 tot en met 54 jaar 28

55 jaar en ouder 7

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuimpercentage voor heel OPTA was 4%. 

Raadpleeg hoofdstuk 4 voor een toelichting op het  

ziekteverzuim. 
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Schaalopbouw medewerkers per 31 december 2008 

Schaal 3 - 16 Aantal medewerkers

3 0

4 5

5 3

6 5

7 14

8 11

9 6

   
                

Klachten over OPTA
Op grond van Awb, H9 ontving OPTA in 2008 geen klachten.

ConsuWijzer

 

Schaal 3 - 16 Aantal medewerkers

10 12

11 24

12 16

13 20

14 11

15 1

16 2

Spamklacht 

Aantal ingediende klachten 12.314

ConsuWijzer meldingen in 2008 uitgesplitst naar onderwerp 

Vaste telefonie 4669

Internet 4524

Mobiele telefonie 4114

Spam 906

Telemarketing 964

Omroep (incl. kabel) 1101

Telefoonnummers 804

Post 320

Informatienummers 269

Totaal 17.671
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woordenlijst
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Aanmerkelijke marktmacht (AMM)

De economische machtspositie van een marktpartij die 

haar alleen of samen met andere ondernemingen de 

kracht geeft om zich in belangrijke mate onafhankelijk 

van haar concurrenten, klanten en eindgebruikers te 

gedragen. Een hoog marktaandeel kan een indicatie zijn 

voor het bestaan van AMM. Een AMM-aanwijzing leidt tot 

verplichtingen.

Zie ook Marktanalyse, en Ontwerpbesluiten. 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Techniek voor snel internetverkeer over de telefoon-

lijn met een verschil (asymmetrie) in de snelheid van 

downloaden en uploaden. De gebruiker kan sneller data 

binnenhalen (downloaden) dan data versturen (uploaden). 

Zie ook DSL. 

Breedband (internettoegang)

Toegang tot het internet via breedbandige infrastructuren, 

zoals kabel, xDSL, glasvezel. Met een minimale down-

loadsnelheid van 128 kilobit per seconde sneller dan 

traditioneel internet via de gewone analoge telefoonlijn. 

Biedt een onafgebroken internetverbinding en afrekening 

middels een vast bedrag per periode, ongeacht het aantal 

gebruiksminuten. 

Botnet

Netwerken van gehackte computers die op afstand 

worden bediend door cybercriminelen.

Bundeling

Het aanbieden van meerdere producten of diensten als 

één product: de bundel. Voorbeelden hiervan zijn dual 

Woordenlijst

play (internet en telefonie, internet en tv of tv en tele-

fonie), triple play (internet, tv en telefonie) of quadruple 

play (internet, tv, telefonie en mobiele telefonie). 

Carrier-selectie/preselectie

Met het intoetsen van vier cijfers of meer kan een tele-

foonabonnee het gesprek via een alternatieve telecom-

aanbieder laten lopen. Bij carrier-preselectie gebeurt dit 

automatisch. Bedrijven die carrier-(pre)selectie aanbieden, 

maken voor hun telefoniediensten gebruik van het vaste 

net van KPN. 

CNSA

Een samenwerkingsverband van Europese overheids-

organisaties die tot taak hebben spam te bestrijden. Het 

secretariaat wordt gevoerd door de Europese Commissie.

Convergentie 

Verschillende diensten, zoals tv, telefonie en internet, 

maken steeds meer gebruik van dezelfde techniek. Denk 

aan Voice over IP (VoIP), oftewel telefonie via internet. 

Complianceprogramma

Interne gedragsregels en activiteiten rond integriteit 

en verantwoordelijkheid, die ervoor moeten zorgen dat 

ondernemingen en medewerkers handelen in overeen-

stemming met de wet. 

Dekkingspercentage

Het percentage actieve aansluitingen per inwoner. 

Digitale ether

Transmissie van digitale rtv-signalen vanaf zendmasten.
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DSL (Digital Subscriber Line)

Er bestaan vele vormen van DSL waarbij ADSL momen-

teel de belangrijkste is voor de consumentenmarkt. 

Zie ook ADSL.

