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In het voorjaar heeft OPTA haar jaarverslag en marktmonitor over 
2008 gepubliceerd. Uit de marktmonitor blijkt dat inmiddels 22% van de 
Nederlandse huishoudens een pakket van telefonie, televisie en internet 
afneemt. Triple play dus. Daarmee is triple play de best verkochte 
bundel in Nederland. Consumenten kiezen massaal voor het gemak van 
één rekening. Maar is dat ook altijd in het voordeel van de consument? 

Meer dan ooit is de consument gebonden aan één aanbieder voor al 
zijn communicatiediensten. Diensten die primaire levensbehoeften 
zijn geworden: we kunnen niet meer zonder. Maar wat als je internet 
regelmatig uitvalt? De stap om op zoek te gaan naar een andere 
aanbieder wordt groter als je van je bundel af wilt en de voorwaarden 
en prijzen voor drie diensten moet uitpluizen. En je wilt natuurlijk ook 
je telefoonnummer meenemen naar je nieuwe aanbieder en geen dag 
zonder internet zitten. Eén rekening, maar driedubbel zoveel gedoe als 
je wilt overstappen?

Het goed regelen van de overstap van de consument werd door de 
industrie nog wel eens als een bedreiging gezien. Het betekende dat 
klanten gemakkelijker weg konden. In 2008 is ConsuWijzer overspoeld 
met klachten rondom overstappen. Daarom heeft OPTA samen met 
staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken vorig jaar de 
internetaanbieders opgeroepen de overstapproblemen op te lossen. 
Inmiddels zie ik een ommekeer. Spelers als UPC, HetNet en Online 
maken zelfs reclame voor hun overstapservice. Met het idee daarmee 
juist klanten te werven. Een markt waar consumenten vrijelijk kunnen 
overstappen doet meer voor de concurrentie dan welke regel dan ook. 

Dan moeten consumenten wel mogen overstappen. Gelukkig is er een 
belangrijke regel bijgekomen: vanaf 1 juli 2009 kunnen consumenten 
hun telecomcontract makkelijker opzeggen. Na het verstrijken van de 
initiële contractsduur (van meestal 1 of 2 jaar) kan een consument elk 
moment opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Dus 
geen pech meer als je niet precies drie maanden voor het aflopen van 
je contract opzegt. Vanaf 1 juli kun je met een maand van je contract af: 
óók je triple play contract. En dat is mooi. Want zo kunnen bedrijven niet 
langer klanten aan zich binden via het stilzwijgend verlengen van een 
contract. Wél door betere service en lagere prijzen te bieden. Daarom 
blijf ik zeggen: marktwerking in de telecom is goed voor de consument.
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Tot 1 april 2009 had TNT het monopolie op het bezorgen 
van brieven tot en met 50 gram. Per 1 april 2009 mogen de 
concurrenten van TNT ook deze post bezorgen. Vóór de 
volledige liberalisering van de postmarkt waren partijen als 
Selekt Mail en Sandd maar ook regionale spelers, zoals Van 
Straaten Post, al tot de markt toegetreden. De prijzen op het 
al geliberaliseerde segment van de postmarkt zijn de afge-
lopen jaren gedaald. Ellen Hazeleger, toezichtmedewerker 
post bij OPTA: “Wij verwachten deze prijsdaling ook bij de 
briefpost nu meerdere partijen zich actief op de deze markt 
gaan begeven. De effecten van de volledige liberalisering 
zullen allereerst op de zakelijke markt optreden. De zake-
lijke markt verstuurt veruit het grootste deel van alle post in 
Nederland. Concurrenten bezorgen vaak maar één of twee 
keer per week post. Veel post hoeft echter niet per se de 
volgende dag bezorgd te worden en daardoor ontstaat er 
voor hen een ruimer aanbod.” 

Een interessante markt

“De marktpotentie is door de liberalisering twee keer zo 
groot geworden.” geeft Marcel Bassant, CEO DHL Global 
Mail aan. Selekt Mail, onderdeel van DHL Global Mail en 
tevens dochter van Deutsche Post is in Nederland één van 
de grootste concurrenten van TNT. Selekt Mail bezorgt twee 
keer per week post. “Veel klanten hebben zitten wachten op 
de liberalisering. Wij richten ons vanaf 1 april op het werven 
van opdrachten voor de transactiepost van bedrijven, zoals 

rekeningafschriften of pensioenoverzichten. Bedrijven zien 
ook dat een groot deel van hun post niet tijdkritisch is en 
zien nu hun kans schoon om een scherpere prijs te krijgen.”

Hazeleger beaamt het belang om onderscheid te maken in 
poststukken: “Het succes van de liberalisering ligt aan de 
bereidheid van bedrijven die post versturen om een schei-
ding te maken tussen poststromen. Wat moet de volgende 
dag in de bus liggen en wat niet. Dit vereist een cultuurom-
slag voor klanten. Zij moeten dan kritisch naar hun eigen 
wensen kijken.”

Paul van Straaten is directeur van het gelijknamige postbe-
drijf en één van de grootste regionale spelers. Van Straaten 
is actief in Utrecht en omstreken. “De liberalisering verandert 
weinig voor ons. Er zijn meer mogelijkheden voor direct 
mailing. Ik verwacht echter niet dat we nu veel extra post 
zullen gaan bezorgen. Wij bevinden ons toch in een niche 
en bedienen klanten die zaken willen doen met een flexibele 
postbezorger.”

De consumentenpost is minder dan 10% van het post-
volume. Hazeleger: “Desondanks denken wij dat ook de 
kerstpost aantrekkelijk kan zijn voor concurrenten. Die heeft 
een aardig volume.” Bassant beaamt dat de consumenten-
post maar een klein deel van de markt is: ”Het is bovendien 
vrij duur om de post in te zamelen. Wij hebben niet overal 
brievenbussen staan. Hoogstens kan de kerstpost interes-
sant zijn aangezien TNT de tarieven daarvan met 17% heeft 
kunnen verhogen.” Hazeleger: “Overigens worden de belan-
gen van de consument beschermd door de universele post-
dienstverlening, zoals de aanwezigheid van brievenbussen 
en de zesdaagse postbezorging door TNT.”

Volume is essentieel

Net als bij telecom geldt in de postmarkt dat volume belang-
rijk is. Zo stelt Hazeleger: “Hoe meer bezorgingsvolume 
op de adressen, hoe goedkoper en efficiënter.” Hazeleger 
verwacht dat de markt niet groot genoeg is voor meer 
aanbieders met 6-daagse bezorging.

Van Straaten: “Volume is nodig om een scherpe prijs te 
kunnen rekenen en de hoge initiële investering te kunnen 
dekken. Wij hebben er daarom voor gekozen een regionale 
speler te zijn, daardoor kunnen wij in ieder geval één keer 
week post bezorgen. Een postbode moet z’n tassen gevuld 
hebben. Anders wordt het te duur.” 

