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“  deze portefeuille gaat tot in de haarvaten 
van de samenleving. Een echte post voor 
de toekomst die invloed heeft op de hele 
samenleving”
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Bel-me-niet register  
zet toekomst van  
telemarketing op het spel

 14
spam-fighting 
in portugal

Via een glasvezelverbinding kan snel en betrouwbaar een veelheid aan 
innovatieve diensten worden verstuurd. Dit betekent bellen, internet-
ten én tv-kijken met de snelheid van het licht. De beschikbaarheid van 
snelle en hoogwaardige netwerken is goed voor de ontwikkeling van 
onze economie. Nu is de politieke vraag gerezen of glasvezelnetten 
met gemeenschapsgeld moeten worden aangelegd. 

Momenteel is Nederland koploper wat betreft breedbandverbindingen. 
Nergens ter wereld liggen zoveel supersnelle aansluitingen. KPN heeft 
460.000 aansluitingen verglaasd tot aan de straatkast. Reggefiber 
heeft ruim 400.000 glasvezelaansluitingen aangelegd. Kabelbedrijven 
hebben flink geïnvesteerd om hun netwerken sneller te maken. Als 
uitdager van zowel KPN als de kabelaars heeft Tele2 een half miljoen 
van haar breedbandaansluitingen opgewaardeerd met VDSL2. 
Investeringsbeslissingen die tot stand komen op basis van concurrentie.

Overheden moeten daarom terughoudend zijn als zij deze rol van de 
markt willen overnemen. Het risico bestaat dat de tot nu toe opge-
bouwde concurrentie verstoord wordt als de overheid investeringen 
doet die ook door de markt kunnen worden gedaan. Er zijn immers  
partijen aantoonbaar bereid geweest om zónder deze steun te  
investeren in hun netwerk. De zojuist genoemde investeringen zijn  
hier aansprekende voorbeelden van. 

Wel is het de taak van de overheid om innovatie verder te bevor-
deren door gunstige voorwaarden te scheppen. Gemeenten kunnen 
het aanleggen van nieuwe netwerken makkelijker maken door een 
adequaat vergunningen- en ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren.  
OPTA stimuleert innovatie door investeringszekerheid te bieden. 
Daarom hebben we de tarieven voor toegang tot het glasvezelnetwerk 
van Reggefiber voor langere termijn vastgelegd. Hiermee bieden we 
zekerheid voor zowel Reggefiber als de partijen die diensten via haar 
netwerk aanbieden. Hierdoor blijft concurrentie behouden en innovatie 
verder gestimuleerd. 

Qua capaciteit voldoen de huidige netwerken aan de behoeften van de 
consument. In de toekomst komen er meer breedbandige diensten en 
wordt de roep om supersnelle netwerken groter. 
Financiële ondersteuning door overheden blijkt niet noodzakelijk voor de 
investeringen in deze netwerken. Laat de markt zelf het tempo bepalen, 
gedreven door de behoefte van de consument en binnen de door OPTA 
gestelde kaders. Met deze succesformule blijft Nederland koploper. 



“uiteindelijk zal deze wetgeving 
zorgen voor een beter imago van 
de bedrijfstak”
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“Telemarketing gaat nu ten onder aan zijn eigen succes,” 
aldus Dick Bakker, de voorzitter van de WGCC. Dat is de 
werkgeversorganisatie van de facilitaire contactcenterbe-
drijven. Zo’n 5 tot 8% van de mensen die in Nederland 
telefonisch benaderd worden, koopt de aangeboden dienst. 
“Telemarketing is een heel effectief saleskanaal. Kijk maar 
eens naar de markten die geliberaliseerd zijn: 80% van 
de klanten van de nieuwe toetreders zijn geworven via 
de telefoon. Zonder telemarketing was er lang niet zoveel 
concurrentie gekomen op de energie- en telecommark-
ten.” Zo zegt Bakker. Gosse Bosma, directeur van VFI, 
de belangenvereniging van goede doelen, kan dat alleen 
maar beamen: “Zo’n 10% van onze inkomsten verkrijgen 
we middels telemarketing. Het is een succesvol middel 
tegen relatief lage kosten.” Toch heeft deze manier van 
verkopen een slecht imago gekregen. Mei Po Man, project-
leider Telemarketing bij OPTA legt uit: “Er zijn twee dingen 
die de consument kunnen irriteren. Dat zijn het tijdstip dat 
ze ongevraagd gestoord worden en de manier waarop de 
agent het gesprek voert.”

Stap voor stap, steeds meer regulering 

Om die irritatie te verminderen heeft het ministerie van 
Economische Zaken in 2004 besloten om regels op te 
stellen voor telemarketing. Consumenten kregen eerst het 
zogenaamde recht van verzet. “Een heel eerlijk recht, “ 

zegt Bakker, “wanneer een consument een slecht gesprek 
ervaart, kan hij de betrokken adverteerder direct verbie-
den hem in de toekomst nog te bellen.” Bovendien kwam 
de branche zelf met het register Infofilter. Daar konden 
mensen hun telefoonnummer laten blokkeren voor telemar-
ketinggesprekken. “Maar daar hielden lang niet alle partijen 
zich aan,” aldus Man. “Het werkte op basis van vrijwillig-
heid en niet iedereen was erbij aangesloten.” Er bleven 
over telemarketing nog steeds veel klachten binnenkomen. 
“Waarom kan een adverteerder niet op een nette manier 
klanten werven?”, vraagt Man zich af. Bosma: “In mijn 
ogen was het systeem van zelfregulering niet voldoende 
effectief. De wil was er en als we er hard aan getrokken 
hadden, was het ook gaan werken. Maar we zijn ingehaald 
door de politiek.” Bakker vindt dat onvoldoende is toege-
zien op het recht op verzet. En dat de overheid de consu-
ment niet goed heeft voorgelicht over dit recht. “Als zij het 
hadden gebruikt, was het aanbieden van het Bel-me-niet 
Register niet in ieder gesprek nodig geweest. Nu moeten 
de goeden lijden onder de kwaden.”

Eén blokkade voor een geheel saleskanaal

De inspanningen van de markt ten spijt, heeft de Eerste 
Kamer op 11 november 2008 besloten het Bel-me-niet 
Register in te voeren. Consumenten kunnen in dat register 
aangeven door welke typen bedrijven ze niet meer gebeld 

willen worden. Bosma: “Voor ons is het belangrijk dat er 
deelblokkades mogelijk zijn. Wij denken dat mensen het 
minder erg vinden om door goede doelen gebeld te worden 
dan voor puur commerciële boodschappen. Consumenten 
kunnen in het register dus kiezen om telefoontjes van 
goede doelen wèl toe staan.” In de praktijk kiezen de 
meeste consumenten voor een volledige blokkade.

