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Naar aanleiding van de aanvraag van Belcentrale B.V. (hierna: Belcentrale) van 1 augustus 2017 

(17.0755-53) om handhavend op te treden tegen Dean Connect B.V. en OneXs B.V. (hierna 

gezamenlijk DeanOne), heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) onderzocht of de door 

Belcentrale in de aanvraag gestelde overtreding van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) zich 

voordoet. 

 

De aanvraag van 1 augustus 2017 

In het handhavingsverzoek van 1 augustus 2017 heeft Belcentrale gesteld dat DeanOne de artikelen 

2.1, 13.1, 13.2, 13.2a Tw, en de hoofdstukken 11, 11a en 13 Tw overtreedt, en is verzocht om: 

 

1 “Aan verweerders een waarschuwing te geven dat zij met onmiddellijke ingang geen 

leveringen mogen doen aan resellers die Telecomprovider zijn in de zin der Tw en die 

zich niet aan de wet houden; alsmede 

2 Aan verweerders een last onder dwangsom op te leggen dat zij moeten toezien op de 

registratie bij de ACM van alle door verweerders te contracteren resellers alvorens een 

overeenkomst met deze resellers aan te gaan; en 

3 Verweerders de last onder dwangsom op te leggen dat verweerders toezien op de 

registratie van de resellers waarmee verweerders reeds een overeenkomst hebben, 

binnen twee maanden na kennisname van de waarschuwing dan wel het 

handhavingsverzoek, althans binnen een afzienbare termijn nader vast te stellen door 

ACM; 

4 Een boete op te leggen wegens overtreding van de Tw die recht doet aan de 

onrechtmatige verdienwijze die verweerders al geruime tijd hebben gebruikt.” 

 

Reactie van de ACM van 15 september 2017 

In haar brief van 15 september 2017 heeft de ACM zich onbevoegd verklaard betreffende de eerste 

drie verzoekpunten (zie hierboven nummers 1 tot en met 3). De ACM heeft het handhavingsverzoek 

om die reden aan Belcentrale teruggestuurd op grond van artikel 4:1 Awb jo. 2:3, tweede lid, Awb. De 

ACM heeft geen bevoegdheid om aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk 

en/of dienst een waarschuwing te geven dat zij geen leveringen mogen doen aan resellers. Ook heeft 

de ACM geen bevoegdheid om aan DeanOne een last onder dwangsom op te leggen dat zij moeten 

toezien op de registratie van resellers. De verplichting mededeling te doen bij de ACM rust op grond 

van artikel 2.1, eerste lid, Tw op degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een 

openbare elektronische communicatiedienst aanbiedt. 
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Betreffende het vierde verzoekpunt, in samenhang gelezen met de gestelde overtredingen in het 

handhavingsverzoek van 1 augustus 2017, heeft de ACM aangegeven dat zij vooralsnog geen 

aanleiding zag om aan DeanOne een boete op te leggen, omdat: 

 

- DeanOne artikel 2.1, eerste lid, Tw niet overtreedt omdat zij zelf reeds bij de ACM staat 

geregistreerd als aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst. 

- De ACM geen toezicht houdt op de artikelen 13.1, 13.2, 13.2a Tw. 

- Voor de hoofdstukken 11, 11a en 13 Tw niet voldoende specifiek is omschreven welke 

bepalingen waarop de ACM toeziet precies worden overtreden door verweerders. 

 

De ACM heeft Belcentrale in de gelegenheid gesteld om het handhavingsverzoek aan te vullen. De 

ACM heeft aangegeven dat een verzoek tot het opleggen van een boete wegens ‘overtreding van de 

Tw’ of de hoofdstukken 11, 11a en 13 te generiek is en heeft gevraagd welke specifieke bepaling uit 

de Tw precies wordt overtreden door DeanOne, en de concrete gedraging te omschrijven. Daarbij 

heeft de ACM verwezen naar het formulier voor een verzoek tot handhaving dat zij via haar website 

beschikbaar heeft gesteld. Belcentrale is daarbij specifiek gewezen op het tweede punt van het 

aanvraagformulier.
1
 

 

