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Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2010/201149 

Zaaknummer: 09.0181.34.01 

Datum: 1 april 2010 

 

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op het bezwaar 

van Telfort B.V. gericht tegen het besluit van het college van 22 oktober 2009, kenmerk 

OPTA/ACNB/2009/202753, waarbij aan Telfort B.V. een last onder dwangsom is opgelegd.   

 

1 Samenvatting 

 

1.1 Telfort B.V.  heeft op 30 november 2009 bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college van 

de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit van 22 oktober 2009, waarbij aan Telfort 

een last onder dwangsom is opgelegd wegens overtreding van de verplichtingen uit artikel 7.2 

van de Telecommunicatiewet. Het college verklaart het bezwaarschrift van Telfort ongegrond.  

 

2 Verloop van de procedure en de feiten 

 

2.1  Voor het feitencomplex wordt verwezen naar het bestreden dwangsombesluit van 22 oktober 

2009. 

 

2.2 Bij bestreden dwangsombesluit van 22 oktober 2009 heeft het college van de Onafhankelijke 

Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) Telfort B.V. (hierna: Telfort) een last 

onder dwangsom opgelegd. 

 

2.3 Telfort heeft op 30 november 2009 een pro forma bezwaarschrift ingediend. 

 

2.4 Bij brief van 4 december 2009 heeft het college de ontvangst van het bezwaar bevestigd. In deze 

brief heeft het college Telfort tot 29 januari 2010 in de gelegenheid gesteld het bezwaar aan te 

vullen.  

 

2.5 Bij brief van 28 januari 2010 heeft Telfort de gronden van het bezwaar aangevuld. 

 

3 Hoorzitting 

 

3.1 Op vrijdag 5 maart 2010 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Namens Telfort is verschenen,  mr. 

Q.J. Tjeenk Willink, advocaat bij Allen & Overy. Telfort is in de gelegenheid gesteld haar 

bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Het verslag van deze hoorzitting is als bijlage bij dit 

besluit gevoegd. 

 

4 Het bestreden besluit 

 

4.1 Bij besluit van 22 oktober 2009 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd aan Telfort 
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wegens overtreding van artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), aangezien Telfort 

haar abonnees die gelijktijdig een internet en internettelefoniedienst hebben aangevraagd naar 

aanleiding van een verhoging van de tarieven van de internettelefoniedienst, niet de mogelijkheid 

heeft geboden om de overeenkomst voor internet en internettelefonie binnen een termijn van vier 

weken kosteloos te beëindigen en haar abonnees hierover op individuele wijze te informeren.   

  

4.2 Het college heeft Telfort in het bestreden besluit de navolgende last opgelegd. Telfort dient 

binnen vier weken na dagtekening van het besluit al haar abonnees die gelijktijdig een internet- 

en een internettelefoniedienst hebben aangevraagd, de mogelijkheid te bieden om de 

overeenkomst voor internet en internettelefonie binnen een termijn van vier weken kosteloos te 

beëindigen en deze groep abonnees hierover op individuele wijze te informeren op straffe van 

een dwangsom van € 5000,- voor iedere dag na afloop van de laatste dag van de gestelde 

termijn, waarop zij nalaat aan de last te voldoen, met een maximum van  

€ 150.000,- 

 

5 Bezwaren van Telfort 

 

5.1 Telfort heeft bezwaar gemaakt tegen voorgaand dwangsombesluit van het college. Het college 

heeft allereerst gesteld dat het opleggen van een last ter vorming van beleid, zonder dat zelfs 

voor het college duidelijk was waarom nu precies artikel 7.2 van de Tw werd overtreden, in strijd 

is met het rechtszekerheidsbeginsel.  