Man licht toe hoe adverteerders het register moeten 
gebruiken: “Als een bedrijf een telemarketingcampagne wil 
doen, moet hij zich eerst aanmelden bij het register en kan 
hij tegen betaling telefoonnummers van de geregistreerde 
consumenten krijgen. Deze nummers moet hij dan verwij-
deren uit zijn eigen belbestand. In het telefoongesprek 
moet de telemarketeer de consument naast het recht van 
verzet ook een inschrijving in het Bel-me-niet Register 
aanbieden.” Dick Bakker reageert op deze laatste verplich-
ting met een vergelijking: “Stel je voor dat je je irriteert 
aan een tv-reclame over waspoeders. Wanneer de maat 
vol is, druk je een knop in waarmee je alle tv-reclames op 
alle tv-zenders voorgoed kunt stoppen. Dat klinkt onvoor-
stelbaar. Maar dat is precies de regel die nu voor onze 
branche is ingesteld.”

Bakker: “De leden van de WGCC zijn actief aan de gang 
gegaan met de wet. Het aanbieden van het Bel-me-niet 
Register door een medewerker en het handmatig verwer-
ken van inschrijvingen kosten veel tijd en zijn foutgevoelig.” 
Daarom heeft de WGCC met haar leden een IVR ontwik-
keld. Zo kunnen zowel het recht van verzet als het Bel-me-
niet Register automatisch worden aangeboden aan het 
einde van ieder gesprek. Bakker: “Vergelijk het met een 
bandje dat je door de toetsen van de telefoon kunt bedie-
nen.” Bosma: “Als een consument alle deelblokkades wil 
horen, kost dat drie minuten. Mensen die de korte route 
nemen, horen altijd: ‘weet u zeker dat u ook niet meer door 
goede doelen gebeld wilt worden?” 

mogelijkheden binnen de wet 

“Gelden de blokkades ook als wij vrijwilligers aan het 
werven zijn? Als ik voor een collecte vrijwilligers in mijn 
straat of kennissenkring zoek, mag ik die dan bellen?” 
Bosma krijgt zulke vragen van zijn leden. “OPTA vindt van 
niet als ze staan ingeschreven in het register. Over dit 
soort zaken moet  Infofilter als beheerder van het Bel-me-

De markt aan het woord

TEKST: JOOS FRANCKE EN MARILENE EIJGENRAAM

Bel-me-niet Register 
zet toekomst 
van telemarketing 
op het spel
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“telefoonterreur houdt nooit op!” kopte de Nieuwe revu recentelijk. telemarketing is een dankbaar 

onderwerp om over te schrijven. Zeker sinds op 1 oktober 2010 het Bel-me-niet register is geopend. Bij dit 

register staan inmiddels meer dan 3,6 miljoen telefoonnummers ingeschreven. deze consumenten kunnen nu 

in alle rust hun avondmaaltijd nuttigen. Maar mist de consument nu geen mooie aanbiedingen? En wordt hij 

niet teveel beschermd?

Dick Bakker, voorzitter van de WGCC



Mei Po Man, projectleider Telemarketing OPTA
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niet Register de markt de juiste informatie verstrekken.“ 
Hij benadrukt de nauwe samenwerking met OPTA en het 
ministerie van Economische Zaken die daarbij nodig is.
Het Bel-me-niet Register geldt niet voor marktonderzoek. 
Daarnaast staat de wet toe dat een bedrijf z’n eigen 
klanten benadert met een aanbod voor een vergelijkbaar 
product of dienst. Zo’n bedrijf moet nog steeds in het tele-
fonisch gesprek het recht van verzet en inschrijving in het 
Bel-me-niet register aanbieden. Man: “Het is nog niet uitge-
kristalliseerd wanneer iemand telt als klant. Moet het gaan 
om een bestaande klant of mag ook iemand die ooit dien-
sten heeft afgenomen ook worden gebeld? En wat is een 
vergelijkbaar product of dienst?” Bakker beaamt: “Deze 
grenzen moeten door jurisprudentie worden vastgesteld.”

Waarschuwingen en ander toezicht

Sinds 1 oktober heeft OPTA via ConsuWijzer duizenden 
klachten ontvangen. Consumenten verwachten veel van 
het register. “Wanneer een consument zich heeft inge-
schreven, wenst hij echt door niemand meer gebeld te 
worden. Anders trekt hij bij ons aan de bel,” aldus Man. 
“Tot nu toe hebben wij 10 adverteerders een brief gestuurd 
om hen te melden dat niet alles op orde was. Aan 3 

adverteerders en 1 callcenter zijn nu waarschuwingen 
uitgedeeld.” Bakker benadrukt dat OPTA streng doch recht-
vaardig toezicht moet houden: “Ook moet OPTA  opletten 
dat het register niet wordt gebruikt om de concurrentie te 
vervalsen. Partijen met een groot marktaandeel kunnen 
campagnes initiëren via print, tv of telemarketing om de 
inschrijving in het register actief te promoten en daarmee 
concurrenten de pas af te snijden. Dat is oneerlijk gebruik 
van het register.” Ook Bosma ziet dat als belangrijkste 
vorm van misbruik: “In enkele gevallen zijn partijen op dit 
soort gedrag aangesproken. Wat daarnaast ook gebeurt, 
is dat partijen als look-a-like van een bekend goed doel 
bellen. Het bekende goede doel wordt vervolgens aange-
sproken op overtredingen. Daarom is zorgvuldig onderzoek 
nodig voordat partijen bestraft worden.”

Volgens de wet zijn zowel de opdrachtgever als de telemar-
keteer verantwoordelijk voor een goede uitvoering. “Een 
telemarketeer kan nooit controleren of iemand daadwerke-
lijk klant is van de opdrachtgever. Toch is hij medeverant-
woordelijk. Daar heb ik moeite mee, ” geeft Bakker aan.

Mevrouw Man licht toe hoe OPTA het toezicht invult: 
“Allereerst hebben we ons gericht op voorlichting aan 
bedrijven. Spontane naleving heeft onze voorkeur. Op 
basis van klachten van consumenten en signalen uit de 
markt gaan wij nu het kaf van het koren scheiden: bedrij-
ven die bewust de regels niet naleven worden streng 
aangepakt.”