Bassant: “Wij bezorgen nu twee keer per week en op termijn 
drie keer. Om een scherpe prijs te blijven bieden, kunnen 
we dit niet verder uitbreiden. Voor tijdkritische post zal TNT 
daarom de enige speler blijven”.
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Meer concurrentie door 
de nieuwe Postwet?
Op 1 april 2009 is de postmarkt volledig 

geliberaliseerd. Marktpartijen mogen tNt nu ook 

beconcurreren op brieven tot en met 50 gram. Zijn 

de kleinere (regionale) partijen als selekt Mail en 

van straaten blij met deze liberalisering? de nieuwe 

postwet geeft OptA meer taken en bevoegdheden. 

Op welke wijze kan OptA deze bevoegdheden 

inzetten om de concurrentie te bevorderen?

Liberalisatie van de postmarkt

Paul van Straaten, directeur van Van Straaten Post bv

TEKST: JOOS FRANCKE EN ROBERT BARKER

“de liberalisering verandert 
weinig voor ons”



Marcel Bassant, CEO DHL Global Mail 
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“We zullen snel genoeg zien voor hoeveel partijen er ruimte 
is in de markt. Ik zie nu een zeer scherpe prijsconcurrentie 
en het is daarom moeilijk om een prijs boven de kostprijs te 
vragen”, aldus van Straaten.

Een kanttekening bij de liberalisering is dat de postmarkt 
dalende volumes kent. Deels als gevolg van substitutie door 
elektronisch verkeer, zoals e-mail. Tot voor kort werd de 
daling nog gecompenseerd door een stijging in de pakket-
post; het resultaat van internetbestellingen. Bassant: “Het 
marktvolume daalt door verdergaande digitalisering. De 
taart wordt steeds kleiner en moet onder meer bedrijven 
worden verdeeld. Maar er komen ook nieuwe mogelijkheden, 
zoals het op de plek van bestemming printen van digitaal 
verstuurde post. Ons moederbedrijf ontwikkelt nieuwe dien-
sten die wij ook in Nederland zullen gaan verkopen om de 
dalende vraag naar de traditionele post te compenseren.”

kruissubsidiering belemmert toetreding 

Bassant signaleert een ander probleem: “TNT heeft in het 
verleden, middels haar dochter Netwerk VSP, package deals 
gesloten bestaande uit  monopoliediensten én concurre-
rende diensten en daarin zeer lage prijzen gevraagd voor de 
concurrerende diensten. Het gevaar bestaat nu dat zij dit ook 
zullen doen voor concurrerende producten en diensten die 
Selekt Mail niet aanbiedt, bijvoorbeeld prioriteitspost. Door 
Netwerk VSP’s oneigenlijke prijsstelling was het zeer moeilijk 

om te concurreren. Hierdoor zijn we vorig jaar niet gegroeid. 
Ik hoop dat OPTA hier streng op zal toetsen. Als er sprake 
is van het aanbieden onder de kostprijs zou er een probleem 
moeten zijn.” Hazeleger: “OPTA reguleert het tarief van de 
universele dienst, dus het basisnetwerk van TNT. Bij kruis-
subsidie komen de Mededingingswet en de NMa in zicht als 
er echt onder kosten wordt aangeboden. Los daarvan is het 
voor de klanten goed geweest dat TNT door de concurrentie 
de prijzen heeft moeten verlagen.”

Van Straaten ziet een ander probleem. “De grote postbedrij-
ven sluiten meerjarige contracten voor alle post. Door deze 
contracten zal het moeilijk zijn de poststromen te scheiden 
en volume te pakken voor de kleinere postbedrijven. Het 
is van belang om meerjarige contracten én contracten van 
mailings en poststukken samen te voorkomen.” Hazeleger 
geeft aan dat het vooral de verzender van post is die moet 
wennen aan het scheiden van poststromen. 

Arbeidsvoorwaarden: zegen of plaag?

De marktpartijen zijn verplicht om binnen 3,5 jaar 80% van 
hun postverspreiders te betalen volgens een CAO waarin 
een vergoeding op basis van een uurloon in plaats van 
een stukloon is vastgelegd. Van Straaten geeft aan dat die 
nieuwe CAO de positie van toetreders moeilijker maakt: 
”Straks moeten we ook in rustige periodes doorbetalen. 
Vanuit klanten is er vraag naar kleine flexibele spelers. Maar 
of het nog uit kan, weet ik niet”. Bassant vindt de bemoeienis 
van de overheid bij het opstellen van de arbeidsvoorwaarden 
opmerkelijk en ongebruikelijk. “Veel bezorgers zijn al tevre-

den met hun huidige flexibele arbeidsvoorwaarden. Ook zal 
de kostprijs met tientallen procenten omhoog gaan”. Hier 
is Van Straaten het mee eens. “Het zal moeilijk worden om 
het CAO-loon te betalen door de felle prijsconcurrentie in 
deze sector. Bovendien willen bezorgers niet altijd een vast 
contract, omdat ze meer flexibiliteit willen of omdat ze bij 
meerdere bedrijven willen werken.” 

Van Straaten wijst op de noodzaak om alle postcodegege-
vens te hebben om het loon te bepalen. “Aan de hand van de 
dichtheid van een gebied kan een loon worden bepaald. Hier 
zal dus een heel systeem voor moeten worden uitgewerkt. 
TNT zal deze gegevens moeten leveren tegen redelijke 
tarieven, maar wat zijn de redelijke tarieven?” Hazeleger: 
“Volgens de nieuwe wet moeten deze gegevens tegen 
kostengeoriënteerde tarieven worden geleverd. Misschien dat 
deze tariefstelling voor Van Straaten Post gunstiger blijkt.”

OPTA moet vooral toezicht houden op oneerlijke concurrentie

Hazeleger geeft aan dat OPTA actief met de Postwet aan de 
slag is gegaan. “In een postmarkt die kleiner wordt, is er een 
groot gevecht om volume binnen te halen. Ons toezicht is  
er op gericht om met de Postwet zo veel mogelijk belemme-
ringen voor concurrentie in de postmarkt weg te nemen. 
Onder meer door toe te zien op de verplichtingen tot onder-
linge dienstverlening, zoals de toegang tot elkaars postbus-
sen en het verzorgen van retourverzendingen. De Postwet 

schrijft voor dat de afhandeling van retourpost tegen rede-
lijke en non-discriminatoire voorwaarden en tarieven gebeurt. 
Hierop ziet OPTA toe en als partijen er niet uit komen kan 
OPTA het geschil beslechten. Daarvoor volgen wij intensief 
de ontwikkelingen en gedragingen in de markt. OPTA zal 
ook advies gaan uitbrengen aan de minister over de toegang 
van andere markpartijen tot TNT’s postnetwerk. Wij zullen de 
marktpartijen op dit punt gaan vragen naar hun wensen.”

Van Straaten: “Ik werk vooral samen met andere regionale 
postbedrijven. Ik bied ook post aan bij TNT, maar daar 
betaal ik de hoofdprijs voor. Op dat punt kan OPTA een rol 
spelen. En OPTA moet ervoor waken dat TNT door langja-
rige contracten de markt dichtgooit en er geen eerlijke kans 
meer is voor de concurrenten.” Hazeleger: “De contracts-
duur is in beginsel een zaak tussen contractspartijen en niet 
primair iets waar OPTA toezicht op houdt. Hoogstens kan 
een dergelijke kwestie spelen in het kader van een geschil 
dat aan OPTA wordt voorgelegd.”