 

5.2 Vervolgens heeft Telfort gesteld dat zij in dit geval heeft voldaan aan artikel 7.2 van de Tw en 

derhalve niet in overtreding was. Zij heeft immers haar abonnees de gelegenheid geboden om 

gedurende vier weken het VoIP- (internettelefonie) abonnement te beëindigen. Er was in dit geval 

sprake van twee verschillende abonnementen die afzonderlijk van elkaar konden worden 

beëindigd. Daarbij bestond een reële mogelijkheid voor VoIP-abonnees om deze dienst bij een 

andere “stand alone” aanbieder te gaan afnemen en daarmee  mogelijk zelfs voordeliger uit te 

zijn.  Het feit dat Telfort het VoIP-abonnement niet stand alone aanbiedt, maakt niet dat om die 

reden in alle gevallen sprake is van één overeenkomst met daaronder twee abonnementen, aldus 

Telfort.  

 

5.3 Voorts heeft  Telfort zich op het standpunt gesteld dat de last onevenredig is nu het daarmee 

gediende geringe belang – gezien het grote aantal abonnees dat op het moment van het 

opleggen van de last reeds uit contract was - niet opweegt tegen de schade die Telfort zou lijden 

en inmiddels heeft geleden door de gehele groep, waaronder die abonnees die uit contract zijn, 

opnieuw actief in de gelegenheid te stellen hun ADSL-abonnement kosteloos te beëindigen. De 

last is derhalve in strijd met  artikel 4:84, althans artikel 3:4 tweede lid van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb), aldus Telfort. 

 

5.4 Hiernaast verzoekt Telfort randnummer 58 van het primaire besluit van 22 oktober 2009 te 

schrappen of te wijzigen omdat hetgeen hier vermeld staat feitelijk onjuist is. Volgens Telfort staat 
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hierin vermeld dat een ‘value added service’ in alle gevallen één overeenkomst vormt met de 

‘core service’ die een klant afneemt omdat inherent aan de naam is dat deze waarde toe zou 

voegen aan de ‘core service’. Volgens Telfort zou echter in alle gevallen moeten worden gekeken 

naar alle omstandigheden van het geval alvorens de conclusie kan worden getrokken dat er al 

dan niet sprake is van één overeenkomst. De technische naam zou hierbij niet relevant zijn. 

Telfort wijst in dit verband naar bijvoorbeeld veiligheidsdiensten. 

 

5.5 Ten slotte heeft Telfort gesteld dat er ten onrechte is geoordeeld dat sprake is van een zware 

overtreding als bedoeld in de boetebeleidsregels. Nu de overtreding niet wordt gekwalificeerd in 

de boetebeleidsregels zou volgens Telfort naar de omstandigheden van het geval moeten worden 

gekeken en is in dit geval sprake van een minder ernstige overtreding. Telfort heeft in dit verband 

gesteld dat zij actie heeft ondernomen naar aanleiding van de tariefwijziging, waarbij zij haar 

klanten in de gelegenheid heeft gesteld hun VoIP-abonnement te beëindigen. Dat dit ook voor 

ADSL zou hebben moeten gebeuren was op het moment van de tariefstijging niet duidelijk, 

althans dit bleek niet uit beleid van het college. Telfort heeft dan ook in de oprechte 

veronderstelling verkeerd dat zij niet in strijd met artikel 7.2 van de Tw heeft gehandeld, zodat 

geen sprake is van moedwillig overtreden. Bovendien zijn de belangen van de eindgebruikers 

maar in beperkte mate geschaad. Klanten konden immers voor de VoIP dienst overstappen naar 

een concurrent en daardoor goedkoper uit zijn dan wanneer zij de beide diensten van Telfort 

zouden blijven afnemen. Dat klanten duurder uit kunnen zijn is dan ook een keuze van de klant 

zelf die niet voor rekening van Telfort mag komen. 

 

6 Juridisch kader 

 

6.1 Voor het juridisch kader verwijst het college kortheidshalve naar het bestreden dwangsombesluit.   

 

7 Overwegingen 

 

7.1  Omtrent het bezwaar van Telfort dat er sprake zou zijn van strijdigheid met het 

rechtszekerheidsbeginsel overweegt het college als volgt. Het college heeft zich steeds op het 

standpunt gesteld dat artikel 7.2 Tw door Telfort wordt overtreden. Het college heeft ook steeds 

aangegeven dat  Telfort al haar abonnees die gelijktijdig een overeenkomst voor de levering van 

de diensten internet en internettelefonie zijn aangegaan, de mogelijkheid moet bieden om de 

gehele overeenkomst kosteloos te beëindigen vanwege de door Telfort doorgevoerde wijziging. 