de toekomst van de telemarketing is ongewis

Man: “Er blijft een toekomst voor telemarketing. De vijver 
van mensen die gebeld mogen worden wordt kleiner, maar 
ook effectiever. Daarnaast verwacht ik dat andere vormen 
van marketing terrein winnen, zoals direct mail of de verkoop 
op straat.” Ook Bakker en Bosma verwachten dat door alle 
regelgeving de kwaliteit en effectiviteit van de telemarketing-
gesprekken omhoog gaan. Bakker: “De leden van de WGCC 
gaan zeker innoveren. Iedereen realiseert zich hoe belang-
rijk een telefonisch contact is met een klant of prospect. 
Tijdens zo’n uniek moment kun je niet beknibbelen op kwali-
teit.” Ze wijzen echter ook op de grote impact. Bakker: “Deze 
maatregel heeft veel meer effect op onze branche dan de 
kredietcrisis. Ik zie het telemarketingkanaal dichtslibben met 
de hoeveelheid aanmeldingen die we nu zien bij het regis-
ter. En dat is volgens mij niet wat de wetgever met dit plan 
beoogd heeft. Dat gaat uiteindelijk ten koste van duizenden 
arbeidsplaatsen.” Bosma: “Ik maak me ook zorgen dat 
goede doelen hierdoor minder steun kunnen organiseren, 

terwijl onze maatschappelijke functie steeds groter wordt. 
Wat ik wel verwacht is dat goede doelen komen met nieuwe 
vormen van marketing, zoals het benutten van sociale 
netwerksites. Het ministerie van Economische Zaken heeft 
met ons afgesproken begin 2011 onderzoek te doen naar 
de effecten van het register op de goede doelen. Vraag me 
dan nog maar eens naar de toekomst van telemarketing.” 
Bakker:”uiteindelijk zorgt deze wetgeving voor een hogere 
kwaliteit van outbound communicatie en dat is goed voor het 
imago van onze bedrijfstak. Maar bedrijven zullen nieuwe 
manieren moeten zoeken om daarvoor expliciete toestem-
ming van de consument te krijgen.” 

beter ‘nee’ leren zeggen

Bakker: “Vergeet niet dat consumenten zonder telemarke-
ting minder goede aanbiedingen krijgen. Zo’n telefoonge-
sprek is een goede manier om een betere deal te krijgen 
die persoonlijk bij jou past.” Bosma vult aan: “In plaats 
van consumenten zo te beschermen, zou de overheid er 
ook voor kunnen kiezen mensen ‘nee‘ te laten zeggen en 
zich niet voor van alles en nog wat af te schermen. In elk 
gesprek kun je ‘nee’ zeggen! Als je je dat beseft, is het zo 
erg niet als je wordt gebeld. Mij mogen ze rustig bellen dan 
besluit ik zelf of ik het aanbod aantrekkelijk vind of niet.” 

“Waarom kan een adverteerder 
niet op een nette manier klanten 
werven?”

“Weet u zeker dat u ook niet meer 
door goede doelen gebeld wilt 
worden?”Gosse Bosma, directeur van VFI
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EffECT OPTA8

Een consument die een betaald informatienummer belt, weet 
meestal wel dat er speciale tarieven voor gelden. Maar soms 
is de rekening een stuk hoger dan verwacht. Dan kan er 
sprake zijn van misbruik. Om de consument te beschermen 
onderneemt OPTA op drie terreinen actie:
• bestrijding misbruik nummers;
•  bevorderen aansluitplicht van nummergebruikers bij de 

geschillencommissie; 
• bevorderen tarieftransparantie.

Wat is misbruik?

De Telecommunicatiewet stelt dat het gaat om gedragingen 
die betrekking hebben op het ‘kennelijk’ misbruik maken van 
tarifering van 0900- en 18xy-nummers. Welke gedragingen 
dat precies zijn staat weer omschreven in het Besluit univer-
sele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. Daarbij 
gaat het vooral om de informatie die de beller te horen moet 
krijgen voorafgaand aan het gesprek. Wat dan soms misgaat 
is dat de beller bijvoorbeeld onjuiste informatie krijgt over 

de duur van het gesprek en de kosten hiervan. Of de beller 
wordt onverwacht lang aan de lijn gehouden. Bij onderzoek 
kwamen toezichthouders van OPTA soms wachttijden tegen 
van dertig tot vijftig minuten, waarbij alleen een bandje te 
horen was: “Er is nog één gesprek voor u.” Deze telefoon-
nummers heeft OPTA ingetrokken.

telefoonnummers die beginnen met 0900 (serieuze informatie), 0906 (erotiek), 0909 (amusement) en 

18xy bieden betaalde informatie over de telefoon aan de consument. soms is het in rekening gebrachte 

bedrag veel meer dan je als consument verwacht. In dat geval kan er sprake zijn van misbruik. In 2008 is de 

telecommunicatiewet aangepast. Naar aanleiding hiervan heeft OptA een aantal misbruikzaken onderzocht. 

TEKST: TINEKE OUWEHAND

Als de informatiedienst waarvoor de beller belt niet wordt 
geleverd, dan kan er sprake zijn van nummermisbruik of 
misleiding. Over de inhoud van de informatiedienst kan 
OPTA echter niet oordelen en daarom ook niet bestraf-
fen met een boete. Maar als OPTA vermoedt dat er 
sprake is van oneerlijke handelspraktijken kan OPTA de 
Consumentenautoriteit inschakelen, waarmee zij in deze 
gevallen nauw samenwerkt.

Wat doet OPTA tegen misbruik van betaalde  

informatienummers?

Voordat OPTA handhavend optreedt, wordt er onderzoek 
gedaan naar de gedragingen die duiden op misbruik. Dat 
gebeurt op basis van klachten en signalen via ConsuWijzer, 
van aanbieders en politie. Zo kreeg ConsuWijzer over één 
zaak ruim tweehonderd klachten. 
Wanneer een vermoeden bestaat van misbruik, heeft OPTA 
een aantal bevoegdheden. Het eerste wat OPTA kan doen 
(en ook gedaan heeft), is het telefoonnummer uit de lucht 
laten halen. Op aanvraag van OPTA zorgt de aanbieder 
ervoor dat een nummer niet meer gebeld kan worden. OPTA 
kan de toekenning van het nummer dan ook tijdelijk intrekken. 
Wanneer het misbruik wordt bewezen kan OPTA het telefoon-
nummer definitief intrekken. Dat betekent dat de nummerge-
bruiker het nummer wettelijk niet meer mag gebruiken. 

OPTA kan ook maatregelen nemen om te voorkomen dat 
de nummermisbruiker geld verdient aan het misbruik, door 
de betaling aan de nummermisbruiker te laten stoppen. 
Daarnaast kan OPTA ervoor zorgen, zoals in het voorjaar van 
2009, dat gedupeerde consumenten hun geld terugkrijgen 
van hun telefoondienstaanbieder. Dat doet OPTA door middel 

Terugblik op een jaar toezicht op nummers

van het publiceren van een besluit in 
de Nederlandse Staatscourant. 
uiteraard kan OPTA ook reguliere 
handhavinginstrumenten toepas-
sen zoals het uitdelen van een 
waarschuwing of het opleggen van 
een last onder dwangsom, en is OPTA 
bevoegd om een nieuwe nummeraanvraag 
te weigeren als iemand eerder nummermis-
bruik heeft gepleegd. In het laatste geval kan 
OPTA een integriteitonderzoek (Wet Bibob, 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur) laten doen naar de aanvra-
ger van een nummer.

de consument staat sterk

Als een consument een klacht heeft over de 
hoogte van de telefoonrekening  of over de leve-
ring van de informatiedienst, heeft hij het recht 
om de betaling van het gedeelte van de telefoon-
rekening waar hij het niet mee eens is, op te schor-
ten bij zijn telefonieaanbieder.  Dit betekent dat hij 
dit gedeelte van de rekening niet hoeft te betalen. 
Vervolgens kan hij een klacht indienen bij de nummer-
gebruiker. Op deze manier kan de consument het 
bedrijf achter het informatienummer aanspreken.

