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Vernietiging van marktanalyse
besluiten in de communicatiesector
De rol van OPTA, het CBb en de NMa

Inge Graef (RU)*

1 Inleiding
Op initiatief van de Europese Commissie zijn 
de telecommunicatiemarkten in de Europese 
Unie sinds 1 januari 1998 volledig geopend 
voor concurrentie. Om te voorkomen dat de 
voormalige monopolies worden misbruikt, is 
wet- en regelgeving opgesteld waarmee de 
werking van deze markten kan worden gere-
guleerd. In Nederland ziet de Onafhankelijke 
Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) 
toe op de naleving van deze Europese regels 
die zijn opgenomen in de Telecommunicatie-
wet. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase 
van de verschillende markten stelt OPTA vast 
of sectorspecifieke regulering noodzakelijk is. 
In zogenoemde marktanalysebesluiten legt 
OPTA de benodigde regulering vast in de 
vorm van verplichtingen aan ondernemingen 
met marktmacht. Naarmate de concurrentie 
in de markt toeneemt, wordt de regulering 
afgebouwd, totdat uiteindelijk toepassing van 
het algemene mededingingsrecht toereikend 
is om eventuele mededingingsproblemen op te 
lossen. 

Hoewel OPTA uitgebreid onderzoek doet 
voordat zij sectorspecifieke regulering opstelt, 
komt het in de praktijk veelvuldig voor dat 
marktanalysebesluiten door het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) worden 
vernietigd. Door de vernietiging vervallen de 
verplichtingen die OPTA in het betreffende 
marktanalysebesluit aan ondernemingen met 
marktmacht heeft opgelegd. De sectorspeci-
fieke regulering wordt hierdoor onderbroken 
totdat OPTA een nieuw marktanalysebesluit 
heeft opgesteld. In dit artikel wordt op deze 
problematiek ingegaan en worden verschil-

lende mogelijkheden besproken om de onge-
wenste effecten van een vernietiging zo veel 
mogelijk te beperken. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan de rol van OPTA als sector-
specifieke toezichthouder, de rol van het Col-
lege van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 
als beroepsrechter binnen het sectorspecifieke 
toezicht en de rol van de Nederlandse Mede-
dingingsautoriteit (NMa) als algemene mede-
dingingstoezichthouder in de communicatie-
sector. Voordat wordt ingegaan op de gevolgen 
die een vernietiging van een marktanalyse-
besluit kan hebben, worden eerst de wer-
king en uitoefening van het sectorspecifieke 
toezicht in de praktijk beschreven. 

Hoewel OPTA uitgebreid 
onderzoek doet voordat zij 
sectorspecifieke regulering 
opstelt, komt het in de 
praktijk veelvuldig voor dat 
marktanalysebesluiten door 
het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven worden vernietigd

2 Werking van het sectorspecifieke 
toezicht

2.1 Verhouding tussen de Europese en de 
nationale regulering
De regulering van de Nederlandse commu-
nicatiesector door OPTA is gebaseerd op een 
Europees wetgevingskader bestaande uit vijf 
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richtlijnen (zie kader). Om ervoor te zorgen 
dat deze richtlijnen in alle lidstaten van de 
Europese Unie zo uniform mogelijk worden 
uitgevoerd, stelt de Europese Commissie een 
Aanbeveling relevante markten op, waarin 
de markten voor producten en diensten in de 
communicatiesector worden vermeld ‘waar-
van de kenmerken zodanig kunnen zijn dat 
het opleggen van regulerende verplichtingen 
als beschreven in de bijzondere richtlijnen 
gerechtvaardigd kan zijn’.1 Bij het vaststel-
len van de relevante markten maakt de 
Commissie gebruik van drie criteria. Het 
eerste criterium is de aanwezigheid van hoge 
toegangsbelemmeringen die niet van voorbij-
gaande aard zijn. Hierbij kan gedacht worden 
aan wettelijke, regelgevende of structurele be-
lemmeringen. Structurele toegangsbelemme-
ringen worden veroorzaakt door economische 
kenmerken van de markt, zoals aanzienlijke 
schaalvoordelen en grote initiële investerin-
gen. Aangezien ook rekening moet worden 
gehouden met de mogelijkheid dat toegangs-
belemmeringen worden overwonnen, staat het 
tweede criterium alleen de aanwijzing van 
markten toe waarvan de structuur niet neigt 
naar daadwerkelijke mededinging. Het derde 
criterium houdt in dat toepassing van het al-
gemene mededingingsrecht het marktfalen in 
kwestie niet voldoende zou verhelpen. Slechts 
die markten die voldoen aan deze drie criteria 
komen voor sectorspecifieke regulering in 
aanmerking.2 

Op grond van de Aanbeveling van de 
Europese Commissie bepaalt OPTA welke 
relevante markten binnen Nederland voor 
regulering in aanmerking komen.3 OPTA kan 

hierbij in sommige gevallen afwijken van de 
Aanbeveling. Indien OPTA vaststelt dat een 
markt opgenomen in de Aanbeveling in Ne-
derland niet voldoet aan de drie criteria, kan 
zij ervoor kiezen geen marktanalyseprocedure 
uit te voeren. Ook geldt dat er regulering kan 
plaatsvinden van markten die niet door de 
Europese Commissie zijn genoemd in de Aan-
beveling wanneer deze markten in Nederland 
wel aan de drie criteria voldoen.4

Bij het vaststellen van 
aanmerkelijke marktmacht 
dient OPTA rekening te houden 
met de beginselen van het 
algemene mededingingsrecht

2.2 Marktanalyse
Nadat de relevante markten zijn bepaald, 
wordt een marktonderzoek uitgevoerd.5 Van 
elk van de vastgestelde relevante markten 
dient OPTA te onderzoeken of deze al dan niet 
daadwerkelijk concurrerend is en of hierop 
ondernemingen actief zijn die over aanmer-
kelijke marktmacht beschikken.6 Volgens de 
definitie in de Telecommunicatiewet beschikt 
een onderneming over aanmerkelijke markt-
macht wanneer deze ‘alleen of tezamen met 
andere ondernemingen over een economische 
kracht beschikt die haar in staat stelt zich in 
belangrijke mate onafhankelijk van haar con-
currenten, klanten en uiteindelijk consumen-
ten te gedragen’.7 Deze definitie komt overeen 
met de uitleg die het Hof van Justitie van de 
Europese Unie heeft gegeven aan het begrip 
‘economische machtspositie’ binnen het alge-
mene mededingingsrecht.8 Bij het vaststellen 
van aanmerkelijke marktmacht dient OPTA 
dus rekening te houden met de beginselen 
van het algemene mededingingsrecht. Dit be-
tekent echter niet dat de aanwijzing van een 
onderneming als onderneming met aanmerke-
lijke marktmacht automatisch tot gevolg heeft 
dat deze onderneming ook over een econo-
mische machtspositie beschikt.9 Van belang 
hierbij is dat OPTA de marktpositie van een 
onderneming prospectief moet vaststellen en 
niet achteraf, zoals bij het misbruiktoezicht in 
het algemene mededingingsrecht gebruikelijk 
is.10 