Bassant: “Voor het grootste deel hebben wij ons eigen 
netwerk. Dus wij hebben niet veel toegang nodig. Ik vind  
het belangrijker dat OPTA toezicht houdt op oneerlijke 
concurrentie.” 
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Ellen Hazeleger, toezichtmedewerker post bij OPTA

“OptA reguleert het tarief van de 
universele dienst”

“Ik vind het belangrijker dat OptA 
toezicht houdt op oneerlijke 
concurrentie”



Zorgplicht: nice to have 
or must have?

EffECT OPTA8

Internetveiligheid is een onderwerp dat een brede maat-
schappelijke belangstelling kent. Iedereen die zich regelma-
tig op internet begeeft, wordt geconfronteerd met aanzienlijke 
aantallen ongewenste e-mailberichten. Vele consumenten 
zullen via het nieuws gehoord hebben over e-mails  
waarin argeloze PC-gebruikers wordt 
gevraagd hun inloggegevens voor 
elektronisch bankieren terug te sturen, of over personen 
die ongemerkt PC’s van anderen gebruiken voor criminele 
activiteiten. Ouders zijn bezorgd over hoe zij hun kinderen 
kunnen beschermen tegen pesten via internet, of tegen 
kwaadwillende personen die zich voordoen als iemand 
anders, of tegen het risico dat hun kinderen terechtkomen op 
een webpagina die niet voor kinderen is bestemd. Kortom, 
er is brede maatschappelijke aandacht voor de risico’s die 
zijn verbonden aan het gebruik van internet. Voor de gemid-
delde internetter is het onvoldoende duidelijk hoe hij zich 
kan beschermen tegen online risico’s, zoals spam, spyware, 
virussen en botnets. Daarom vindt OPTA het noodzakelijk 
dat zij goed geïnformeerd worden. 

Speerpunten

OPTA heeft aangegeven drie speerpunten te zien op het 
gebied van internetveiligheid. Ten eerste de informatieplicht 
van aanbieders. Voorlichting door ISP’s over veiligheids-
risico’s aan hun abonnees. Ten tweede het ontwikkelen van 
een keurmerk door ISP’s voor hun eigen branche. Abonnees 
kunnen op basis van een keurmerk een weloverwogen 
keuze maken voor een aanbieder die een pakket biedt dat 
bij hun veiligheidsbehoefte en kennis aansluit. Ten derde 
de aanpak van het probleem van zombiecomputers. Dat 
wil zeggen, PC’s waarvan de besturing in handen is geval-
len van personen die met deze PC’s criminele activiteiten 
ontplooien. Met andere woorden: internetaanbieders hebben 

Internetveiligheid is een onderwerp waarover consumenten goed voorgelicht moeten worden, zodat zij 

hun gedrag daaraan kunnen aanpassen. OptA vindt het belangrijk dat internetservice providers (Isp’s) 

de voorlichting over internetveiligheid aan consumenten verbeteren. Maar waarom vindt OptA het zo 

belangrijk? ligt de verantwoordelijkheid niet bij de consument zelf?

TEKST: GIOVANNA MONPELLIER

een beveiligingsplicht en een informatieplicht. Deze twee 
verplichtingen worden samen de zorgplicht genoemd. 

Verantwoordelijkheid

Pascal de Klerk is directeur van Delta Comfort: “Het belang 
van internet blijft constant toenemen. Waar men voorheen 
het huis voor uitging –shoppen en bankzaken- kan nu 
gemakkelijk achter de PC geregeld worden. De mate waarin 
de consument te maken krijgt met online bedreigingen 
wordt daardoor ook steeds groter. Voorlichting is daarom 
een goede zaak. Ik denk dat het heel goed is dat vanuit 
een centraal instituut aangegeven wordt wat er van ISP’s 
verwacht wordt als het gaat om internetveiligheid en waar je 
aan moet voldoen.” 

“Het is belangrijk om op deze manier klanten te kunnen 
beschermen tegen online risico’s” beaamt Robert Kolthek, 
Director Regulatory Affairs bij kabelaar UPC. “Wij proberen 
met activiteiten, voorlichting en visievorming ook een actieve 
rol te spelen in het veiliger en toegankelijker maken van het 
internet voor iedereen. Hoogwaardige infrastructuur is gere-
aliseerd en daarom is het ook belangrijk het gebruik daarvan 
te stimuleren. Digitaal vertrouwen is daarin een van de 
randvoorwaarden. Daar werken wij aan, ook samen met de 
OPTA wat ons betreft.” Kolthek geeft met nadruk aan dat het 
wel van twee kanten moet komen. “Wij faciliteren. Wij zorgen 
ervoor dat we al onze klanten informeren en bieden hen 
diensten aan gericht op beveiliging. Vervolgens is het van 

Internetveiligheid

belang dat klanten het ook daadwerkelijk oppikken.” Ook is 
Kolthek van mening dat de verantwoordelijkheid niet alleen 
bij de ISP’s of de consument moet liggen, maar dat de hele 
keten erbij betrokken moet worden. “Risico’s zijn immers niet 
alleen afkomstig van ISP’s, maar ook van concurrerende 
aanbieders en leveranciers van soft- en hardware.”

Zowel UPC als Zeelandnet zijn al geruime tijd actief op 
het gebied van internetveiligheid. Al voor de invoering van 
de zorgplicht was internetveiligheid een belangrijk issue 
vanwege de snel opvolgende technologische ontwikkelingen. 
Vanaf het moment dat het wettelijk verplicht werd, zijn de 
twee partijen het beveiligingsbeleid gaan aanscherpen. Het 
is belangrijk om consumenten voor te lichten op momenten 
waarop zij de beslissing maken de website van een aanbie-
der te bezoeken en op het moment dat ze een contract voor 
een dienst gaan afsluiten of verlengen. Op deze momenten 
kunnen aanbieders hun bedrijfsvoering aanpassen. Naast de 
logische veranderingen in ‘call-scripts’ en de algemene voor-
waarden heeft UPC de relevante informatie op haar website 
eenvoudiger te vinden gemaakt. Kolthek: “Alle informatie die 
we hebben over veilig internetten hebben we gecentraliseerd 
op één overzichtelijke pagina in klare taal. Voor iedereen, 
dus ook voor ‘niet klanten’ bereikbaar.” Bij Zeelandnet wordt 
er regelmatig aandacht besteed aan internetveiligheid via de 
digitale nieuwsbrief die naar haar klanten wordt gestuurd. 
“Via ons regionale blad Zeeland bereiken wij een breder 
publiek”, aldus De Klerk. “Ieder kwartaal komen er ‘hot items’ 

aan bod. In ons laatste magazine hebben wij het nog gehad 
over onder andere chatgevaar en draadloos internetten. 
Zeelandnet ziet het als een onderdeel van een betrouwbare 
leverancier zijn om klanten ook op dit vlak zo goed mogelijk 
voor te lichten.”