DVB

Digital Video Broadcasting. Open standaard voor digitale 

televisie.

DVB-H

DVB-H(andheld) is vergelijkbaar met DVB-T maar is 

geoptimaliseerd voor mobiel gebruik en ontvangst op 

handhelds zoals mobiele telefoons en Personal Digital 

Assistants (PDA’s).

DVB-T

DVB-T(errestrial) zendt uit via zendmasten op aarde.

ECTA (European Competitive Telecommunications 

Association)

Een organisatie waarin (nieuwe) toetreders op de markten 

voor elektronische communicatie zich verenigd hebben. 

Eindgebruikers

Consumenten of andere individuele (zakelijke) afnemers 

van diensten. 

Fiber to the Home (FttH) / Fiber to the Office (FttO)

Glasvezelnetwerk dat tot aan de eindgebruiker reikt. 

Zie ook Glasvezelnetwerk.

Glasvezelnetwerk

Dit netwerk verzendt informatie niet in de vorm van 

elektrische pulsen, maar in de vorm van lichtflitsen. 

Glasvezelverbindingen bieden een enorme datacapaciteit 

en kennen een hogere bandbreedte dan coax- of koper-

netwerken, zodat ze meer informatie in korte tijd kunnen 

verzenden.

Groothandelstarieven

Zie: Wholesale.

GSM (Global System for Mobile Communications)

Europese en Noord-Amerikaanse standaard voor het 

mobiele telefonienetwerk.

GSM 900

GSM op frequentie van ongeveer 900 MHz.

GSM 1800

GSM op frequentie van ongeveer 1800 MHz.

HDTV (High Definition Television)

Een televisietechniek waarmee een scherper beeld moge-

lijk wordt.

High Trust

Vertrouwen in het bedrijf dat onder toezicht staat.  

De onderneming neemt zelf maatregelen om ervoor te 

zorgen dat regels worden nageleefd, hetgeen tegemoet 

komt aan de wens om toezichtlasten omlaag te brengen. 

Hoogcapacitaire aansluiting

Hoogwaardige aansluiting (minimaal drie aansluitingen), 

voornamelijk voor zakelijk gebruik. 

Huurlijnen of WLR

Een transparante communicatieverbinding tussen twee 

punten, bijvoorbeeld gebruikt door bedrijven om vestigin-

gen aan elkaar te verbinden. Voor telefoonlijnen die zeer 

intensief worden gebruikt (bijvoorbeeld betaalautomaten) 

loont het de moeite een huurlijn toe te passen in plaats 

van een gewone geschakelde telefonieverbinding. 
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Interconnectie

Het koppelen van communicatienetwerken, zodat  

gebruikers van een netwerk kunnen communiceren met 

gebruikers die zijn aangesloten op een ander netwerk. 

Internet Service Provider (ISP)

Aanbieder die een internetdienst aan consumenten en 

andere eindgebruikers levert.

IPTV

Digitale televisie via breedband.

Junkmail

Ongewenste e-mailberichten.

Kostengeoriënteerde prijzen

Prijzen die zijn gebaseerd op daadwerkelijke kosten plus 

een redelijke winstopslag.

LAP

Een wereldwijd samenwerkingsverband van spambestrij-

ders, overheden, industrie, internationale organisaties en 

belangengroepen. LAP is opgericht om de samenwerking 

tussen alle deelnemers te bevorderen en kennis te delen.

Malware

     
software. 

Marktanalyse

Het afbakenen van relevante markten volgens de prin-

cipes van het algemeen mededingingsrecht. Als een 

partij op deze markt zo sterk is dat zij zich onafhankelijk 

van concurrenten kan gedragen, legt OPTA deze partij 

passende verplichtingen op om de concurrentie op deze 

markt te bevorderen. Zie ook AMM en Ontwerpbesluiten. 

Mobile Terminating Acces (MTA)

Het afleveren van inkomend verkeer op een mobiel netwerk.

Next Generation Network

Een ‘packet-based’ netwerk dat alle telecommunicatie-

diensten omvat.

Non-discriminatieverplichting

De verplichting om bij gelijke omstandigheden afnemers 

onder gelijke voorwaarden toegang te verlenen. 