Als OPTA van oordeel is dat er op de be-
trokken markt geen daadwerkelijke mede-
dinging bestaat omdat er ondernemingen 
zijn die over aanmerkelijke marktmacht 
beschikken, dient zij deze ondernemingen 
als zodanig aan te wijzen en wettelijke 

1 Art. 15 lid 1 van Richt-
lijn 2002/21/EG, zoals 
gewijzigd door Richtlijn 
2009/140/EG (PbEU 2009, 
L 337/37).

2 Overweging 5 van de Aan-
beveling van de Commissie 
van 17 december 2007 
betreffende relevante pro-
ducten- en dienstenmark-
ten in de elektronische-
communicatiesector die 
overeenkomstig Richtlijn 
2002/21/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad 
inzake een gemeenschap-
pelijk regelgevingskader 
voor elektronischecom-
municatienetwerken en 
-diensten aan regelgeving 
ex ante kunnen worden 
onderworpen (PbEU 2007, 
L 344/65).

3 Art. 6a.1 lid 1 Tele-
communicatiewet.

4 Overweging 17 van de 
Aanbeveling van de Com-
missie van 17 december 
2007.

5 Art. 6a.1 lid 3 Tele-
communicatiewet.

6 Art. 6a.1 lid 5 sub a Tele-
communicatiewet.

7 Art. 1.1 sub s Tele-
communicatiewet.

8 HvJ EU 14 februari 
1978, zaak 27/76 (United 
Brands/Commissie), 
Jur. 1978, p. 207.

9 Richtsnoeren van de 
Commissie voor de markt-
analyse en de beoorde-
ling van aanmerkelijke 
marktmacht in het bestek 
van het gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor 
elektronische communica-
tienetwerken en –diensten 
(PbEG 2002, C 165/6), 
par. 30.

10 Richtsnoeren van de 
Commissie voor de markt-
analyse en de beoorde-
ling van aanmerkelijke 
marktmacht, par. 70. Zie 
ook P. Kuipers & J. Kohlen, 
‘Aanmerkelijke markt-
macht en (economische) 
machtspositie in de com-
municatiesector: eeneiige 
tweeling of mismatch?’, 
Markt & Mededinging 
2010-1, p. 3 e.v.

11 Art. 6a.2 lid 1 sub a Tele-
communicatiewet.

12 Art. 6a.6 Telecommuni-
catiewet.

De vijf richtlijnen uit het Europese wetgevingskader
1 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische communicatie-
netwerken en -diensten (PbEG 2002, L 108/33)

2 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging 
voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten 
(PbEG 2002, L 108/21)

3 Richtlijn 2002/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake 
toegang tot en interconnectie van elektronische-
communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten 
(PbEG 2002, L 108/7)

4 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst 
en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (PbEG 2002, 
L108/51)

5 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking 
van persoonsgegevens en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie (PbEG 2002, L 201/37).
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verplichtingen op te leggen die passend zijn 
om de mededingingsproblemen op te lossen.11 
Voorbeelden van verplichtingen die OPTA 
kan opleggen, zijn de toegangsverplichting 
op grond waarvan een aanbieder gedwongen 
wordt andere marktpartijen toe te laten tot 
zijn netwerk12 en de verplichting tot tarief-
regulering waarbij OPTA een onderneming 
dwingt tot het hanteren van een door haar 
te bepalen of goed te keuren kostentoereke-
ningssysteem.13

Zodra het marktonderzoek is afgerond, 
stelt OPTA een ontwerpbesluit op dat ter 
notificatie wordt voorgelegd aan belang-
hebbenden.14 Op basis van de zienswijzen van 
marktpartijen kan het ontwerpbesluit aange-
past worden. Het aangepaste ontwerpbesluit 
wordt vervolgens ter consultatie voorgelegd 
aan de Europese Commissie en de nationale 
toezichthouders van de andere lidstaten.15 
Bij de vaststelling van het definitieve besluit 
dient OPTA zo veel mogelijk rekening te 
houden met de opmerkingen van de Com-
missie en de andere nationale regelgevende 
instanties.16

2.3 Uitoefening van het sectorspecifieke 
toezicht in de praktijk
Op de eerste Aanbeveling relevante markten 
die de Europese Commissie in 2003 uit-
bracht, stonden achttien markten die voor 
sectorspecifieke regulering in aanmerking 
kwamen.17 De tweede en meest recente Aan-
beveling die in 2007 is gepubliceerd bevat 
nog maar zeven relevante markten.18 Aan-
gezien OPTA op grond van de Aanbeveling 
van de Commissie bepaalt welke nationale 
relevante markten gereguleerd dienen te 
worden, neemt het aantal markten waarop 
in Nederland sectorspecifiek toezicht wordt 
gehouden ook af. Deze tendens zet zich voort 
in de derde reguleringsperiode van OPTA, 
die loopt van 2012 tot en met 2014. Zo wordt 
de omroepmarkt vanaf 2012 niet meer door 
OPTA gereguleerd. Hoewel deze markt al 
niet meer voorkwam op de Aanbeveling 
relevante markten van de Europese Com-
missie uit 2007, oordeelde OPTA in haar 
marktanalysebesluiten omroep uit 2009 dat 
de Nederlandse omroepmarkt vanwege de 
beperkte concurrentie wel voor sectorspecifie-

13 Art. 6a.7 en 6a.13 Tele-
communicatiewet.

14 Art. 6 van Richtlijn 
2002/21/EG, zoals 
gewijzigd door Richtlijn 
2009/140/EG.

15 Art. 7 lid 3 van Richt-
lijn 2002/21/EG, zoals 
gewijzigd door Richtlijn 
2009/140/EG.

16 Art. 7 lid 7 van Richt-
lijn 2002/21/EG, zoals 
gewijzigd door Richtlijn 
2009/140/EG.

17 Zie de Bijlage bij de 
Aanbeveling van de Com-
missie van 11 februari 
2003 betreffende relevante 
producten- en diensten-
markten in de elektroni-
schecommunicatiesector die 
overeenkomstig Richtlijn 
2002/21/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad 
inzake een gemeenschappe-
lijk regelgevingskader voor 
elektronischecommunica-
tienetwerken en -diensten 
aan regelgeving ex ante 
kunnen worden onderwor-
pen (PbEU 2003, L 114/45).