 Nieuwe initiatieven

Doordat de technologie constant in beweging is, kunnen 
ISP’s niet stil blijven zitten. Door deze beweging ontstaan 
constant nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. 
Een goed voorbeeld van zo’n initiatief is Digibewust. Dit is 
een samenwerkingsverband tussen partijen als IBM, het 
Ministerie van Economische Zaken, UPC, en anderen.  
Dit gaat verder dan internetveiligheid alleen. Dit platform 
zorgt ervoor dat het aantal mensen die nauwelijks digitale 
vaardigheden hebben terug worden gebracht en het  
verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen  
gestimuleerd wordt. 

De digitale wereld verandert elke dag weer. Voor ISP’s is het 
belangrijk om mee te blijven veranderen en zo in te spelen 
op de behoefte naar informatie van de consument. 
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gevoel overhoudt aan het telefoongesprek. Zo niet, dan zal de consu-
ment sneller geneigd zijn gebruik te maken van zijn recht van verzet 
of het register. Agents zullen goed moeten leren luisteren. Bij weer-
stand niet doorduwen, maar respect tonen voor het gevoel van de 
consument.

hofman: Het voeren van een kwalitatief goed gesprek is nu al een 
must. Een hoge kwaliteit is van belang voor het werven van klanten 
en een zo laag mogelijk annuleringspercentage. Nu komt het aan 
op het voorkomen van irritatie en het kweken van meer begrip voor 
de branche. In die zin is het register wel een zegen voor de tele-
marketingbranche. Het kan er ook toe leiden dat de agent minder 
snel onheus wordt bejegend in een telefoongesprek, wat als effect 
kan hebben dat het verloop binnen telemarketingbedrijven afneemt. 
Overigens zegt mijn gevoel me dat de irritatiegraad bij consumenten 
die niet staan ingeschreven bij het register zal toenemen, omdat 
de beldruk op deze groep consumenten groter wordt. Hoe gaan we 
daarmee om?

braal: OPTA monitort niet de mate van irritatie bij de consument. De 
ontwikkeling van de klachten die binnenkomen bij ConsuWijzer vormt 
daarvoor wel een indicatie. Neemt het aantal klachten af of juist toe? 
En waar klagen mensen over? OPTA informeert bedrijven over hun 
verplichtingen en consumenten over hun rechten. Daarnaast ook 
over de betekenis van het recht van verzet en inschrijving bij het bel-
me-niet register. De consument moet bijvoorbeeld weten dat inschrij-
ving in het register eeuwigdurend is, zolang hij zich niet uitschrijft. 

hofman: Die permanente inschrijving in het bel-me-niet register is 
zeker geen zegen. Bovendien is het onduidelijk dat je na inschrijving 
met een vast telefoonnummer, nog wel op je mobiele telefoonnum-
mer gebeld kan worden. Dit zal de consument al snel verbazen. 
Daarnaast zal het actief aanbieden van zowel het recht van verzet 
als het bel-mij-niet register voor verwarring kunnen gaan zorgen bij 
de consument.

braal: Ik hoor in jouw woorden een appèl aan OPTA om voor goede 
voorlichting te zorgen. Dat zullen we zeker doen. 

In de rubriek In dialoog laat connecties steeds twee mensen reageren op een 

prikkelende stelling over OptA’s toezicht of over ontwikkelingen in de markt.  

Ook een stelling inbrengen of reageren? Mail naar connecties@opta.nl

TEKST: WENdy BEEKELAAR

Stelling:   het bel-me-niet register is een zegen 
voor de telemarketingbranche

hofman: Een zegen is het ‘uiterste van goed’. Het register is geen 
zegen, maar een noodzaak. Een percentage ‘cowboys’ neemt het niet 
nauw met de gedragscodes van de branche en de zelfreguleringinstru-
menten. Dat veroorzaakt de irritatie bij consumenten. De regelgeving 
voor het bel-me-niet register is zeer ingrijpend; het heeft grote impact 
op de branche en mogelijk zelfs, bij ongewijzigde strategieën, op de 
werkgelegenheid. Overigens biedt het register WDM een kans om zich 
positief te onderscheiden in de branche van dataleveranciers. 

braal: Ik hoop dat het register een zegen zal zijn voor de telemar-
ketingbranche. Dat er een wettelijk register komt vind ik goed, het 
creëert een gelijk speelveld in de markt. Nu houden sommige bedrij-
ven zich wel aan zelfregulering en andere niet. Vanaf 1 oktober 
2009 gelden de regels voor alle bedrijven, groot of klein, lid van een 
brancheorganisatie of niet. De consument die niet gebeld wil worden 
door telemarketeers, schrijft zich in in het bel-me-niet register en mag 
vanaf dan echt niet meer gebeld worden.

hofman: De nieuwe regelgeving is zeker een verduidelijking. Maar, 
alles staat of valt met handhaving. Bovendien biedt de regelgeving 
nog interpretatiemogelijkheden. De tijd zal leren wat echt mogelijk 
is. En bepaalde partijen zullen daarbij de grens van het toelaatbare 
opzoeken.

braal: Wij hebben ervaring met partijen die de grens opzoeken. 
OPTA zal hier streng op toezien. De drie verplichtingen: het aanbie-
den van het recht van verzet én de mogelijkheid tot inschrijving in 
het register in ieder telefoongesprek, en het vooraf ontdubbelen van 
belbestanden met het register, zijn denk ik voldoende duidelijk.  
OPTA heeft ze nog verhelderd in de voorlichtingsfolder over tele-
marketing die te vinden is op www.opta.nl. Ongetwijfeld zullen er 
nog vragen komen van marktpartijen via het speciale e-mailadres. 
Ik hoop dat de branche de komst van de nieuwe regels aangrijpt om 
de kwaliteit van de telefonische verkoopgesprekken te verbeteren 
en daarmee irritatie bij consumenten te verminderen. Degene die 
belt, de callcenteragent, moet in ieder gesprek het recht van verzet 
aanbieden en het bel-me-niet register onder de aandacht brengen. 
Voor de branche wordt het belangrijk dat de consument een goed 

daphne braal
hoofd van de afdeling Consument, 

Nummers en Bestuur bij OPTA

Joeri hofman  
Manager DM Projects 
bij WDM Nederland BV
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INTERNATIONAAL 13

Advies aan Europese Commissie

De IRG bestaat uit telecomtoezichthouders van EU-lidstaten, 
associate members uit kandidaat-lidstaten en European 
Free Trade Association-leden. “Het platform wisselt kennis 
en ideeën uit voor consistente toepassing van het Europese 
reguleringskader”, aldus Fonteijn. “De ERG bestaat uit 
IRG-leden en leden van de Europese Commissie. In de 
praktijk is er niet veel onderscheid tussen ERG en IRG. De 
IRG/ERG werkt veelal aan gemeenschappelijke standpunten 
en adviseert de Europese Commissie.” 

bestuurstaken

Het IRG/ERG-bestuur heeft, naast de dagelijkse aansturing 
van de groep, ook representatieve taken. Chris Fonteijn: “Op 
congressen geven bestuursleden bijvoorbeeld presentaties 
over spectrum, glasregulering en andere zaken waarbij één 
van de IRG/ERG-leden voorop loopt, of waarover de mening 
van de IRG/ERG wordt gevraagd. Daarnaast worden er 
‘hot issues’ besproken als internationale roaming, geografi-
sche marktafbakening, het reguleren van Next Generation 
Networks en andere zaken waarbij harmonisatie wenselijk 
is. Van groot belang is verder het ieder kwartaal in goede 
banen leiden van de plenaire vergaderingen. De stand-
punten lopen nogal eens uiteen en het bestuur heeft een 
belangrijke rol om gezamenlijk draagvlak te creëren.” 