Komen beide partijen er niet uit, dan kan de consument 
naar de Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders 
stappen. De Geschillencommissie doet dan een bindende 
uitspraak. Tot het geschil is opgelost, hoeft de consument 
het betwiste deel van de telefoonrekening niet te betalen. 
Om de consument beter te beschermen tegen mogelijk 
misbruik van betaalde informatienummers is het sinds 1 
juli 2009 verplicht voor alle nummergebruikers van 0906-, 
0909-, 18xy en de meeste 0900-nummers om zich aan te 
sluiten bij deze geschillencommissie. 

Met de aansluitplicht, het onderzoek naar misbruik 
nummers en het bevorderen van tarieftransparantie kan 
OPTA bijdragen aan bescherming van de consument. 

9

“het is belangrijk dat de consument 
precies weet wat hij betaalt”

OptA jaagt op misbruik 
betaalde informatienummers
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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: RObERT bARKER EN MARILENE EIJGENRAAM

Stelling:   Alle beltarieven zijn nu al transparant
landsmeer: Onze tarieven zijn transparant. Alles is te vinden en we 
krijgen zelden klachten. Als er problemen zijn, passen we onze site aan.
Remijnse: Tarieven zijn nog niet transparant genoeg. Wij krijgen diverse 
signalen van ConsuWijzer dat men beltarieven niet kan vinden. Bij alle 
operators valt nog wel iets te verbeteren.
landsmeer: Als we klachten ontvangen, gaan die vaak over de hand-

sets maar soms ook over hoge rekeningen. Bijvoorbeeld over een 
dure internet sessie tijdens een vakantie. Wij kijken in zulke geval-
len altijd naar de oorzaak en nemen dan passende maatregelen. 

Vodafone is bijvoorbeeld klanten tegemoetgekomen toen wij ontdek-
ten dat door instellingen van de telefoon hoge roamingtarieven in 

rekening werden gebracht.
Remijnse: We hebben onderzoek laten doen naar tarieftrans-

parantie en het bleek dat minder dan 40% van de consumenten 
kan vinden wat hij zoekt. uit een praktijktest bleek dat dit aantal 

nog lager ligt.
landsmeer: uit dit betreffende onderzoek blijkt ook dat consumenten 
niet geïnteresseerd zijn in tarieven. Volgens mij wordt transparantie 
verward met eenvoud. Je kan prijzen namelijk altijd vinden alleen niet 
altijd eenvoudig. 
Remijnse: Consumenten verwachten niet eens hun informatie te kunnen 
vinden. Daarom gaat slechts 25% op zoek. De groep mensen die wel 
zoekt heeft vervolgens moeite met het vinden. Wij zijn daarom met het 
ministerie van Economische Zaken bezig om de transparantie te verbe-
teren. Voor ons is de vindbaarheid van tarieven op de websites van 
aanbieders belangrijk. 70% van de consumenten gebruikt websites als 
informatiebron. Het ministerie van Economische Zaken richt zich voor-
namelijk op drie andere punten waaronder het aanbieden van verge-
lijkbare informatie over prijsplannen. Verder zouden consumenten de 
tussenstand van hun beltegoed en hun belprofiel gratis moeten kunnen 
opvragen.
landsmeer: Het precies kunnen vergelijken van tarieven is erg lastig. 
Zoveel consumenten, zoveel prijsplannen. Bovendien moet er dan 
ook transparantie zijn over kwaliteit, bijvoorbeeld van het netwerk of 
de klantenservice. Het verbaast me dat OPTA zich alleen richt op de 
websites. Consumenten kunnen ook de helpdesk bellen of een winkel 
bezoeken. 

mariëlle Remijnse
Toezichtsmedewerker, OPTA

Arie landsmeer  
Manager Public & Regulatory Affairs, Vodafone
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Remijnse: We moedigen het aan als partijen ook transparant zijn over 
andere aspecten. OPTA is onlangs een consumentenonderzoek gestart 
naar kwaliteit van aanbieders en diensten. Hierin wordt ook gevraagd 
naar de transparantie van kwaliteitsaspecten. 
landsmeer: Het vergelijken van producten is de verantwoordelijkheid 
van de consument.
Het is onze taak om duidelijkheid te creëren. Hoge rekeningen komen 
meestal voort uit onwetendheid of onnadenkendheid. De consument 
moet verantwoordelijkheid nemen en onderzoeken welke aanbieding 
voor hem het beste is. Daarnaast constateren wij dat de meeste consu-
menten niet eens naar hun eigen rekening kijken.
Remijnse: De consument hoeft ook niet bij de hand gehouden te worden. 
Het gaat erom of de consument alles kan vinden. Problemen liggen 
bijvoorbeeld bij de tariefvermelding van 0900-nummers en sms-diensten.
landsmeer: Wij weten dat we wettelijk verplicht zijn alle tarieven ‘op 
genoegzame wijze kenbaar te maken’. Maar minder gebruikte tarieven 
zijn soms moeilijker te vinden. Door de vrije markt is het aanbod aan 
producten zo groot en zijn er zoveel verschillende tarieven. De keuze is 
voor de consument heel groot en daarmee niet altijd even eenvoudig. 
Toch is dit het succes van liberalisering van de mobiele markt. Dit is 
een compliment aan OPTA.
Remijnse: OPTA is niet voor maar één pakket zonder keuze. Wij laten 
het aanbod over aan de aanbieders. Als de tarieven voor de consument 
maar transparant zijn, zelfs als de tariefstructuren complex zijn.
landsmeer: De afgelopen jaren hebben wij steeds nieuwe producten 
gelanceerd. Zo is een enorme groei ontstaan in aanbiedingen. Wij 
willen wat meer transparantie brengen in onze producten en daarom 
gaan we duidelijker aangeven wat in een pakket zit en waar je extra 
voor moet betalen. In februari zal het resultaat hiervan zichtbaar zijn.
Remijnse: Daar is OPTA blij mee. Voor het verbeteren van de transpa-
rantie hebben marktpartijen input geleverd. Nu bepaalt OPTA wat zij 
verstaat onder transparante tariefinformatie. Daarna krijgen operators 
tijd om aanpassingen op hun websites te maken en OPTA zal hierop 
toezien. Voor de andere punten zal het ministerie van Economische 
Zaken eerst de regelgeving moeten uitbreiden voordat wij daarop 
kunnen toezien. We hopen echter dat aanbieders daar zelf mee aan de 
slag gaan. 
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internetbankieren met een gekraakte iPhone. “Het gaat net 
als bij de opkomst van malware op de computer,” zegt Stuut, 
“het begint met stoer doen, dan wordt de malware ingezet 
om te plagen en het eindigt met het gebruiken van de 
malware om geld te verdienen.” 