Nummerplan

Plan van het Ministerie van Economische Zaken waarin 

staat hoe (telefoon)nummers zijn ingedeeld, voor welk 

gebruik zij zijn bestemd (bijvoorbeeld geografische 

nummers) en welke nummerseries beschikbaar zijn. 

OPTA voert de nummerplannen uit. 

Nummerportabiliteit

Het meenemen van een telefoonnummer bij het overstap-

pen naar een andere aanbieder. 

Ontbundelde toegang

Manier waarmee KPN andere aanbieders in staat stelt 

om via het KPN-aansluitnetwerk telefonie- en breedband-

diensten aan te bieden. De aansluitlijnen (de koperdraden 

van een huisaansluiting naar de wijkcentrale) worden bij 

ontbundelde toegang geëxploiteerd door een concurrent 

van KPN. Bij volledige ontbundeling heeft de concur-

rent de volledige aansluiting overgenomen, bij gedeelde 

toegang deelt de concurrent de aansluitlijn met KPN die 

haar telefoondienst blijft aanbieden. 

Ontwerpbesluiten

Voorlopige marktanalysebesluiten die worden genotifi-

ceerd. Zie ook Marktanalyse en AMM.
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Price cap of Prijsplafond

Reguleringsmaatregel die een jaarlijkse prijsstijging 

of -daling voor een bepaalde dienst vastlegt voor een 

langere periode. 

PSTN

De technische term voor een gewone telefoonlijn, zoals we 

die al tientallen jaren kennen. Over deze telefoonlijn is het 

mogelijk verbinding te maken om te bellen, of te faxen, of 

te internetten; doch slechts een dezer activiteiten tegelijk.

Radiotransmissiediensten

Het leveren van radiosignalen via de ether (bijvoorbeeld 

via FM).

Retail

Eindgebruikersmarkt, bijvoorbeeld de verkoop van dien-

sten door marktpartijen aan consumenten. 

Roaming

Mobiel bellen in het buitenland van een buitenlands 

netwerk naar een Nederlands netwerk. Voor het gebruik 

van de verschillende netwerken brengen de verschillende 

providers (hoge) kosten in rekening. 

Slamming

Zonder toestemming van de abonnee het telefonieabon-

nement overnemen. 

Sms (short message service)

Tekstberichten versturen van de ene (mobiele) telefoon 

naar de andere. 

Spam

Ongevraagde berichten via e-mail, mobiele telefoon of 

fax, vaak reclameboodschappen en berichten met een 

charitatief of ideëel karakter. 

Spyware

Spionagesoftware die, zonder dat de gebruiker het weet, 

informatie toegankelijk maakt voor derden of gegevens 

verzendt via het internet. Registreert ongevraagd tal van 

gebruiksgegevens. 

Stoplichtmodel

KPN hoeft niet langer voor alle tariefvoorstellen of kortin-

gen vooraf goedkeuring aan OPTA te vragen, maar kan 

aan de hand van criteria zelf beoordelen welke tariefvoor-

stellen al dan niet zijn toegestaan. Volgens dit systeem 

zijn bepaalde tariefvoorstellen van KPN absoluut niet 

toegestaan (rood), sommige tariefvoorstellen altijd toege-

staan (groen) en mogen andere voorstellen pas worden 

ingevoerd na instemming van OPTA (oranje). 

Transmissiecapaciteit

De hoeveelheid gegevens die per seconde over de 

verbinding kan worden verstuurd. 

Transparantieverplichting

De verplichting om alle informatie, die afnemers nodig 

hebben om toegang af te nemen, te verschaffen.

Tw

Telecommunicatiewet.

Uitvoeringstoets

Concept wet- en regelgeving en beleidsvoornemens die 

van invloed kunnen zijn op de taken en bevoegd heden 

van OPTA worden aan OPTA voorgelegd voor een 

uitvoeringstoets. In een dergelijke toets adviseert OPTA 

de Minister van Economische Zaken onder meer over 

de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de voor-

genomen regelgeving en adviseert zij over mogelijkheden 

om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de beleids-

voornemens te vergroten.

« terug naar inhoud
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UMTS

Universal Mobile Telecommunications System: Techniek 

voor verzending van digitale signalen. Sneller dan GSM.