18 Zie de Bijlage bij de Aan-
beveling van de Commissie 
van 17 december 2007.
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ke regulering in aanmerking kwam.19 In het 
op 20 december 2011 gepubliceerde oordeel 
inzake de televisiemarkt concludeert OPTA 
echter dat regulering van deze markt niet 
langer gerechtvaardigd is, omdat de concur-
rentie zich sneller ontwikkelt dan zij in 2009 
had verondersteld.20

Ook legt OPTA in de gereguleerde markten 
minder verplichtingen op aan ondernemin-
gen met aanmerkelijke marktmacht. Bij het 
opleggen van specifieke verplichtingen wordt 
een onderscheid gemaakt tussen verplich-
tingen op groothandels- oftewel wholesale 
niveau en verplichtingen op eindgebruikers-
markten, ook wel retailmarkten genoemd. 
In de reguleringsperiode 2012-2014 neemt 
het aantal verplichtingen dat op een lager 
 niveau is opgelegd af. Zo is OPTA van oordeel 
dat de verplichting voor KPN om op lokaal 
niveau toegang tot haar telefonie netwerk 
te bieden niet langer noodzakelijk is.21 Ten 
aanzien van de markt voor lage kwaliteit 
wholesale breedbandtoegang, die vooral 
wordt gebruikt voor internettoegang, conclu-
deert OPTA dat KPN niet meer beschikt over 
aanmerkelijke marktmacht. Volgens OPTA 
is deze markt concurrerend in aanwezigheid 
van de voorgestelde regulering van ontbun-
delde toegang. De bestaande verplichtingen 
op deze eindgebruikersmarkt zijn daarom 
ingetrokken.22 

Aan de hand van het feit 
dat het aantal gereguleerde 
markten en het aantal 
verplichtingen dat in die 
markten wordt opgelegd 
steeds kleiner worden, 
kan worden geconcludeerd 
dat het sectorspecifieke 
toezicht haar doel dient

Aan de hand van het feit dat het aantal gere-
guleerde markten en het aantal verplichtin-
gen dat in die markten wordt opgelegd steeds 
kleiner worden, kan worden geconcludeerd 
dat het sectorspecifieke toezicht haar doel 
dient. Sectorspecifiek toezicht is immers in-
gevoerd om markten concurrerend te maken, 
zodat toepassing van het algemene mede-
dingingsrecht op den duur voldoende is om 
vrije mededinging te waarborgen. Echter, bij 
de uitvoering van het sectorspecifieke toezicht 
doet zich ook een probleem voor.

3 Vernietiging van marktanalyse
besluiten
In de praktijk blijkt dat marktpartijen vaak 
in beroep gaan tegen marktanalysebesluiten 
vastgesteld door OPTA. Op grond van artikel 
17.1 lid 1 van de Telecommunicatiewet is het 
CBb bevoegd om te oordelen of het beroep 
terecht ingesteld is. Geregeld komt het CBb 
tot de conclusie dat het beroep gegrond is, 
hetgeen leidt tot vernietiging van het markt-
analysebesluit van OPTA. Door de vernieti-
ging vervallen ook de specifieke verplichtin-
gen die op grond van het marktanalysebesluit 
zijn opgelegd aan ondernemingen met 
aanmerkelijke marktmacht. Dit betekent dat 
na een vernietiging van een marktanalyse-
besluit in het geheel geen verplichtingen meer 
gelden op de markt totdat OPTA een nieuw 
besluit heeft genomen. In deze periode is er op 
de betreffende markt dus geen sectorspecifiek 
toezicht. 

Na een vernietiging van 
een marktanalysebesluit 
gelden in het geheel geen 
verplichtingen meer op de 
markt totdat OPTA een nieuw 
besluit heeft genomen

In sommige gevallen kan OPTA het vernie-
tigde marktanalysebesluit herstellen. Op 24 
juli 2007 vernietigde het CBb de omroep-
besluiten uit 2006, omdat OPTA onvoldoende 
onderbouwd had dat de opgelegde wholesale 
toegangsverplichtingen niet verder gingen 
dan noodzakelijk was om de geconstateerde 
mededingingsproblemen op te lossen.23 Door 
de motivering ten aanzien van de proportio-
naliteit van de maatregelen in zogenaamde 
herstelbesluiten te verbeteren, voldeed 
OPTA aan de uitspraak van het CBb om met 
betrekking tot de verplichtingen op de whole-
sale markten nieuwe besluiten te nemen.24 
Doordat de herstelbesluiten op 1 januari 2008 
in werking traden, kon OPTA al snel weer 
overgaan tot regulering van de omroepmarkt.

Indien het vernietigde besluit echter niet 
hersteld kan worden, moet OPTA van voren 
af aan beginnen met het opstellen van een 
nieuw marktanalysebesluit. Dit betekent dat 
OPTA opnieuw de markt moet onderzoeken 
en moet vaststellen welke partijen markt-
macht hebben en welke verplichtingen pas-
send zijn om de mededingingsproblemen op 
te lossen. De nieuwe marktanalyse moet ver-
volgens ter consultatie worden voorgelegd aan 

19 Marktanalyse Om-
roep: CAIW, 5 maart 
2009, kenmerk OPTA/
AM/2009/200369-O, 
par. 563; Marktanalyse 
Omroep: Delta, 5 maart 
2009, kenmerk OPTA/
AM/2009/200371-O, 
par. 561; Marktanalyse 
Omroep: UPC, 5 maart 
2009, kenmerk OPTA/
AM/2009/200374-O, par. 
562 en Markanalyse 
Omroep: Ziggo, 5 maart 
2009, kenmerk OPTA/
AM/2009/200373-O, par. 
560. Alle marktanalyse-
besluiten van OPTA die 
in dit artikel genoemd 
worden zijn beschikbaar 
via www.opta.nl.