Voor de detectie van malware op de mobiele telefoon is 
OPTA afhankelijk van meldingen van de aanbieders van 
mobiele telefonie. Beveiliging tegen dit verschijnsel is voor 
de aanbieders van mobiele telefonie nog een redelijk onont-
gonnen gebied. Malware op de mobiele telefoon is een 
relatief nieuw verschijnsel. Er zijn nog geen concrete aanwij-
zingen dat het in Nederland op grote schaal voorkomt. Waar 
de aanbieders van internet al langere tijd ervaring hebben 

met de detectie van en beveiliging tegen malware, spam en 
virussen, hebben de aanbieders van mobiele telefonie die 
nog niet. OPTA bestudeert wat er wereldwijd gebeurt op het 
gebied van malware op de mobiele telefoon. “Zo bereiden 
we ons voor op de acties die we moeten ondernemen op het 
moment dat er in Nederland een uitbraak is van malware op 
de mobiele telefoon,” vertelt Stuut. 

We zijn ondertussen gewend aan virussen en 

malware op onze computer. Of in ieder geval aan de 

mogelijkheid dat deze onze computers infecteren. 

computergebruikers worden zich steeds bewuster 

van de ‘gevaren’ van de digitale snelweg en nemen 

steeds vaker voorzorgsmaatregelen.  

denk bijvoorbeeld aan de campagne “drie keer 

kloppen” en het installeren van virusscanners op de 

computer. langzaam maar zeker wordt nu echter 

een ander veel gebruikt communicatiemiddel 

‘aangevallen’: de mobiele telefoon.

“De gebruiksmogelijkheden van de mobiele telefoon 
groeien,” aldus Bart Stuut, digitaal onderzoeker bij OPTA. 
Met een mobiele telefoon kan je tegenwoordig, naast bellen 
en sms’en ook spelletjes downloaden en toegang krijgen tot 
het internet. “En daarmee groeien de mogelijkheden voor 
kwaadwillenden om een aanval op de mobiele telefoon uit 
te voeren. Vergelijk het met een winkel met één deur, of een 
winkelcentrum met verschillende ingangen en verschillende 
verdiepingen”, zegt Stuut. “Eén deur is nog wel in de gaten 
te houden, maar al die ingangen van het winkelcentrum zijn 
een stuk moeilijker te beveiligen en dus is het voor inbrekers 
gemakkelijker om binnen te komen.”

Een bekend, redelijk onschuldig, voorbeeld van een virus op 
de mobiele telefoon, is het zogenaamde ‘rickrolling’ op de 
iPhone van Apple. Gekraakte iPhones (‘jailbreaked’), worden 
aangetast door een worm die op het toestel een achter-
grondplaatje van Rick Astley opent. Dat meer kwaadwillende 
hackers ook de aanval openen op de gekraakte iPhones 
blijkt uit de waarschuwing van de ING-bank in november 
2009 dat een wormvirus naar inloggegevens viste bij mobiel 

TEChNIEK12

Malware op  
de mobiele  
telefoon

TEKST: WENDY bEEKELAAR

Wanneer consumenten bellen naar elkaar, komt het vaak 
voor dat zij geen klant zijn van dezelfde telecomaanbieder. 
Voor de consument maakt dit niets uit, de beller betaalt 
voor het gesprek en de ontvanger betaalt niks. Voor tele-
comaanbieders betekent zo’n gesprek dat eerst het ene en 
daarna het andere netwerk wordt gebruikt. Beide bedrijven 
maken dus kosten. De telecomaanbieder van de consu-
ment die wordt gebeld zal dus een vergoeding vragen aan 
de aanbieder van de klant die belt. Dit wordt het afgifte-
tarief genoemd.

De aanbieder van de gebelde gebruiker heeft een monopolie 
op het leveren van de gespreksafgifte dienst. Om zijn klant 
te bereiken, kan immers alleen zijn netwerk worden gebruikt. 
Dat maakt zijn martkmacht op deze dienst groot. Daarom 
zijn afgiftetarieven overal in Europa gereguleerd en gelden 
prijsplafonds. 

Internationaal

Op dit moment wordt er in ERG-verband gekeken of er geen 
alternatieven zijn voor het huidige systeem. Een drijfveer is 
de voorziene komst van nieuwe netwerken die de aard van 
gespreksafgifte wellicht kunnen veranderen. Los van die 
ontwikkeling is het zinvol het huidige regime tegen het licht 
te houden en af te zetten tegen alternatieven.

De ERG heeft in 2009 en voorgaande jaren een analyse 
uitgevoerd van alternatieven voor het huidige systeem. 
Dat heeft eind 2009 geresulteerd in een concept common 
position, de eerste stap naar een definitief gezamenlijk 
standpunt van de ERG. Het beste alternatief dat de ERG 
ziet, is het bill-and-keep regime. In dit regime vindt geen 
onderlinge verrekening plaats voor het onderling uitwisselen 
van verkeer: er wordt niet meer betaald voor gespreksafgifte. 
In de concept common position komt de ERG tot de conclu-
sie dat bill-and-keep op lange termijn een veel belovend 
systeem is dan het huidige systeem van afgiftetarieven.

Bill-and-keep wordt al gehanteerd door de mobiele aanbie-
ders in de Verenigde Staten, Singapore en Hong Kong. In 
deze landen zien we een veel lager gemiddeld tarief voor 
mobiel bellen en daardoor een hoger aantal gebelde minuten 
per gebruiker. Dit wordt als één van de grootste voordelen 
gezien van het bill-and-keep systeem. Een tweede voordeel is 
dat de reguleringskosten lager zijn doordat er geen kostprijs 
meer hoeft te worden vastgesteld. Ook de onzekerheid die er 
nu vaak is over de hoogte van het tariefplafond, verdwijnt.
Het grootste struikelbok voor bill-and-keep is dat het, met 
name voor kleine landen, moeilijk in te voeren is als de buur-
landen dit nog niet gedaan hebben. Internationale samen-
werking is daarom zeker belangrijk. 

INTERNATIONAAl
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In internationaal verband maakt OptA zich sterk voor het meest veelbelovende alternatief voor de huidige 

regulering van afgiftetarieven: bill-and-keep. de voordelen van dit nieuwe systeem zijn dat het zou kunnen 

leiden tot lagere tarieven voor consumenten, lagere reguleringskosten en meer reguleringszekerheid.

TEKST: ROEL VAN KESSEL

“computergebruikers worden zich 
steeds bewuster van de ‘gevaren’ 
van de digitale snelweg”



Het London Action Plan (LAP) is in 2004 opgesteld in 
Londen, waar vertegenwoordigers uit zevenentwintig landen 
bijeen waren om te praten over internationale samenwerking 
in spambestrijding. Het LAP is wereldwijd en heeft leden 
uit alle continenten die samenwerken om cybercrime te 
bestrijden: spyware, spam, fraude en privacyschendingen. 
“Je krijgt makkelijker informatie uit andere landen, zo kun je 
gezamenlijk een zaak oplossen”, aldus Wout de Natris, die 
namens OPTA het LAP ondersteunt.