Een spannende tijd 

Fonteijn: “Het bestuur telt sinds twee jaar vijf leden. Vroeger 
had de IRG/ERG een driekoppig bestuur waardoor de 
druk groot was. Nu het bestuur groter is, is die verminderd. 
Bijkomend voordeel: het is gemakkelijker om IRG/ERG-leden 

OptA neemt deel aan verschillende, internationale verbanden. 

twee daarvan zijn de European regulators Group (ErG) en de 

Independent regulators Group (IrG), waarvan chris fonteijn 

bestuurslid is. OptA’s collegevoorzitter benadrukt het belang 

van Europese afstemming en OptA’s actieve rol daarin.

TEKST: JEROEN dE KAM

vooraf te polsen over bepaalde onderwerpen, waardoor 
vergaderen veel vruchtbaarder wordt.” Maar er is meer 
veranderd om verder te professionaliseren. “Sinds 1 septem-
ber 2008 is de IRG/ERG een rechtspersoon met een eigen 
kantoor in Brussel en personeel. De IRG/ERG-leden hebben 
afgesproken zich nog meer te houden aan gemeenschap-
pelijke standpunten en elkaar daar ook op aan te spreken. 
Kortom: het is een spannende tijd.”

besluitvorming bij consensus

Voor een IRG/ERG-besluit is een meerderheid nodig maar in 
de praktijk probeert het bestuur overeenstemming te berei-
ken tussen alle leden. Fonteijn is positief: “Consensus is tot 
dit moment gelukkig altijd bereikt. Dat is het interessante aan 
zo’n bestuursfunctie: bruggen bouwen tussen meningen van 
alle IRG/ERG-leden, terwijl hun onafhankelijkheid van markt 
en politiek overal anders is geregeld. Samen met cultuurver-
schillen en allerlei verschillende, uiteenlopende belangen, 
vormt het een enorme uitdaging om dan toch overeenstem-
ming en consistentie te bereiken.”

De collegevoorzitter sluit af: “Het lidmaatschap van het IRG/
ERG-bestuur is voor OPTA belangrijk om assertiviteit uit te 
stralen en te laten zien dat we actief willen bijdragen aan het 
bereiken van Europese afstemming.” 

Over de rol van
OptA in het IrG/ErG-bestuur
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En Wifi dan?

WiFi is geen partij voor WIMAX: WIMAX kan in theorie een 
afstand van 50 (!) kilometer overbruggen, terwijl WiFi niet 
verder komt dan 100 meter. En dan is WIMAX ook nog 
sneller. WIMAX is daarmee ideaal om in stedelijke gebieden 
WiFi-hotspots met elkaar te verbinden. In plaats van investe-
ringen in een DSL-verbinding voor ieder access point, heb je 
alleen een aansluiting op het energienet nodig. En in dunbe-
volkte gebieden kan WIMAX breedband bieden als alterna-
tief voor een vaste verbinding.

WImAX in Nederland

In Nederland wordt WIMAX nu getest, zoals door Worldmax 
in Amsterdam. Maar voor landelijke uitrol zijn 2,6 GHz 
frequenties nodig die het Ministerie van Economische Zaken 
volgend jaar gaat veilen. Deze techniekneutrale frequenties 
biedt telecomaanbieders de mogelijkheid om uiteenlopende 
diensten aan te bieden over een mobiel breedbandnetwerk 
en zo concurrentie aan te gaan met andere mobiele netwer-
ken en de vaste telecomnetwerken. 

WIMAX is de ‘new kid on the block’ als het gaat om mobiele en draadloze netwerken voor telefonie, internet en 

televisie. Eerst was er analoge mobiel, toen GsM, nu uMts en straks dus WIMAX. WIMAX staat voor Worldwide 

interoperability for Microwave Access en is een standaard voor de vierde generatie mobiele netwerken. technisch 

gesproken is het radiotechnologie, gebaseerd op internetprotocol.

De consument omarmt zijn iPhone en Blackberry en consu-
meert dataverkeer 24 uur per dag. Zelfs in de economische 
crisis beschouwt de zuinige consument zijn mobieltje en 
internetabonnement nog als eerste levensbehoeften. De 
markt voor mobiel breedband is dan ook volop in ontwikke-
ling. Wanneer WIMAX is uitgerold kan de consument voor 
zijn mobiele breedband kiezen uit meer aanbieders en zal 
naar verwachting concurrentie leiden tot lagere prijzen.

mobiel én vast

WIMAX is er in twee versies: een D-versie voor ‘vast’ en een 
E-versie voor mobiel. Bij mobiele WIMAX kun je onbeperkt 
bellen, televiesie kijken en internetten in de trein of de auto 
zonder dat de verbinding verbroken wordt. Het is te vergelij-
ken met UMTS, alleen veel sneller (UMTS/HSDPA maximaal 
14,4 Mbps en WIMAX maximaal 100 Mbps.). De andere helft 
van de WIMAX-tweeling is ‘vaste’ WIMAX met punt-tot-multi-
point-verbindingen en kan gebruikt worden op plaatsen waar 
geen directe verbinding met een netwerk is. Bijvoorbeeld in 
landelijke gebieden, waar met WIMAX het signaal verlengd 
wordt naar het dichtstbijzijnde netwerk.

TEChNIEk12

Sneller, hoger, sterker

TEKST: TINEKE OuWEhANd

WIMAX:

Europees afstemmen belangrijk



vliegen, kun je dan meer verdienen aan de ene dienst dan 
het andere? Mag je voorrang geven aan betalend verkeer? 
Moet een dienstenaanbieder meebetalen aan de netwerk en 
transportkosten of alleen de consument? Hoe gaan netwerk-
bedrijven in Europa de benodigde 500 miljard euro voor 
glasvezelplannen terugverdienen? Telecomzakenman Ben 
Verwaayen (Alcatel-Lucent) snapt wel waarom die plannen 
nog niet worden uitgevoerd: er valt aan de infrastructuur niet 
genoeg te verdienen. Maar we hebben voor populaire video-
diensten wel veel meer bandbreedte nodig!