20 Oordeel Analyse 
Televisie, 20 december 
2011, kenmerk OPTA/
AM/2011/202885, par. 
 16-19.

21 Marktanalyse Vaste 
Telefonie 2012, 27 april 
2012, kenmerk OPTA/
AM/2012/201189, par. 783.

22 Marktanalyse lage kwali-
teit wholesale breedband-
toegang (LKWBT), 27 april 
2012, kenmerk OPTA/
AM/2012/201220, par. 439.

23 CBb 24 juli 2007, 
LJN: BB0186, AWB 06/322 
tot en met 06/332 en 
06/359 tot en met 06/400.

24 Herstelbesluiten Markt-
analyse Omroep, 21 
december 2007, kenmerken 
OPTA/BO/2007/202811, 
OPTA/BO/2007/202816, 
OPTA/BO/2007/202815, 
OPTA/BO/2007/202817 en 
OPTA/BO/2007/202810, 
par. 6-7.
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marktpartijen en aan de Europese Commis-
sie. In de praktijk kan er een hele tijd over-
heen gaan voordat deze procedure doorlopen 
is. Nadat het CBb bij uitspraak van 13 april 
2010 het marktanalysebesluit huurlijnen ver-
nietigde,25 kwam OPTA tot de conclusie dat er 
een aantal ontwikkelingen in de huurlijnen-
markt waren die opnieuw beoordeeld moesten 
worden. Daardoor was een snelle reparatie 
van het besluit volgens OPTA niet mogelijk. 
OPTA besloot om deze reden een volledig 
nieuwe marktanalyse uit te voeren. Vanwege 
de inhoudelijke relatie met de nieuwe markt-
analyses voor wholesale breedbandtoegang 
en ontbundelde toegang heeft OPTA ervoor 
gekozen om voor de nieuwe analyse van de 
huurlijnenmarkt aan te sluiten bij de plan-
ning van de derde ronde marktanalyses.26 
Hierdoor is de sectorspecifieke regulering van 
de huurlijnenmarkt al gedurende langere tijd 
onderbroken, terwijl er volgens OPTA op deze 
markt wel sprake is van mededingingsproble-
men die het opleggen van specifieke verplich-
tingen rechtvaardigen. 

Om ervoor te zorgen dat de 
marktanalysebesluiten de 
toets bij het CBb zo goed 
mogelijk doorstaan, is het van 
belang dat OPTA de gemaakte 
keuzes in de besluiten 
voldoende onderbouwt

4 De rol van OPTA
Als sectorspecifieke toezichthouder is OPTA 
verantwoordelijk voor een goede werking 
van de regulering in de communicatiesector. 
Om ervoor te zorgen dat de marktanalyse-
besluiten de toets bij het CBb zo goed 
mogelijk doorstaan, is het van belang dat 
OPTA de gemaakte keuzes in de besluiten 
voldoende onderbouwt. Dat geldt des te meer 
indien marktpartijen bij de consultatie al 
hebben aangegeven het niet eens te zijn met 
de conclusies van OPTA. Het zijn immers 
de marktpartijen die beroep instellen en 
daarmee voor vernietiging van de besluiten 
van OPTA kunnen zorgen. Het marktana-
lysebesluit huurlijnen is op 13 april 2010 
vernietigd, omdat het CBb het eens was met 
het oordeel van KPN dat de marktafbake-
ning onvoldoende onderzocht en onderbouwd 
was. Ondanks dat bij de voorbereiding van 
het besluit al bleek dat de marktpartijen en 

OPTA van mening verschilden over de juiste 
marktafbakening, heeft OPTA geen extra 
aandacht besteed aan de motivering van 
de uiteindelijk in het marktanalysebesluit 
gebruikte marktafbakening.27

Nadat een marktanalysebesluit is vernie-
tigd, is het de taak van OPTA ervoor te zorgen 
dat er zo snel en toch zorgvuldig mogelijk 
een nieuw onderzoek wordt gestart. Dit lukt 
OPTA echter niet altijd. Hoewel het CBb 
bij uitspraak van 13 april 2010 OPTA had 
opgedragen om na vernietiging van het huur-
lijnenbesluit binnen zes maanden een nieuw 
besluit te nemen, heeft OPTA, zoals hierboven 
beschreven, ervoor gekozen om de analyse van 
de huurlijnenmarkt tegelijk uit te voeren met 
de nieuwe marktanalyses voor de derde regu-
leringsperiode. Het ontwerpbesluit is eind 
februari 2012 ter notificatie aan de Europese 
Commissie voorgelegd.28 Aangezien de Com-
missie heeft aangegeven ernstige twijfels te 
hebben bij de verplichtingen op de markt voor 
hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang 
en huurlijnen,29 kan het nog enige tijd duren 
voordat OPTA een definitief besluit zal nemen 
en weer bevoegd is om in te grijpen in de 
huurlijnenmarkt die al gedurende twee jaar 
niet gereguleerd wordt. 

Het CBb maakt steeds 
meer gebruik van de 
mogelijkheden die artikel 
8:72 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) de 
bestuursrechter biedt bij de 
vernietiging van een besluit

5 De rol van het CBb
Door haar bevoegdheid om marktanalyse-
besluiten van OPTA te kunnen vernietigen 
heeft ook het CBb invloed op de werking van 
het sectorspecifieke toezicht in de communica-
tiesector. Hoewel vernietiging van een besluit 
de enige optie is voor het CBb wanneer zij 
tot de conclusie komt dat een beroep terecht 
is ingesteld, heeft dit grote gevolgen voor de 
goede werking van het toezicht aangezien bij 
vernietiging ook de specifieke verplichtingen 
voor marktpartijen vervallen. Het CBb lijkt 
zich bewust te zijn van deze gevolgen en 
maakt steeds meer gebruik van de mogelijk-
heden die artikel 8:72 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) de bestuursrechter biedt 
bij de vernietiging van een besluit. Door deze 

25 CBb 13 april 2010, 
LJN: BM3159, AWB 09/214 
tot en met 09/217.

26 Brief OPTA, ‘Uitnodiging 
voor marktpartijen voor 
startbijeenkomst derde 
ronde marktanalyses’, 16 
september 2010. Beschik-
baar via www.opta.nl/nl/
actueel/alle-publicaties/
publicatie/?id=3266 (laatst 
geraadpleegd op 2 mei 
2012).

