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1. Algemeen 

Het wetsvoorstel gaat terecht uit van de filosofie dat wetten geen markten maken en 

dat, zeker in een dynamische sector als deze, de overheid terughoudend moet zijn. Dat 

laat onverlet dat de overheid heldere kaders moet scheppen en moet zorgen voor 

adequaat toezicht 

 

2. Doelstelling 

Op p. 11 van de MvT wordt gesteld dat de belangen van burgers en bedrijven centraal 

staan. Deze doelstelling is weinig richtinggevend voor het handelen van de 

toezichthouder in concrete gevallen, noch voor het evalueren van de toezichthouder: 

een keuze moet gemaakt worden. Deze keuze kan niet in het voordeel van “bedrijven” 

uitvallen: gevestigde partijen en nieuwe toetreders hebben immers in de meeste 

gevallen tegengestelde belangen. Het enige belang dat uiteindelijk telt is dat van de 

gebruiker/consument/burger en dit zou duidelijker naar voren moeten worden 

gebracht.  

Neem als concreet voorbeeld de vraag of het opleggen van toegangsverplichtingen 

gerechtvaardigd is. De MvT (pp. 24-26) noemt zes aspecten die in ieder geval bij de 

afweging van belang zijn. Uiteindelijk komt het echter neer op de vraag of de 

Nederlandse burger al dan niet baat heeft bij een dergelijke verplichting. 

Beantwoording van deze vraag vergt expliciete (economische) analyse. 

 

3. Een-op-Een Implementatie 

Nederland is een klein land, dat het op de telecommunicatiemarkt moet hebben van 

concurrentie tussen grote internationaal opererende ondernemingen. Naarmate onze 
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regelgeving minder helder is, of verder afwijkt van wat gebruikelijk is of verwacht 

mag worden, wordt het voor deze ondernemingen minder aantrekkelijk om hier te 

investeren. Om toetreding tot de markt en concurrentie op de markt te bevorderen is 

het bijgevolg belangrijk de Richtlijnen zoveel mogelijk 1-op-1 te implementeren. 

 

4. Geen primaat voor de politiek 

Het uitgangspunt dat het Nederlandse kabinet gekozen heeft is scheiding van beleid 

(Parlement en Minister EZ) en uitvoering en toezicht (OPTA), een scheiding waar 

overigens niet consequent aan vastgehouden wordt (ook Min. EZ heeft 

uitvoeringstaken). Betoogd wordt dat, in de Nederlandse situatie, de OPTA geen 

volledige “regulator” kan zijn: zij kan geen verbindende besluiten nemen omdat dan 

democratische controle verloren zou gaan. Het betoog, en de antwoorden in de Nota 

n.a.v. het Verslag heeft mij niet kunnen overtuigen. Ten eerste is democratische 

controle niet het enige of hoogste doel: ook economische efficiëntie (welvaart) telt. 

Vanuit economisch perspectief zijn er goede redenen om in deze sector de 

toezichthouder op te tuigen tot een volwaardige “regulator”. Ten tweede is ook in het 

geval van een “regulator” democratische controle, ex post, mogelijk. 

 

5. Criteria voor Ingrijpen 

In de nieuwe situatie speelt de toezichthouder een cruciale rol: zij heeft een grote 

beleidsvrijheid en, zoals boven betoogd, moet zij dat ook hebben. Dat wil niet zeggen 

dat we ons overleveren aan de willekeur van een “regulator”: haar functioneren kan 

door procedureregels gebonden en gestuurd worden. De beslissingen die OPTA neemt 

moeten economisch te rechtvaardigen zijn, en naar mijn mening ook economisch 

gerechtvaardigd worden. In zijn advies over het wetsvoorstel “Markt en Overheid” 

had de SER bepleit dat de overheid alleen dan een markt zou betreden als dat 

wenselijk was. Op vergelijkbare wijze kan men van OPTA eisen dat zij, via een 

kosten-baten analyse, bewijst dat haar ingrijpen de welvaart dient, en wel zo goed als 

mogelijk. 

 

6. Oog voor dynamiek 

Cruciaal is het investeringsklimaat. Alleen infrastructuurconcurrentie is duurzame 

concurrentie; deze komt alleen van de grond als de overheid terughoudend is met 

regulering, i.h.b met het afdwingen van toegang. 