Op dit moment werkt het advertentiemodel goed voor inter-
netdienstaanbieders Google en Hyves. Het biedt de echte 
telecomkant echter weinig. Bovendien: is 20% groei in de 
advertentiemarkt in korte tijd wel logisch en houdbaar? Ook 
voor content zijn de businessmodellen problematisch. Eric 
Van Stade (SBS) legt uit dat een programma steeds andere 
kosten en rechten kent, afhankelijk van het medium: is het 
‘live’ op tv, on-demand op tv, of te zien via een website? 
Het platform, kanaal of apparaat dat je gebruikt, bepaalt 
nu, door kwesties rondom auteursrechten, het succes van 
een contentmodel. Terwijl het medium voor de consument 
steeds minder uitmaakt. Huidige regelgeving is dus niet 
meer houdbaar en geeft ongelijke concurrentie, aldus Van 

OPTA-voorzitter Chris Fonteijn startte: “Convergentie 
betekent voor ons samenvloeien van markten door techno-
logische ontwikkelingen.” Thema’s van de middag waren 
vervagende grenzen, veranderende businessmodellen en 
hoe het toezicht hierop in moet spelen. Het brede publiek 
deed volop mee in de discussie over dilemma’s in de conver-
gentie van telecom, media en ICT.

Waardeketens vloeien samen

De waardeketens voor productie, distributie en diensten 
in communicatie, informatie en media vergroeien tot één. 
Convergentie begon met digitalisering en zie je nu terug in 
dienstenbundels op multiservice platforms en onze alles-in-
één devices. Bedrijven integreren zich niet alleen horizon-
taal, door markten heen en verticaal, binnen de waardeketen 
maar ook diagonaal. Telecombedrijven leveren content en 
mediaconcerns bieden communicatiediensten. Volgens 

Stade. Intellectueel eigendomsrecht is van grote invloed op 
de verhoudingen in de geconvergeerde waardeketen. Veel 
spelers bieden immers een vorm van content aan. Maar 
intellectueel eigendom is ook grensoverschrijdend en tegen-
woordig een wereldwijd stelsel. Een nationale wetgever, 
toezichthouder, of zelfs een Europese, kan dat stelsel maar 
moeilijk veranderen en onderwijl razen de technologische 
ontwikkelingen voort.

Toezicht op convergentie

Convergentie stelt bedrijven voor dilemma’s. Wíe moet wát 
veranderen? Volgens Yme Bosma (Hyves) bestaan er best 
succesvolle businessmodellen waar de klant betaalt voor 
waarde. Toch kijken veel bedrijven naar regelgevers: waar 
blijft de oplossing voor de verschuivingen, ongelijk speelveld 
en onzekerheden in markt en regelgeving?

“Succesvolle regulering bij convergentie vraagt om een 
bewuste afweging tussen verschillende vormen van 
toezicht”, zo presenteert Constantijn van Oranje de conclu-
sies van RAND Europe. De Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk en Zuid-Korea hebben elk op hun eigen manier, 
hun toezicht al aangepast aan de nieuwe wereld van conver-
gentie. In Nederland werkt het systeem volgens Heemskerk 
al goed, bijvoorbeeld met samenwerkingsprotocollen tussen 
toezichthouders en het gezamenlijke loket Consuwijzer. 
Diverse sprekers constateren echter dat het toezicht op 
media en ICT, in Nederland en ook internationaal, niet 
‘convergentie-proof’ is en we zeker niet stil kunnen zitten.

Op vlakken als (internet)overstappen en mobiele telefonie 
worden zelfregulering en co-regulering als efficiënte en 
nodige aanvulling genoemd op traditionele ‘regulering van 
bovenaf’. Ook mediator van Oranje schetst een alternatief 
voor de huidige toezichtfocus: “Als je alle processen naar de 
klant toe niet meer kunt controleren, kun je misschien wel de 
klant zelf meer controle geven”, door platforms, intermedi-
airs; consumer empowerment. Doelstellingen van toezicht en 
regelgeving voor convergentie moeten dus coherenter, maar 
toezicht kan wel diverser worden.

Op www.opta.nl staat een uitgebreid verslag van het congres 
met links naar de presentaties en het rapport van RAND 
Europe. 

AChTER dE SChERmEN
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staatssecretaris Frank Heemskerk (EZ) heeft degene die 
kan bepalen wat de klant doet en betaalt, de macht in de 
waardeketen. Nu bedrijven in elkaars vijver vissen, ontstaat 
volgens Annet Aris (OPTA/INSEAD) het risico dat onvol-
doende te verdienen valt, terwijl er juist hoge investeringen 
nodig zijn voor digitalisering.

businessmodellen veranderen

In de huidige markt zijn gebruikers gewend aan flat fee 
abonnementen. Dus waar betaalt de consument nog extra 
voor? Videoverkeer en sms zijn voor de consument nu goed-
kope diensten en zijn beide succesnummers gebleken. Door 
dit onvoorspelbare succes zijn businessmodellen en investe-
ringsplannen moeilijk te maken.

De discussie raakte ook aan netwerkneutraliteit. Als zowel 
communicatie als content als IP-blokjes over een netwerk 

OptA organiseerde op 8 april het congres convergence by OptA. rANd Europe presenteerde het rapport 

“responding to convergence”, een onderzoek voor OptA over toezicht en convergentie.  Want wat betekent 

convergentie voor de markt? En voor toezichthouders?

TEKST: Judy SENIOR

Convergence by OPTA
14

“convergentie stelt bedrijven voor 
dilemma’s”
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Welke vorm van telefonie heeft u?

hoe tevreden bent u met vast?

hoe tevreden bent u met mobiel?

hoe bel jij?

Vast en mobiel.

Heel tevreden. Ik zit bij KPN met 
Internet Plus Bellen. Ik ben zeer tevre-
den over de kwaliteit en service.

Hiervoor zit ik ook bij KPN. Ik heb een 
prepaid mobieltje en ben er zeer tevre-
den over.

Alleen mobiel.

Ik heb bewust geen vaste telefonie. Ik 
vind mobiel genoeg.

Ik zit bij Telfort met een abonnement. 
Hier ben ik tevreden mee.

Ik heb zelf alleen mobiel maar bel 
soms met de vaste lijn van mijn 
ouders.

Mijn ouders zitten bij Ziggo. De service 
is niet goed maar de kwaliteit van de 
telefonie is goed.

Ik heb een abonnement bij T-Mobile 
met telefoon. Hier ben ik tevreden 
mee.

I only have a mobile phone as I have a 
temporary work contract.

Due to my temporary contract it would 
not make much sense to have a 
subscription.

I currently have a T-Mobile prepaid.  
I used to be with Orange and I 
preferred Orange because I got  
10% extra credit when topping up.

Ik heb alleen een mobiele telefoon.

Als ik vast wil bellen naar het buiten-
land ga ik altijd naar een belhuis.

Ik bel heel weinig en heb een prepaid 
van Vodafone die ik maar twee keer 
per jaar opwaardeer met 20 euro. Hier 
ben ik tevreden over.

Lucie Riesebos (62) Rob goed (49)

schiphol

Tristan van der Laan (22) verkoper van 

regionale krantenabonnementen

barbara (28)

lawyer

Niamat mohammedzaid (59)

toezichthouder

STRAATVRAAg
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TEKST:  ROBERT BARKER EN  
ROEL VAN KESSEL
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periodiek verzamelt OptA alle belangrijke cijfers over bijvoorbeeld aansluitingen, minuten en 

omzetten van de 25 grootste marktpartijen in elektronische communicatie. deze gegevens 

vormen onmisbare input voor de analyses van OptA die de basis van one regulering vormt. 