Internationale afspraken

De internationale samenwerking is gestoeld op een aantal 
afspraken. Er is een inspanningsverplichting om op natio-
naal en internationaal niveau samen te werken. Dus ook 
met andere overheidsinstanties en private partijen in eigen 
land. Want spam kan inhoudelijk wel onschuldig lijken, maar 
steeds meer spam leidt tot misleiding en fraude en dus 
cybercrime. Private partijen hebben dan ook een taak als het 
gaat om samenwerken met overheidsinstanties en interne-
taanbieders en het informeren over spamzaken en onder-
zoekstechnieken.
De landen die voorop lopen in spambestrijding zijn de 
Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. 
Met de Federal Trade Commission (VS), de Australian 
Communications and Media Authority en het Nieuw-
Zeelandse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft OPTA 
goede contacten. Zij hebben beslissende informatie gekre-
gen òf gegeven voor het oplossen van een spamzaak.  
Maar ook andere contacten uit het LAP zijn waardevol, 
zoals de collega spambestrijder bij een Russische Internet 
Service Provider (ISP), die altijd vragen beantwoordt en de 
Oostenrijkse toezichthouder. Helaas zijn niet alle Europese 
landen even ver en ook in Afrika en Zuid- en Midden-
Amerika is nog een hoop te winnen.

Spam-fighting workshop

Een delegatie van OPTA  was aanwezig bij de work-
shop Spam-fighting van zeven tot negen oktober 2009 
in Lissabon. De workshop werd georganiseerd door de 
Portugese toezichthouder Anacom voor de leden van het 
LAP en het Contact Network of Spam Authorities (CNSA).

Thema’s waren nieuwe vormen van spam, onderzoek naar 
botnets, nieuwe spamwetgeving en privacy bij internatio-
nale informatie-uitwisseling in spamzaken. De delegatie van 
OPTA bestond uit Danyel Molenaar, hoofd Internetveiligheid 
bij OPTA, Maarten Klijn. senior adviseur bestuursondersteu-
ning bij OPTA en Wout de Natris, mede-organisator van de 
conferentie. 
Maarten Klijn hield een presentatie over het botnetproject 
als voorbeeld van publiek-private samenwerking. Het resul-
taat van deze samenwerking is dat ISP’s onderling hebben 
afgesproken proactief op zoek te gaan naar (netwerken van) 
besmette computers, over de bestrijding van besmettingen 
zullen zij best practices gaan uitwisselen.
Danyel Molenaar vertelde over spam op sociale netwerksites 
zoals Hyves, Linkedin en Facebook. Centraal stond de vraag 
of spam via media zoals sociale netwerksites ook spam 
is. Het antwoord daarop is ja. De grootste uitdaging bij de 
bestrijding van dit soort spam ligt voor OPTA bij het vinden 
van klagers die bereid zijn om mee te werken aan het onder-
zoek. Want klagers die hun klacht hebben ingediend bij de 
betreffende sociale netwerksite zijn daar niet altijd bereid toe. 
OPTA hoopt dat dergelijke klagers vaker ook www.spam-
klacht.nl zullen gaan gebruiken. 

Spambestrijding in de toekomst

OPTA is binnen het LAP gestart met een strategische discus-
sie over hoe het netwerk meer succesvol kan zijn. Daarnaast 
is OPTA voorzitter van een commissie die best practices voor 
spambestrijding opstelt. Deze commissie doet ook een verge-
lijkend onderzoek naar de spamwetgeving in verschillende 
landen en de middelen die toezichthouders krijgen om hun 
werk te doen. Het doel is om wetgevers, instanties en bedrij-
ven die zich met spambestrijding bezighouden op hetzelfde 
niveau te brengen.
Een belangrijk thema van het congres van Anacom was het 
tot stand komen van de samenwerking tussen allerlei toezicht-
houders zoals politie en justitie, wat vaak moeizaam verloopt. 
De Natris: “Dat legt in mijn ogen op een hele goede manier 
bloot voor welke uitdaging de wereld staat om samenwer-
kingsverbanden tot stand te brengen die er van nature niet zijn 
maar die noodzakelijk zijn om het internet veiliger te maken.” 
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Spam- 
in Portugal OptA werkt in de strijd tegen spam samen op nationaal en internationaal niveau. spam is ontzettend 

internationaal: met een klik op de muis heb je een domeinnaam in het ene land, een ip-adres in een ander land, 

een server in een derde land en een bankrekening in een vierde land. Internationale samenwerking is daarom 

noodzakelijk om spam te bestrijden.

TEKST: TINEKE OUWEHAND

fighting

“Internationale samenwerking is 
nodig om spam te bestrijden”



hoeveel en hoe vaak stuur je 
sms’jes? En op vakantie? 

Weet je wat je per sms betaalt?

heb je wel eens een sms-dienst 
abonnement gehad?

Wat weet ik 
van sms?

Ik stuur maximaal drie sms’jes per 
week. Op vakantie veel minder.

Ik denk dat een sms sturen ongeveer 
net zoveel kost als telefoneren. Het 
verschil is dat je in een sms je bericht 
veel korter kunt houden, het is efficiën-
ter. Vanuit het buitenland sms’en zal 
wel duurder zijn.

Ik niet, mijn dochter wel. Zij had in de 
Donald Duck iets gezien waarop ze 
reageerde. Toen bleek ze vast te zitten 
aan een abonnement, dat heeft haar 
veel beltegoed gekost.

Ik stuur vier of vijf sms‘jes per dag. 
Op vakantie zo min mogelijk.

Ik heb eigenlijk geen idee wat de 
kosten hiervan zijn, dat vind ik ook niet 
erg belangrijk. Het is niet iets waar ik 
naar kijk bij het vergelijken van abon-
nementen. Sms’en zit in mijn bundel, 
alles in één.

Nee, ik heb nooit een sms-dienst  
abonnement afgesloten, ook geen 
behoefte aan.

Ik stuur zo’n 60 sms’jes per dag. 
Als ik op vakantie ben stuur ik maar 
drie of vier sms’jes per dag.

Ik kan tot 1000 sms’jes per maand 
versturen in Nederland, daarvoor heb 
ik een bundel. Daarbuiten kost een 
sms mij € 0,21 geloof ik. Sms’jes in 
het buitenland kosten volgens mij 
zeker € 0,50 heen, en terug, totaal 
denk ik € 1,00 of € 1,10 per stuk.

Ik heb wel eens ongemerkt een sms-
abonnement voor games afgesloten. 
Mijn beltegoed was toen heel snel op. 
Dat was één keer, nooit meer!

Ik stuur heel weinig sms’jes, maar een 
paar per jaar. Ik gebruik mijn mobiele 
telefoon zo weinig mogelijk. 
Op vakantie helemaal niet.

Een sms kost mij € 0,15. In het buiten-
land vast veel meer.

Ik heb nooit een sms-dienst abon-
nement gehad. Die reclames vind ik 
zo vervelend. Als iets me niet interes-
seert, kijk ik er ook niet meer naar.