27 CBb 13 april 2010, 
LJN: BM3159, r.o. 3.4.

28 Publicatie OPTA, ‘Notifi-
catie marktanalyse who-
lesale breedbandtoegang 
en -huurlijnen (WBTH)’, 22 
februari 2012. Beschik-
baar via www.opta.nl/nl/
actueel/alle-publicaties/
publicatie/?id=3558 (laatst 
geraadpleegd op 2 mei 
2012). 

29 Publicatie OPTA, ‘Besluit 
marktanalyse lage kwali-
teit wholesale breedband-
toegang (LKWBT)’, 27 
april 2012. Beschikbaar 
via www.opta.nl/nl/
actueel/alle-publicaties/
publicatie/?id=3582 (laatst 
geraadpleegd op 2 mei 
2012).
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bevoegdheden aan te wenden kan het CBb in 
passende situaties de ongewenste gevolgen 
van een vernietiging in aanzienlijke mate 
beperken. Een andere manier voor het CBb 
om de goede werking van het sectorspecifieke 
toezicht te waarborgen is een snellere beoor-
deling van marktanalysebesluiten waartegen 
beroep is ingesteld.

5.1 Instandhouden rechtsgevolgen
Hoewel vernietiging van een besluit in 
beginsel ook vernietiging van de rechts-
gevolgen van dat besluit meebrengt, kan de 
bestuursrechter op grond van artikel 8:72 lid 
3 Awb bepalen dat de rechtsgevolgen van het 
vernietigde besluit geheel of gedeeltelijk in 
stand blijven. Dit wordt het ‘gedekt verklaren 
van de nietigheid’ genoemd. Een gedekt-
verklaring kan zinvol zijn als een besluit is 
vernietigd wegens een formeel gebrek, maar 
op grond van hetgeen in de procedure naar 
voren is gekomen, duidelijk is dat een nieuw 
te nemen besluit inhoudelijk hetzelfde zal 
zijn.30 Een voorbeeld hiervan is de vernieti-
ging van een besluit wegens schending van 
de in de Awb opgenomen zorgvuldigheids-
plicht waarbij inachtneming van de vereiste 
zorgvuldigheid niet tot een ander besluit zou 
hebben geleid. 

Met betrekking tot het sectorspecifieke toe-
zicht betekent dit dat het CBb door de nietig-
heid van een marktanalysebesluit voor gedekt 
te verklaren, ervoor kan zorgen dat (een 
gedeelte van) de in het vernietigde besluit 
opgelegde specifieke verplichtingen gehand-
haafd blijven. Hierdoor kan een onderbreking 
van de sectorspecifieke regulering worden 
voorkomen als vaststaat dat in een nieuw 
marktanalysebesluit dezelfde verplichtingen 
zouden worden opgelegd. Bij de vernietiging 
van de omroepbesluiten uit 2006 op 24 juli 
2007 maakte het CBb gebruik van haar 
bevoegdheid tot het gedekt verklaren van de 
nietigheid. Het CBb bepaalde dat de rechts-
gevolgen van de besluiten met betrekking 
tot de retailmarkten in stand konden blijven. 
Ondanks dat zij de omroepbesluiten in het 
geheel vernietigde wegens schending van de 
in de Telecommunicatiewet opgenomen moti-
veringsplicht, was het CBb van oordeel dat de 
op de retailmarkten opgelegde verplichtingen 
niet als niet-passend te beschouwen waren. 
Daarom bepaalde zij op grond van artikel 8:72 
lid 3 Awb dat de opgelegde retailverplichtin-
gen bleven bestaan, waardoor OPTA alleen 
voor wat betreft de verplichtingen op de 
wholesale markten een nieuw besluit diende 
te nemen.31

5.2 Voorlopige voorziening
Daarnaast heeft de bestuursrechter op grond 
van artikel 8:72 lid 5 Awb de mogelijkheid om 
bij de vernietiging van een besluit een voorlo-
pige voorziening te treffen, bijvoorbeeld voor de 
periode waarin het bestuursorgaan een nieuw 
besluit dient te nemen. Als voorlopige voorzie-
ning kan het CBb binnen het sectorspecifieke 
toezicht bepalen dat de regulering ondanks de 
vernietiging van het betreffende marktanalyse-
besluit voor een bepaalde periode, waarbinnen 
OPTA een nieuw besluit dient te nemen, in 
stand blijft. Een dergelijke voorlopige voorzie-
ning is passend in gevallen waarin al jarenlang 
sprake is van sectorspecifieke regulering en de 
uitspraak van het CBb genoeg ruimte laat voor 
OPTA om in een nieuw marktanalysebesluit 
opnieuw specifieke verplichtingen op te leggen. 
Door in een dergelijke situatie een voorlopige 
voorziening te treffen kan het CBb voorkomen 
dat er op de betrokken markt onomkeerbare 
gevolgen intreden in de periode tussen ver-
nietiging en het nemen van een nieuw markt-
analysebesluit.32 

Door een voorlopige voorziening 
te treffen kan het CBb 
voorkomen dat er op de 
betrokken markt onomkeerbare 
gevolgen intreden in de 
periode tussen vernietiging 
en het nemen van een nieuw 
marktanalysebesluit

Bij de vernietiging van het marktanalysebesluit 
ontbundelde toegang op wholesale niveau op 
28 oktober 2009 maakte het CBb gebruik van 
een voorlopige voorziening in de zin van artikel 
8:72 lid 5 Awb. Deze voorziening hield in dat de 
aan KPN in het vernietigde besluit opgelegde 
verplichtingen waartegen het ingestelde beroep 
niet was gericht voor een periode van zes maan-
den na de datum van de uitspraak in stand 
werden gehouden.33 Hierdoor werden alleen de 
specifieke verplichtingen aangetast waarop het 
beroep van KPN zag. Doordat OPTA binnen 
zes maanden een nieuw marktanalysebesluit 
nam,34 viel de regulering van de vormen van 
toegang waarop het door KPN ingestelde be-
roep geen betrekking had niet weg.