Unbundled Local Loop (ULL)

Ontbundelde toegang. Hierbij wordt door de ene aanbie-

der de andere aanbieder (fysieke) toegang geleverd tot 

het netwerk op een vaste locatie. Dit betekent dat de 

onderneming toestemming krijgt voor het gebruik van de 

aansluiting van de eindgebruiker van een andere aanbie-

der. Dit kan naast volledig ontbundelde toegang ook 

gedeelde toegang zijn, wanneer een consument breed-

banddiensten en traditionele telefonie wenst af te nemen 

bij verschillende aanbieders. Wanneer de aanbieders 

ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk afnemen, 

krijgen zij toestemming tot het gebruik van (een deel) van 

het frequentiespectrum van de infrastructuur. 

Universele dienst (UD)

In de Telecommunicatiewet en de Postwet staat de 

universele dienst beschreven. Die waarborgt dat een 

basispakket aan postdiensten met een specifiek kwali-

teitsniveau beschikbaar en toegankelijk blijft voor ieder-

een tegen uniforme en betaalbare tarieven. De universele 

dienstverlener, TNT, is naast het bezorgen van brieven 

van 1 tot en met 50 gram (tot maximaal tweeënhalf keer 

het standaardtarief van  0,44) ook verplicht de zoge-

noemde ‘overige opgedragen diensten’ aan te bieden. 

Deze diensten staan wel open voor concurrentie. 

Upstream provider

Provider van wie diensten worden afgenomen.

    
Bellen via het internetprotocol en vormen van spraak-

telefonie over datanetwerken, zoals het internet. 

Wholesale

Grootzakelijke markt, bijvoorbeeld de verkoop van dien-

sten tussen marktpartijen. KPN brengt wholesale- of 

groothandelstarieven in rekening aan haar afnemers voor 

het gebruik van het KPN-netwerk voor telefoonverkeer, 

dataverkeer en huurlijnen. 

Wholesale Breedband Toegang (WBT)

Wholesale Breedband Toegang geeft bedrijven de moge-

lijkheid om elektronische communicatiediensten aan hun 

eindgebruikers te leveren. Wholesaleafnemers nemen 

breedbandige transmissiecapaciteit af, zonder dat zij 

rechtstreekse fysieke toegang hebben tot de aansluiting 

van de eindgebruiker. 

Whole Line Rental (WLR)

Zie huurlijnen.

WiFi

Techniek waarmee eindgebruikers draadloos kunnen 

internetten via lokale contactpunten.

Wireless Local Loop (WLL)

Verzamelnaam voor technieken van draadloos internet-

toegang. 

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

Een externe organisatie die niet ondergeschikt is aan 

de minister en zelfstandig een bepaalde overheidstaak 

uitvoert. Tot op zekere hoogte heeft de minister nog wel 

bevoegdheden. 

Zorgplicht

De wettelijke verplichting voor internetaanbieders om 

technische en organisatorische maatregelen te nemen ter 

beveiliging van hun diensten. Ook moeten zij hun gebrui-

kers voorlichten over risico’s en hoe zich daartegen te 

bewapenen. 

« terug naar inhoud
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Colofon

Coördinatie, tekst en redactie

OPTA

Art direction, vormgeving en realisatie

Rooduijn communicatie & design, Den Haag

Fotografie

Hans Oostrum Fotografie

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

Over OPTA: www.opta.nl

Voor consumenten: www.consuwijzer.nl

Over spam: www.spamklacht.nl

Den Haag, mei 2009 

© Copyright OPTA 2009 

Overname uit deze uitgave is toegestaan, mits met bronvermelding.

Interviews
Met dank aan de geïnterviewden

Chris Fonteijn

Denice Riedewald 

Wouter, Tim en Wessel 

Resy Roosen 

Karim Jabroun 

Kirsten Bosman

Susan van der Knaap 

Frank Meijer 

Sila Monpellier 

Angelina Rodrigues 

Martin Verbeek 

Pepijn en Jackie 

Tamara Dekkers 

Timo Revet 

Nicolaï van Egmond 

Mathilde van Bokhoven

« terug naar inhoud