Ik sms ongeveer 15 keer per dag. 
In het buitenland sms ik niet veel.  
De telefoon gaat dan ook uit, ik ben op 
vakantie! 

Sms’jes kosten mij € 0,06 uit de 
bundel. Volgens mij is sms’en vanuit 
het buitenland heel duur.

Ik heb nooit een sms-dienstabonne-
ment afgesloten. Je hoort daar zoveel 
vervelende verhalen over, daar zou ik 
ook nooit aan beginnen. 

Joann (51) administratief medewerkster Cardi van Capelle (34) accountant dave (19) student Trudy (73) vrijwilligster harriet van der Weele 
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periodiek verzamelt OptA alle belangrijke cijfers over 

aansluitingen, minuten, omzetten en wholesale-

leveringen van de 25 grootste marktpartijen in 

elektronische communicatie. deze gegevens 

vormen onmisbare input voor de analyses van OptA, 

waaruit regulering volgt. Een dienst in de mobiele 

communicatie die nog steeds belangrijker wordt 

voor eindgebruikers is sms. hoeveel sms versturen we 

inmiddels en voor hoeveel geld?

TEKST: JUDY SENIOR

Meer sms’jes voor minder geld

Met de opkomst van de mobiele telefoon, oorspronkelijk 
ontwikkeld voor telefonische bereikbaarheid in de auto, 
kwamen consumenten ook in aanraking met andere nieuwe 
diensten. Via mobiele telefoontoestellen en een netwerk van 
GSM-zendmasten werd ook sms of short message service 

verstuurde sms’jes was afkomstig van eindgebruikers van 
KPN, Vodafone en T-Mobile zelf. Deze verhouding wijkt af 
van de verhouding aansluitingen tussen service providers 
en netwerkaanbieders (13% tegenover 87% medio 2009); 
klanten van de grote drie sturen dus meer sms’jes.

Sms steeds goedkoper 

OPTA vraagt de netwerkaanbieders ook om hun retailomzet 
op sms. Hieruit blijkt dat de gemiddelde omzet per sms-
bericht het laatste anderhalf jaar daalde van ruim 11 cent 
naar 8,6 cent per bericht. In heel 2008 was hun retailomzet 

op sms ongeveer 650 miljoen euro. Dit is slechts een klein 
deel van de totale jaaromzet van mobiele telecommunicatie; 
die telde in 2008 op tot een kleine 6,7 miljard euro. 

Door ingrijpen van de Europese Commissie dalen ook de 
tarieven voor internationale sms’en. Sms wordt voor de 
consument dus alom goedkoper en het gebruik van sms 
groeit harder dan het aantal aansluitingen en belminuten. 

Zie ook het vorige nummer van Connecties voor meer  
informatie over mobiel bellen en de SMS-gedragscode.

mogelijk: databerichten waarmee 140 bytes kunnen worden 
verstuurd. Dit staat gelijk aan een tekstbericht van circa 160 
tekens, maar inmiddels kan dit ook een afbeelding of beltoon 
bevatten. 

1,4 sms’jes per persoon per dag

OPTA vraagt sinds eind 2007 elk halfjaar het aantal 
verstuurde sms’jes in Nederland op van de drie mobiele 
netwerkeigenaren: KPN, Vodafone en T-Mobile. Alle andere 
mobiele aanbieders maken gebruik van deze netwerken. Het 
aantal sms’jes dat per half jaar wordt verstuurd in Nederland 
is tussen eind 2007 en medio 2009 gegroeid van 3,2 naar 
4,3 miljard sms-berichten. Op een markt van ruim 20 miljoen 
mobiele aansluitingen (abonnement en prepaid), houdt dit 
in dat het gemiddelde aantal sms’jes dat per mobieltje wordt 
verstuurd, is toegenomen van 168 eind 2007 tot 202 per half 
jaar medio 2009. Dat is al meer dan 1,1 bericht per mobiele 
telefoon per dag of 1,4 bericht per persoon per dag.
In de eerste helft van 2009 werden circa 350 miljoen sms’jes 
(8%) verstuurd door eindgebruikers van mobiele service 
providers of MVNO’s maar bijna 4 miljard (92%) van de 
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Meer informatie over de onderwerpen in deze rubriek is te vinden 
op OPTA’s website: www.opta.nl. 
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Sinds 30 augustus 2007 kunnen consumenten goedkoper 
bellen binnen Europa. Dit was het gevolg van de publicatie 
van de roaming Verordening op 29 juni 2007. Op 29 juni 
2009 is de Verordening aangepast. Het gevolg hiervan is 
dat de maximale tarieven voor bellen verder zullen dalen en 
dat de looptijd van de Verordening is verlengd naar 2012. 
Daarnaast heeft het Europese Parlement de Verordening 
uitgebreid naar sms. Hier hebben consumenten sinds de 
zomer profijt van. Ook data is met de laatste wijziging van de 
Verordening gereguleerd, echter  de gereguleerde data tarie-
ven gelden alleen tussen de mobiele partijen onderling. 

Regulering datadiensten -  

maximale kosten voorkomen 

excessen 

Hoewel de tarieven voor het 
gebruik van datadiensten zoals 
mobiel internet en mms door 
consumenten niet gereguleerd 
zijn, wordt in 2010 wel een aantal 
nieuwe maatregelen actief. Deze 
maatregelen moeten de consu-
ment beschermen tegen onver-
wacht hoge rekeningen voor het 
gebruik van data in het buiten-
land. Omdat deze maatregelen 
de nodige technische aanpassin-
gen in het netwerk eisen, worden 
deze in drie fasen ingevoerd.

Per 1 maart 2010 moeten consu-
menten bij hun mobiele aanbieder 
kunnen aangeven dat ze niet 
meer dan € 50 (ex. BTW) per 
maand willen verbruiken aan 
datadiensten in het buitenland. 
Wanneer iemand die voor een 

Telfort 
voldoet aan 
last onder 
dwangsom 
opzegrecht
OPTA heeft Telfort op 22 oktober 
2009 een last onder dwangsom opge-
legd van € 5.000 per dag met een 
maximum van € 150.000, omdat het 
bedrijf abonnees met een abonne-
ment voor internet en vast bellen niet 
het opzegrecht heeft geboden voor 
de gehele overeenkomst. Op grond 
van de Telecommunicatiewet is een 
aanbieder verplicht om consumen-
ten het recht te bieden binnen vier 
weken kosteloos de overeenkomst 
op te zeggen, indien deze aanbieder 
de voorwaarden in het nadeel van de 
consument wijzigt. Na aandringen van 
OPTA heeft Telfort haar abonnees 
die gelijktijdig een internet en vast 
bellen-dienst zijn aangegaan inmid-
dels de mogelijkheid geboden om de 
gehele overeenkomst kosteloos te 
beëindigen. Daarmee heeft Telfort 
tijdig aan de last onder dwangsom 
voldaan. Telfort heeft aangekondigd 
in bezwaar te zullen gaan tegen de 
last onder dwangsom. 