Een van de zichtbare trends is digitalisering van vaste telefonie. Een andere trend is de groei van 

mobile only huishoudens: een vaste telefoonlijn.

TEKST: Judy SENIOR

Bellen steeds meer digitaal en mobiel

De traditionele analoge telefoonaansluiting (PSTN) wordt 
nog steeds het meest gebruikt voor vaste telefonie maar 
het aantal digitale telefoonabonnementen (Voice over 
Broadband: VoB) groeit hard. Eind 2008 was nog 60% van 
alle vaste telefoonabonnementen PSTN tegenover 40% 
VoB. De snelheid van deze migratie neemt wel af. In 2007 
groeide het aantal VoB-abonnementen nog met gemiddeld 
197.000 per kwartaal, terwijl dit in 2008 gemiddeld 132.000 
per kwartaal was. Digitale telefonie wordt met name afgeno-
men in een bundel met breedbandinternet. Ook klanten met 
analoge telefonie nemen vaker van dezelfde aanbieder meer 
diensten af. Het aantal bundels is dan ook hard gegroeid. 

Medio 2008 namen 3,3 miljoen huishoudens naast hun vaste 
telefoonabonnement ook andere diensten van dezelfde 
aanbieder af. Dit is bijna de helft.

Analoog bellen

Binnen analoge telefonie stappen ook mensen over, een 
deel van de consumenten kiest een andere aanbieder dan 
KPN. Via Wholesale Line Rental (WLR) verhuist de hele 
klantrelatie van circa 9% van alle analoge aansluitingen  
van KPN naar een andere aanbieder (5,5% van alle vaste 
abonnementen). Nog eens 8% van alle analoge klanten 
(4,6% van alle abonnementen) heeft gekozen Carrier 
Pre-Selectie (CPS), waarbij het abonnement bij KPN blijft 
en de bel minuten door een andere aanbieder worden afge-
rekend. CPS werd enkele jaren geleden veel meer gebruikt, 
toen er voor consumenten minder keuze was om voor het 
hele telefonieabonnement over te stappen.

daling vaste telefonie, groei mobile only

Het totale aantal vaste telefoonabonnementen daalt, terwijl 
het aantal huishoudens en bedrijven volgens het CBS stijgt. 
Waren er in Nederland eind 2006 nog 7,6 miljoen vastnet 

abonnementen, eind 2008 waren dat er nog maar  
7,3 miljoen. Ook het vaste telefoonverkeer en de omzet 
daarop neemt af. De gezamenlijke omzet van alle telecom-
partijen op die belminuten is navenant gedaald van circa  
1,7 miljard euro in 2006 naar 1,4 miljard in 2007 naar  
1,2 miljard in 2008. 
De markt voor vaste telefonie krimpt dus. Een deel van deze 
eindgebruikers stapt over op volledig mobiel bellen. KPN 
schat in haar kwartaalcijfers dat het aantal mobile only huis-
houdens is gegroeid van 17% van alle huishoudens begin 
2007 tot 19% begin 2009. 

Volgens consumentenonderzoek van Telecompaper nam de 
overstapgeneigdheid voor vaste telefonie de afgelopen twee 
jaar af, wat overeenkomt met de verminderde groei van VoB 
en WLR in 2008 vergeleken met 2007.

Kortom, de meeste telefonieoverstappers kiezen nu voor 
digitale telefonie in een bundel met breedbandinternet. 
Daarnaast kiest een deel voor een andere aanbieder van de 
analoge telefoondienst en kiest een deel ervoor om volledig 
over te gaan op mobiele telefonie. 
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blijf op de hoogte
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Meer informatie over de onderwerpen in deze rubriek is te vinden 
op OPTA’s website: www.opta.nl. Om dagelijks, wekelijks of maan-
delijks op de hoogte te blijven van actuele nieuwsfeiten kunt u zich 
via de website abonneren op de digitale nieuwsbrief Conn@cties.

WETgEVINg 18

Bij het toezicht op consumentenrechten zijn klachten of 
signalen van consumenten vaak aanleiding om actie te 
ondernemen. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. 
Een klacht die binnenkomt via www.consuwijzer.nl wordt 
niet zelden opgevolgd door een telefoontje, brief of waar-
schuwing aan een aanbieder. Zo’n ingreep sorteert vaak 
veel effect maar wordt door OPTA meestal niet openbaar 
gemaakt. 

OPTA ontvangt regelmatig klachten over telefonische 
verkoop: een beller negeert de wens van de consument om 
niet meer gebeld te worden. Naar aanleiding van dit soort 
klachten neemt OPTA altijd contact op met het bedrijf dat 
gebeld heeft. Om de telemarketingregels nog eens duidelijk 
uit te leggen en het bedrijf aan te sporen deze na te leven. 
Dit leidt vaak al tot vermindering van het aantal klachten over 
het desbetreffende bedrijf. Mocht dit niet voldoende zijn, kan 
OPTA overgaan tot het geven van een waarschuwing. Dat is 
dit jaar tot nu toe twee keer voorgekomen. 
Een ander voorbeeld zijn de klachten die OPTA ontvangt 
over het opzegrecht bij wijziging van contractsvoorwaarden. 
OPTA heeft telefonisch of schriftelijk contact opgenomen 
met aanbieders die dit opzegrecht niet bieden. Vervolgens 
hebben deze aanbieders het opzegrecht alsnog correct 
toegepast en hun klanten juist en volledig over hun rechten 
geïnformeerd. 

Ook pro-actief onderneemt OPTA actie om naleving te 
bevorderen. Zo voert OPTA sinds vorig jaar maandelijks, 
steekproefsgewijze controles uit naar de melding van maxi-

OptA kan marktpartijen straffen als ze de wet overtreden. 

dat gebeurt regematig. Maar liever ziet ze dat marktpartijen 

zich aan de regels houden. daarom besteedt OptA steeds 

meer aandacht aan het voorkomen van overtredingen. 

OptA beschikt als toezichthouder over verschillende 

handhavingsbevoegdheden en -instrumenten. Zo kan 

OptA een last onder dwangsom of een boete opleggen, of 

bestuursdwang toepassen. dit zijn instrumenten waarmee 

OptA naleving van wettelijke regels kan afdwingen. 

OptA hecht echter ook veel waarde aan preventie, want: 

“voorkomen is beter dan genezen”. 

voorkomen in plaats 
van genezen
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mumtarieven bij betaalde informatienummers. Van de in 
totaal 172 gecontroleerde nummers voldeden 51 nummers 
niet aan de wettelijke plicht tot het vermelden van een 
maximumtarief. Zij hebben een schriftelijke waarschuwing 
van OPTA ontvangen. Uit hercontroles bleek dat inmiddels 
48 van deze 51 nummers het maximumtarief per gesprek 
melden. Uit de maandelijkse controles van de afgelopen tijd 
blijkt dat ruim 90% van de gecontroleerde nummers voldoet 
aan de verplichting tot het melden van het maximumtarief.