5.3 Duur toetsing CBb
Een andere aanbeveling ten aanzien van het 
CBb is om marktanalysebesluiten waartegen 
beroep is aangetekend, sneller te beoorde-

30 G.A.C.M. van Ballegooij, 
T. Barkhuysen, W. den 
Ouden & J.E.M. Polak, 
Bestuursrecht in het 
Awb-tijdperk, Deventer: 
Kluwer 2008, p. 246.

31 CBb 24 juli 2007, 
LJN: BB0186, r.o. 9.3.6.1-
9.3.6.2.

32 E. Pietermaat & A.T. 
 Ottow, ‘De rechter-
lijke toetsing van 
OPTA’s marktanalyses: 
procedurele aspecten’, 
Mediaforum 2007-11/12, 
p. 348-349.

33 CBb 28 oktober 2009, 
LJN: BK1315, AWB 
09/218 en 09/219, r.o. 3.12.

34 Marktanalyse Breedband: 
Ontbundelde toegang op 
wholesale niveau, 27 april 
2010, kenmerk OPTA/
AM/2010/201285.
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len. Het CBb neemt vaak jarenlang de tijd 
om marktanalyses te toetsen, waardoor het 
zelfs kan voorkomen dat OPTA al nieuwe 
marktanalysebesluiten moet nemen terwijl 
de ‘oude’ besluiten nog ter beoordeling bij het 
CBb liggen. Dit is zeer onwenselijk, aangezien 
OPTA in deze omstandigheden niet weet of 
haar redenering en aannames de toets bij het 
CBb zullen doorstaan. Als zij nieuwe markt-
analyses opstelt op basis van haar eerdere 
aannames, bestaat het gevaar dat bij vernieti-
ging van de oude marktanalysebesluiten ook 
de nieuwe besluiten geen stand meer kunnen 
houden.35 Deze situatie heeft zich recent voor-
gedaan toen het CBb bij uitspraak van 30 sep-
tember 201136 het marktanalysebesluit vaste 
telefonie uit 2008 gedeeltelijk vernietigde. 

Het CBb neemt vaak jarenlang 
de tijd om marktanalyses te 
toetsen, waardoor het zelfs 
kan voorkomen dat OPTA al 
nieuwe marktanalysebesluiten 
moet nemen terwijl de ‘oude’ 
besluiten nog ter beoordeling 
bij het CBb liggen

In dit besluit besliste OPTA om de verplich-
tingen op de retailmarkt voor zakelijke vaste 
telefonie op 1 januari 2010 in te trekken, om-
dat er op deze markt op korte termijn daad-
werkelijke concurrentie zou worden gerea-
liseerd. Volgens OPTA was handhaving van de 
verplichtingen gedurende de gehele regule-
ringsperiode daarom niet meer passend.37 Het 
CBb oordeelde echter dat deze conclusie van 
OPTA onvoldoende gemotiveerd was en droeg 
OPTA op om binnen drie maanden een nieuw 
besluit te nemen over de instandhouding van 
de verplichtingen op de zakelijke retailmarkt 
na 1 januari 2010.38 Aangezien OPTA voor 
deze uitspraak van het CBb haar ontwerp-
besluit vaste telefonie voor de volgende regu-
leringsperiode al had gepubliceerd, waarin 
zij opnieuw constateerde dat de retailmark-
ten voor vaste telefonie niet in aanmerking 
kwamen voor regulering,39 moest OPTA naast 
het besluit uit 2008 ook haar nieuwe besluit 
aanpassen.40 Dit heeft geleid tot de publicatie 
van twee aanvullende ontwerpbesluiten vaste 
telefonie op 7 december 2011.41

Om dergelijke situaties te voorkomen, 
pleitte bestuursvoorzitter Chris Fonteijn bij 
de presentatie van het jaarverslag 2010 van 
OPTA voor meer terughoudendheid van het 

CBb. De rechterlijke toets waaraan markt-
analysebesluiten worden onderworpen, zou 
zich volgens hem moeten beperken tot een 
aantal formele eisen. Door een minder uitput-
tende toetsing zou het CBb sneller tot een 
oordeel kunnen komen, waardoor er eerder 
duidelijkheid is voor marktpartijen en ook 
voor OPTA.42 Hierbij moet echter wel reke-
ning worden gehouden met de rechtsbescher-
ming van de marktpartijen aan wie in markt-
analysebesluiten verplichtingen zijn opgelegd. 
Het CBb is de enige instantie waartoe deze 
marktpartijen zich kunnen wenden, terwijl 
grote economische belangen gemoeid zijn met 
de verplichtingen die OPTA kan opleggen. 
De toetsing door het CBb moet daarom niet 
te beperkt worden. Op dit moment lijkt de 
soms jarenlang durende toetsing van het CBb 
echter ten koste te gaan van de goede werking 
van het sectorspecifieke toezicht. 

Zoals ook in het kader van de voorgestelde 
Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) 
is betoogd, moet een evenwicht worden 
gevonden tussen snelheid en zorgvuldigheid 
waarbij de bestuursrechter snel moet kunnen 
zorgen voor duidelijkheid voor belanghebben-
den en bestuursorganen, zonder de bestaande 
mogelijkheden voor het aanvechten van 
besluiten in te perken.43 Hoewel de toets van 
het CBb na inwerkingtreding van de Wab 
inhoudelijk niet verandert, is in het nieuwe 
artikel 8:72 Awb door een herschikking van 
de instrumenten die de bestuursrechter 
heeft bij het beoordelen van besluiten wel 
duidelijker naar voren gebracht dat deze een 
alternatief vormen voor het vernietigen van 
een besluit met de plicht voor het bestuurs-
orgaan om een nieuw besluit te nemen.44 
De wetgever stimuleert de bestuursrechter 
hiermee om gebruik te maken van wettelijke 
voorzieningen die een snelle en effectieve 
geschilbeslechting bevorderen, zoals het 
instandhouden van de rechtsgevolgen van 
een vernietigd besluit en het treffen van een 
voorlopige voorziening. 

6 De rol van de NMa
Hoewel de besproken problemen in de com-
municatiesector grotendeels opgelost kunnen 
worden door verbeteringen in het sector-
specifieke toezicht zelf, zullen er altijd situa-
ties blijven bestaan waarin de regulering door 
vernietiging van een marktanalysebesluit 
onderbroken wordt. Wanneer dit het geval is, 
kan optreden door de NMa uitkomst bieden in 
situaties waar zich mededingingsproblemen 
voordoen. 