Eerste boete voor versturen spam 
via hyves

Voor het eerst heeft OPTA een boete uitgedeeld voor het versturen van 
ongewenste berichten (spam) aan consumenten via een sociale netwerksite. 
De boete van in totaal € 12.000 is aan een privépersoon opgelegd. In deze 
berichten (krabbels) maakte deze persoon reclame voor zijn website waar, 
deels tegen betaling, een maffiaspel gespeeld kan worden. Het verzenden 
van elektronische berichten met commerciële doeleinden zonder toestem-
ming van de ontvanger is verboden in Nederland. “Het is goed dat OPTA ook 
optreedt tegen spam op sociale netwerksites als Hyves. Hiermee beperken 
we de last voor burgers,” aldus staatssecretaris Heemskerk. 

Evaluatie OPTA
OPTA is een zelfstandig bestuursor-
gaan, een overheidsinstantie die op 
afstand van een ministerie opereert. 
Dit betekent dat het ministerie van 
Economische Zaken op grond van de 
OPTA-wet verplicht om OPTA elke 
vier jaar te evalueren en wordt zo 
steeds opnieuw beoordeeld of OPTA 
nog doeltreffend en doelmatig functi-
oneert. En of OPTA de komende vier 
jaar weer zal voortbestaan. Onlangs is 
OPTA over de periode van 1 oktober 
2004 tot en met 1 april 2009 geëvalu-
eerd. 

De uitkomsten van de evaluatie zijn 
over de gehele linie goed tot zeer goed 
met uiteraard een aantal aanbeve-
lingen. Zo is aangegeven dat OPTA 

Een consument betaalt hogere tarieven voor het gebruik van zijn mobiele telefoon in Europa dan in zijn 

eigen land. Bij het aangaan van een nieuw mobiel telefoonabonnement let een consument met name op de 

nationale telefoon- en sms-tarieven. Om ervoor te zorgen dat mobiele aanbieders op de Europese tarieven 

gaan concurreren is de roaming verordening ingevoerd.

Extra bescherming tegen 
hoge facturen in 2010
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dergelijk plafond heeft gekozen zijn limiet bereikt, moet een 
aanbieder de dienstverlening stop zetten. Hiermee wordt 
voorkomen dat een consument onverwacht meer dan het 
afgesproken bedrag verbruikt.

Vanaf 1 juli 2010 gaat het eerder genoemde plafond van  
€ 50 per maand voor alle consumenten gelden, tenzij ze zelf 
aangeven hier geen gebruik van te willen maken of met hun 
aanbieder een ander plafond afspreken. Daarnaast moeten 
de mobiele aanbieders hun klanten gaan waarschuwen 
wanneer ze op 80% van het verbruik zitten. Hetzelfde geldt 

wanneer een consument op 100% 
zit. In het laatste sms’je moet de 
consument ook worden ingelicht 
over wat er moet gebeuren indien 
hij toch meer data wil verbruiken.

De laatste stap wordt gemaakt 
op 1 november 2010. Vanaf deze 
datum moeten consumenten 
binnen één dag kunnen kiezen 
om een verbruiksplafond aan of 
uit te zetten.

gratis voicemail bericht  

ontvangen

Daarnaast geldt per 1 juli dat het 
ontvangen van een voicemail-
bericht kosteloos dient te zijn. 
Sommige aanbieders rekenen 
hiervoor momenteel nog de 
kosten voor zowel het opzet-
ten als het ontvangen van een 
gesprek. Voor het uitluisteren van 
een voicemail gelden de normale 
kosten voor het bellen naar 
Nederland. 

Roaming Verordening

oog moet houden voor de dialoog 
met marktpartijen en deze zoveel als 
mogelijk te betrekken bij de besluit-
vorming, hun kennis te gebruiken en 
goed in te gaan op hun argumenten. 
Staatssecretaris Heemskerk: “Deze 
evaluatie laat zien dat OPTA buitenge-

woon goed werk verricht. Ook is OPTA 
doelmatiger geworden en is de samen-
werking met andere toezichthouders 
goed. OPTA levert een belangrijke 
bijdrage aan het verbeteren van de 
werking van de markt. Daarvan profi-
teert de consument direct in de vorm 
van lagere prijzen en betere diensten. 
Voor wat betreft de aandachtspunten 
zoals het nog beter betrekken van 
marktpartijen heb ik er alle vertrouwen 
in dat OPTA dit verder vorm weet te 
geven.” 

Staatssecretaris Heemskerk 

internationale
belminuten 127

internationale
sms-berichten 242

internationale
internetverkeer 116

internationale
mms-berichten 93
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Ben 
Tiggelaar

Onafhankelijk onderzoeker, schrijver en trainer

Welk communicatiemiddel spreekt u het meeste aan?

Spreken is natuurlijk mijn ‘core business’. Ik ben zelf ook 
altijd in voor een goed verhaal. Daarnaast e-mail en telefoon. 
Vooral telefonisch vergaderen vind ik heel handig. Lekker 
doelgericht en het scheelt zeeën van tijd die je anders in de 
auto had doorgebracht.

Wat vindt u belangrijk in uw communicatie als trainer en 

schrijver?

Begrijpelijkheid, herkenbaarheid en praktische toepassings-
mogelijkheden. Mijn doel is om mensen iets mee te geven 
waar ze wat aan hebben in hun dagelijkse leven. Dan gaat 
het er dus niet om dat mensen zeggen: zo, die man is slim. 
Maar: hier kan ik wat mee. Het is essentieel dat je eerst echt 
contact maak met mensen voordat je je boodschap probeert 
over te brengen. Dat gaat veel meer over emoties dan over 
de inhoud van wat je te zeggen hebt.

Welke boodschap wilt u overbrengen?

Een belangrijk punt dat ik graag maak is dat we wat we 
doen, zeggen en denken als mensen vaak niet al te serieus 
moeten nemen. Veel praat-, denk- en ander gedrag van 
mensen is automatisch en wordt onbewust gevormd. Slechts 
een klein deel van wat we doen is bewust gekozen. Als je je 
dat realiseert wordt je wat bescheidener over jezelf en kijk je 
met iets begrip naar anderen.

Welke toekomst voorspelt u voor de ontwikkeling van 

communicatie?

Technologie verandert veel sneller dan de biologie van de 
mens. Dat geef altijd een spanning. Jaar-in-jaar-uit wordt 
‘the next big thing’ voorspeld, maar ons gedrag verandert 
veel minder snel. Natuurlijk mailen en sms-en we nu wel en 
deden we dat 20 jaar geleden niet. Maar de inhoud van onze 
conversaties is niet enorm veranderd.

hoe communiceert ben Tiggelaar?

Luid en duidelijk in veel gevallen. Maar hopelijk ook met 
voldoende zelfspot en oprechte interesse in de ander. 

“Mijn doel is om mensen iets mee  
te geven waar ze wat aan hebben 
in hun dagelijkse leven”
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