OPTA wil dat marktpartijen goed geïnformeerd zijn over de 
regelgeving. Kennis over de regelgeving maakt de kans 
op spontane naleving groter. Daarom besteedt OPTA veel 
aandacht aan tijdige voorlichting over, met name nieuwe, 
regelgeving. Om bedrijven in staat te stellen tijdig de bedrijfs-
voering aan te passen. 
Zo heeft OPTA recent een voorlichtingsbrief gestuurd aan 
diverse marktpartijen over de nieuwe regels over telemar-
keting. En een voorlichtingsbrief gestuurd over de nieuwe 
regelgeving voor opzegtermijnen van contracten. Ook heeft 
OPTA marktpartijen bij meerdere gelegenheden voorgelicht 
over de nieuwe verplichtingen voor tarieftransparantie bij 
betaalde informatienummers. OPTA biedt tevens de moge-
lijkheid aan marktpartijen om zelf informatie te vragen. 
Zo heeft OPTA een telefonisch spreekuur gehouden over 
tarieftransparantie en is er een speciaal e-mailadres voor 
vragen over telemarketing. Gezien de vele reacties die 
OPTA krijgt, voorziet dit in een behoefte. Mochten de 
preventieve maatregelen echter niet werken zal OPTA niet 
aarzelen sancties op te leggen. 

Spamklacht.nl 
klaar voor 
bedrijven
Per 1 oktober 2009 geldt in Nederland 
een algeheel spamverbod. Spammen 
naar consumenten (natuurlijke perso-
nen) was al bij de wet verboden. 
Dat verbod is nu uitgebreid naar 
rechtspersonen. OPTA handhaaft het 
verbod. 

Prins Willem-Alexander 
brengt werkbezoek aan OPTA

Tariefwijziging roaming
Deze zomer kan de consument nog goedkoper bellen en sms’en vanaf zijn 
vakantieadres in het buitenland. Als gevolg van Europese regelgeving dalen 
de prijzen vanaf 1 juli 2009. 

Prins Willem-Alexander heeft 12 juni 
een werkbezoek gebracht aan OPTA. 
Tijdens dit bezoek zijn de diverse 
facetten van OPTA’s werk aan bod 
gekomen. Het bezoek begon met een 
gesprek over ontwikkelingen zoals 
digitalisering en de aanleg van glasve-
zelnetwerken en de gevolgen hiervan 
voor het toezicht van OPTA op de 

communicatiemarkten. Vervolgens 
heeft OPTA de Prins laten zien hoe 
zij onderzoek doet naar verzenders 
van spam. Daarna heeft de Prins de 
back office van ConsuWijzer bezocht, 
OPTA’s informatieloket, samen met 
de NMa en CA voor consumenten. 
Afsluitend heeft OPTA het Europese 
kader van haar toezicht toegelicht. 

Eerste markttoezichthoudersberaad
Op 15 juni vond het eerste Markttoezichthoudersberaad plaats bij de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in Den Haag. Dit beraad komt 
voort uit de intentieverklaring die de zes markttoezichthouders AFM, 
DNB, CA, NMa, NZa en OPTA, in maart hebben gesloten om de onder-
linge samenwerking te versterken. Thema van dit beraad was ‘impact van 
toezicht’. In afzonderlijke sessies hebben juristen, economen, toezichtme-
dewerkers en beleids/communicatieadviseurs ervaringen rond dit thema 
uitgewisseld. Collega-toezichthouders lopen in de dagelijkse praktijk tegen 
vergelijkbare dilemma’s aan, en vonden het beraad daarom bijzonder nuttig. 
“Door meer van collega-toezichthouders te leren, kan OPTA haar toezicht 
effectiever uitvoeren”, aldus OPTA’er Marianne Kracht, mede-organisator 
van het beraad. 

Jaarverslag en 
marktmonitor 
2008
Op 19 mei heeft OPTA haar jaar-
verslag en marktmonitor over 2008 
gepresenteerd in een persconferentie. 
Opvallend in de marktcijfers is de 
groei van het aantal triple play abon-
nementen in Nederland: voor het 
eerst is de combinatie van internet, 
televisie en vaste telefonie de meest 
gebruikte bundel. Het jaarverslag 
blikt terug op de 11 communicatie-
markten die OPTA heeft onderzocht 
en de besluiten die zij daarover heeft 
gepubliceerd. Daarnaast heeft OPTA 
10 boetes opgelegd, met een totale 
waarde van €2.124.000 en 7 lasten 
onder dwangsom. Meer dan 100 
keer heeft OPTA een waarschuwing 
naar bedrijven gestuurd die de wet 
overtraden. Bovendien heeft OPTA 
68 bezwaren, 12 beroepen, 44 hoger 
beroepen en 
8 voorlopige 
voorzieningen 
behandeld. 
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Gert-Jan 
Morsink

Directeur Sandd

Welk communicatiemiddel spreekt u het meeste aan ?

De mobiele telefoon of eigenlijk beter gezegd de pda. Zeven 
dagen per week bellen en mailen. Het is een onderdeel van 
mijn leven geworden. Het is zelfs zo erg, dat er een zekere 
onrust ontstaat, als ik niet weet waar mijn toestel is. 
Het gebruiksgemak van de huidige pda's is fantastisch, 
eenvoudig menu gestuurd met veel toepassingen en goede 
bereikbaarheid. 

Wat vindt u belangrijk in uw communicatie als 

directeur van Sandd?

Interactie met de omgeving, zowel in- als extern. Sandd 
is een bedrijf dat midden in de maatschappij staat en dat 
door trots en ambitie van haar mensen groot is geworden. 
Daarom is het zo belangrijk dat mensen zich blijven identifi-
ceren met Sandd en hun inbreng kunnen hebben. Daarnaast 
is een sleutelwoord "verbinden". Verbinden van sociale 
netwerken van jong en oud. Elkaar ontmoeten omdat je een 
gemeenschappelijk belang hebt. Dat kun je niet anders doen 
dan met echtheid. En dat is waar ik voor sta.

Welke boodschap wilt u overbrengen?

Dat het principe van hoor en wederhoor altijd en overal 
een belangrijk communicatieprincipe moet blijven. Mensen 
moeten altijd met elkaar in gesprek blijven, of dat nu op 
micro of macro niveau is. Het klinkt misschien belerend, 
maar het zou een aanzienlijk deel van de problemen nivel-
leren, die ontstaan vanwege non-communicatie.

Welke toekomst voorspelt u voor de ontwikkeling van 

communicatie?

Communicatie zal nog belangrijker en intensiever worden. 
Door de voortschrijdende techniek zullen meer en meer 
processen gekoppeld worden en zal de wereld nog trans-
paranter worden. De traceability van alles wat gebeurt, zal 
enorm zijn. Wij zullen op elke plek alles kunnen volgen wat 
overal ter wereld gebeurt en dat online. 

hoe communiceert gert-Jan morsink?

Ik probeer op zeer directe en heldere wijze te communice-
ren, waarbij interactie en dialoog altijd fundamenteel zijn. 
Uiteraard veelvuldig met een dosis gezonde humor. Want 
een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. 

“het sleutelwoord is verbinden”
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