35 ‘OPTA gefrustreerd door 
jarenlange toetsing van 
rechter’, Het Financieele 
Dagblad 20 april 2011.

36 CBb 30 september 2011, 
LJN: BT6098, AWB 09/209 
tot en met 09/213.

37 Marktanalyse Vaste 
Telefonie, 19 december 
2008, kenmerk OPTA/
AM/2008/20272, par. 17.

38 CBb 30 september 2011, 
LJN: BT6098, r.o. 10.8 en 
11.

39 Ontwerp-marktanalyse-
besluit Vaste Telefonie, 
14 juli 2011, par. 27.

40 Aanvullend ontwerp-
besluit marktanalyse Vaste 
Telefonie 2011, 7 december 
2011, kenmerk OPTA/
AM/2011/202784, par. 3-4.

41 Aanvullend ontwerp-
besluit marktanalyse 
Vaste Telefonie 2008, 7 
december 2011, kenmerk 
OPTA/AM/2011/202785 en 
Aanvullend ontwerpbesluit 
marktanalyse Vaste Telefo-
nie 2011, 7 december 2011.

42 ‘OPTA gefrustreerd door 
jarenlange toetsing van 
rechter’, Het Financieele 
Dagblad 20 april 2011.

43 Kamerstukken II 2009/10, 
32 450, nr. 3 (MvT), p. 11.

44 Kamerstukken II 2009/10, 
32 450, nr. 3 (MvT), 
p.  55-56.
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6.1 Bevoegdheden NMa 
De NMa houdt toezicht op de naleving van de 
bepalingen van het algemene mededingings-
recht die zijn opgenomen in de Mededingings-
wet (Mw). Op grond van artikel 24 Mw kan 
de NMa het gedrag van ondernemingen met 
een economische machtspositie verbieden 
als hun handelingen gekwalificeerd kun-
nen worden als misbruik. Door middel van 
een verbod kan de NMa in feite soortgelijke 
verplichtingen opleggen als OPTA binnen 
het sectorspecifieke toezicht. Zo kan de NMa 
net als OPTA marktpartijen dwingen tot het 
aanbieden van toegang tot faciliteiten. Onder 
bepaalde omstandigheden kan een toegangs-
weigering namelijk misbruik van economi-
sche machtspositie opleveren.45 Omdat de 
onderneming die toegang weigert verboden 
wordt om met dit gedrag door te gaan, staat 
de vaststelling van misbruik feitelijk gelijk 
aan het opleggen van een toegangsverplich-
ting. Een groot verschil is echter dat in het 
sectorspecifieke toezicht specifieke verplich-
tingen worden opgelegd ter voorkoming van 
mogelijk misbruik, terwijl de NMa slechts 
kan optreden wanneer het misbruik al heeft 
plaatsgevonden. Ten opzichte van het sector-
specifieke toezicht van OPTA is het toezicht 
van de NMa daardoor niet zo effectief om 
snelle marktontwikkelingen te corrigeren. 
Desalniettemin is de NMa als enige bevoegd 
om in te grijpen bij concurrentieverstorin-
gen als de sectorspecifieke regulering van 
OPTA tijdelijk is weggevallen. Optreden van 
de NMa kan dan gewenst zijn om de mede-
dinging in de markt te herstellen. 

Door middel van een 
verbod kan de NMa in feite 
soortgelijke verplichtingen 
opleggen als OPTA binnen 
het sectorspecifieke toezicht

6.2 Optreden NMa in de praktijk
In de praktijk blijkt echter dat de NMa zeer 
terughoudend is om op grond van het mis-
bruikverbod in de communicatiesector op 
te treden. In de afgelopen jaren zijn er door 
verschillende marktpartijen klachten inge-
diend wegens mogelijk machtsmisbruik in de 
communicatiesector. De NMa heeft echter nog 
nooit een overtreding van het misbruikverbod 
in deze sector vastgesteld. Vaak weigert de 
NMa zelfs om naar aanleiding van een klacht 
een onderzoek in te stellen.46 Zo oordeelde de 
NMa dat het niet opportuun was om een on-

derzoek te starten ten aanzien van de klacht 
ingediend door KPN tegen de kabelbedrijven 
wegens de weigering van toegang tot het 
kabelnetwerk, omdat OPTA op dat moment 
de omroepmarkt opnieuw aan het analyseren 
was.47 Ook besloot de NMa met een beroep 
op haar prioriteringsbeleid om de klacht van 
Tele2 tegen KPN over diens weigering om op 
wholesale niveau telefonieabonnementen te 
leveren niet nader te onderzoeken.48 

De terughoudende houding 
van de NMa kan problematisch 
zijn, aangezien het toezicht 
op de communicatiesector 
helemaal wegvalt als OPTA 
tijdelijk onbevoegd is en de 
NMa zich afzijdig houdt

Deze terughoudende houding van de NMa 
kan problematisch zijn, aangezien het toe-
zicht op de communicatiesector helemaal 
wegvalt als OPTA tijdelijk onbevoegd is en de 
NMa zich afzijdig houdt. Hoewel het optreden 
van OPTA voorgaat op dat van de NMa,49 
betekent dit geenszins dat de NMa niet mag 
ingrijpen in de communicatiesector. Volgens 
het Europese wetgevingskader, dat de basis 
vormt voor het Nederlandse sectorspecifieke 
toezicht, is de regulering door OPTA bedoeld 
als aanvulling op het algemene mededin-
gingstoezicht.50 Sectorspecifieke regulering 
door OPTA sluit een optreden van de NMa 
dus niet uit. Dit blijkt ook uit het Samenwer-
kingsprotocol dat is gesloten tussen OPTA 
en de NMa. Volgens artikel 9 van dit protocol 
kan de NMa in zaken waarin de bevoegd-
heden van de twee toezichthouders samen-
lopen, optreden als toepassing van de eigen 
bevoegdheden van OPTA het misbruik van 
economische machtspositie niet wegneemt 
of als OPTA niet binnen een redelijke ter-
mijn op grond van haar eigen bevoegdheden 
optreedt. In sommige gevallen verstrijkt er 
zoveel tijd tussen de vernietiging van een 
marktanalysebesluit en de vaststelling van 
een nieuw besluit dat er geen sprake meer is 
van een redelijke termijn waarbinnen OPTA 
kan optreden. Door haar bevoegdheden aan te 
wenden kan de NMa er in de tussenliggende 
periode voor zorgen dat bestaande mededin-
gingsproblemen niet uit de hand lopen. Om de 
effectiviteit van het toezicht op de communi-
catiesector te waarborgen als OPTA tijdelijk 
niet bevoegd is, zou aan het algemene mede-

45 HvJ EU 6 april 1995, ge-
voegde zaken C-241/91 en 
C-242/91 (Telefis Eireann 
and Independent Television 
Publications Ltd/Com-
missie (Magill)), Jur. 1995, 
p. I-743; HvJ EU 29 april 
2004, zaak C-418/01 (IMS 
Health/NDC Health), 
Jur. 2004, p. I-5039; 
Gerecht EU 17 septem-
ber 2007, zaak T-201/04 
( Microsoft/Commissie), 
Jur. 2007, p. II-3601.