Aanvulling van de aanvraag van 9 oktober 2017 

Op 9 oktober 2017 heeft de ACM de aanvulling op het handhavingsverzoek ontvangen. Belcentrale 

verzoekt daarin om het opleggen van een boete aan DeanOne omdat zij structurele leveringen doet 

aan telecomproviders die niet aan de wettelijke voorschriften voldoen. Dit is volgens Belcentrale op 

zichzelf een gedraging die in strijd is met de Tw. De boete dient daarnaast ter correctie van het 

commerciële voordeel dat DeanOne met zijn handelswijze heeft behaald. 

 

De ACM begrijpt uit de aanvulling op het handhavingsverzoek verder dat Belcentrale van mening is 

dat DeanOne wegens het doen van leveringen aan telecomproviders die niet aan de wettelijke 

voorschriften voldoen op oneerlijke wijze concurreert en het predicaat telecomprovider ontnomen dient 

te worden. Ook moet DeanOne volgens Belcentrale verboden worden zich nog langer op de 

telecommarkt te begeven. Daarnaast zou de ACM ambtshalve onderzoek moeten doen naar de 

registraties van resellers van DeanOne. Volgens Belcentrale moet aan DeanOne - naar vergelijking 

met KPN - de verplichting worden opgelegd om met iedere telecomprovider die telefonie levert over 

het netwerk van DeanOne een raamovereenkomst te sluiten waarin voorwaarden worden gesteld die 

in de wet zijn opgenomen. 

 

Beoordeling van de aanvraag 

Belcentrale heeft niet aangegeven welke specifieke bepaling uit de Tw DeanOne overtreedt, maar 

slechts algemeen gesteld dat de gedraging van DeanOne in strijd is met de Tw. De ACM volgt deze 

argumentatie niet. De ACM ziet geen specifiek voorschrift uit de Tw dat DeanOne, door structureel te 

leveren aan partijen waarvan Belcentrale stelt dat deze niet aan de wettelijke voorschriften voldoen, 

overtreedt. Bovendien kan van het in algemene zin overtreden van de Tw, zoals door Belcentrale 

gesteld, geen sprake zijn. Voor zover een reseller een openbaar elektronisch communicatienetwerk 

en/of dienst aanbiedt, is het de eigen verantwoordelijkheid van zo’n reseller om te voldoen aan 

voorschriften uit de Tw. Nu de ACM geen overtreding heeft vastgesteld, is er geen grondslag voor het 

opleggen van een boete. 

 

                                                        
1
 https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/bijlagen/14150_procedureregeling-

geschillen-en-handhaving-post-en-telecommunicatie.pdf 
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Wegens het ontbreken van een overtreding ziet de ACM ook geen aanleiding om de verzoeken van 

Belcentrale ‘DeanOne het predicaat van telecomprovider te ontnemen’ en ‘DeanOne te verbieden zich 

nog langer op de telecommarkt te begeven’ te overwegen, nog daargelaten of de ACM daartoe 

bevoegd zou zijn. De ACM neemt de stelling van Belcentrale dat de ACM ambtshalve onderzoek zou 

moeten doen naar de registratie van resellers van DeanOne in overweging. Tot slot wijst de ACM er 

op dat aan KPN op grond van artikel 6a.2, eerste lid, van de Tw, verplichtingen zijn opgelegd ter 

remediëring van haar aanmerkelijke marktmacht positie. Van een dergelijke positie is bij DeanOne 

geen sprake. 

 

Conclusie 

De ACM concludeert dat geen sprake is van een overtreding van DeanOne van de Tw en wijst de 

aanvraag af.  

 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

w.g. 

drs. A.J.M. Kleijweg 

Teammanager Directie Telecom Vervoer en Post 

 

 

 

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken 

na de dag van bekendmaking daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit 

Consument en Markt, Directie Telecom, Vervoer en Post, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. 

 

 

 

 