46 Kuipers & Kohlen 2010, 
p. 7-8.

47 Besluit NMa 20 juli 2007, 
KPN v. Kabelbedrijven, 
zaaknummer 5702.

48 Besluit NMa 7 juni 2004, 
Tele2 v. KPN, zaaknummer 
3439.

49 Art. 3-7 Samenwerkings-
protocol OPTA-NMa juni 
2004, Stcrt. 2004, 121, 
p. 34.

50 Richtsnoeren van de Com-
missie voor de marktana-
lyse en de beoordeling van 
aanmerkelijke markt-
macht, par. 81.
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dingingsrecht een grotere rol moeten worden 
toegekend. Een betere afstemming van het 
toezicht van de NMa op dat van OPTA zou 
daarom wenselijk zijn.

Wellicht kan de oprichting 
van de Autoriteit Consument 
en Markt per 1 januari 
2013 bijdragen aan een 
betere samenhang tussen 
de twee soorten toezicht

6.3 Oprichting nieuwe toezichthouder
Wellicht kan de oprichting van de Autoriteit 
Consument en Markt per 1 januari 2013 
bijdragen aan een betere samenhang tussen 
de twee soorten toezicht. Binnen deze nieuwe 
toezichthouder wordt het toezicht van de 
NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit 
samengevoegd.51 Omdat na de fusie één toe-
zichthouder verantwoordelijk is voor het op-
treden van zowel OPTA als de NMa, is er geen 
afstemming tussen aparte toezichthouders 
meer nodig en kan optimaal gebruik worden 
gemaakt van elkaars expertise. Volgens de 
minister van Economische Zaken, Landbouw 
& Innovatie zal de samenvoeging de effectivi-
teit van het markttoezicht vergroten, omdat 
flexibel en integraal kan worden ingespeeld 
op marktontwikkelingen.52 Aangezien de toe-
zichthouder die de sectorspecifieke regulering 
uitvoert ook bevoegd is om op grond van het 
algemene mededingingsrecht in de commu-
nicatiesector op te treden, zou een tijdelijke 
onderbreking van het sectorspecifieke toezicht 
voortvarender dan voorheen kunnen worden 
opgevangen door gebruik te maken van de 
bevoegdheden binnen het algemene mede-
dingingstoezicht. Bovendien is er na de fusie 
geen risico meer op tegenstrijdige besluiten.

7 Conclusie
Hoewel de communicatiesector zich onder 
invloed van de sectorspecifieke regulering 
steeds meer richting marktwerking lijkt te 
ontwikkelen, bestaan er in de praktijk enkele 
problemen bij de uitvoering van het sector-
specifieke toezicht. De regulering van OPTA 
lijdt onder de ingrijpende gevolgen die vernie-
tiging van marktanalysebesluiten kan heb-
ben. Ook de jarenlang durende toetsing van 
besluiten door het CBb heeft een negatieve 
invloed op de werking van het toezicht. Deze 

problemen kunnen deels worden opgelost 
door een effectieve aanpak van OPTA nadat 
een marktanalysebesluit is vernietigd. Door 
het besluit te herstellen of een nieuw besluit 
te nemen, kan OPTA weer overgaan tot het 
uitoefenen van toezicht. Ook zou OPTA kun-
nen proberen vernietiging van de door haar 
genomen besluiten te voorkomen door deze 
besluiten zorgvuldiger voor te bereiden en de 
gemaakte keuzes goed te motiveren. 

Het CBb heeft ook invloed op de werking 
van het toezicht. Door een minder uitputtende 
rechterlijke toetsing zou het CBb markt-
analysebesluiten sneller kunnen beoordelen 
waardoor er voor marktpartijen en OPTA 
eerder duidelijkheid is over de toe te passen 
sectorspecifieke regulering. Daarnaast kan 
het CBb een volledige onderbreking van het 
sectorspecifieke toezicht op een markt voor-
komen door bij de vernietiging van een markt-
analysebesluit in voorkomende gevallen de 
specifieke verplichtingen van ondernemingen 
met marktmacht in stand te houden. 

De regulering van OPTA 
lijdt onder de ingrijpende 
gevolgen die vernietiging 
van marktanalysebesluiten 
kan hebben

Desondanks zullen er altijd situaties blijven 
bestaan waarin OPTA als gevolg van vernie-
tiging van een marktanalysebesluit tijdelijk 
onbevoegd is om toezicht te houden op een 
bepaalde markt. In dergelijke gevallen kan 
alleen de NMa nog ingrijpen om mededin-
gingsproblemen op te lossen. In de praktijk 
blijkt echter dat de NMa terughoudend is 
om op grond van het misbruikverbod op te 
optreden. Een actievere houding van de NMa 
zou wenselijk zijn in gevallen waarin OPTA 
tijdelijk niet bevoegd is, zodat het toezicht op 
de communicatiesector niet in het geheel weg-
valt. Door het optreden van de NMa beter af 
te stemmen op dat van OPTA kan het toezicht 
op de communicatiesector verbeterd worden. 
De fusie van de toezichthouders in de nieuw 
op te richten Autoriteit Consument en Markt 
zou hieraan kunnen bijdragen. Voorlopig zijn 
OPTA en de NMa echter nog twee aparte toe-
zichthouders en is het afwachten hoe zij in de 
derde sectorspecifieke reguleringsperiode om 
zullen gaan met eventuele vernietigingen van 
marktanalysebesluiten door het CBb. 
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