Dat de bewoording van de onderliggende motivering van de e-mailberichten van het college van 

31 maart en 14 april 2009 en de brief van 30 juni 2009 afwijkt van de bewoording van de 

motivering zoals gesteld in de vooraankondiging en het bestreden besluit van 22 oktober 2009  

doet daar  niet aan af.  Het college merkt in dit verband nog op dat niet ongebruikelijk is dat het 

college een aanbieder in de aanloop naar een formeel handhavingstraject  eerst op informele 

wijze (zoals in dit geval via de betreffende e-mailberichten) wijst op een mogelijke overtreding 

alvorens een formeel handhavingstraject te starten. Het college ziet gezien het voorgaande niet in 

waarom er sprake zou zijn van strijdigheid met het rechtszekerheidsbeginsel. 
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7.2 Omtrent de stelling van Telfort dat zij artikel 7.2 van de Tw niet heeft overtreden, overweegt het 

college dat hiervoor van belang is of het in het betreffende geval om één overeenkomst gaat of 

om twee separate overeenkomsten. Om vast te stellen  welke gevolgen partijen mogen 

verbinden aan door hen gemaakte afspraken  moet worden gekeken naar de zin die partijen in 

de gegeven omstandigheden over en weer aan het overeengekomene mochten toekennen en 

hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De vraag of hier 

sprake is van één overeenkomst voor de levering van internet- en internettelefoniedienst, dient 

naar het oordeel van het college dan ook te worden beantwoord aan de hand van de vraag of de 

abonnee in de gegeven omstandigheden mocht verwachten dat hij één overeenkomst zou 

aangaan. Hierbij heeft het college alle omstandigheden van het geval betrokken. Op grond van 

het aanbod (één prijs en de naam internet+vast bellen), alsmede de wijze waarop de 

overeenkomst tot stand is gekomen (er dient één bestelproces te worden doorlopen) en de 

bevestiging van de overeenkomst, (de bevestiging draagt de titel overeenkomst en vermeldt 

zowel de internetdienst als de internettelefoniedienst) heeft het college geconcludeerd dat er in 

dit geval sprake is van één overeenkomst. Nu door het wijzigen van de tarieven voor de dienst 

vast bellen er een beding in de overeenkomst wijzigt, dient een abonnee van Telfort als gevolg 

van deze wijziging de gehele overeenkomst te kunnen opzeggen. Nu Telfort zijn abonnees 

alleen de gelegenheid heeft gegeven om het VoIP gedeelte te beëindigen, is er derhalve sprake 

van overtreding van artikel 7.2 Tw.  

 

7.3 Het college acht de opgelegde last niet onevenredig. Het college merkt in dit verband op dat  uit 

de door Telfort overgelegde informatie is gebleken dat van de [vertrouwelijk] abonnees die 

gelijktijdig een internet- en internettelefoniedienst bij Telfort hadden aangevraagd en met de 

wijziging van de tarieven van de dienst internettelefonie zijn geconfronteerd, ten tijde van belang 

nog [vertrouwelijk] abonnees in contract zaten. Dit betekent dat deze groep zijn overeenkomst 

niet te allen tijde met een maximale opzegtermijn van één maand kon beëindigen. Het college is 

derhalve van oordeel dat een aanzienlijke groep abonnees er belang bij had om gebruik te 

maken van de hen toekomende rechten voortvloeiend uit artikel 7.2 van de Tw. Nu Telfort voorts 

de gestelde schade niet heeft onderbouwd noch inzichtelijk heeft gemaakt, kan een beroep op 

artikel 4:84 van de Awb niet slagen. 

 

7.4 Omtrent de lezing van Telfort betreffende randnummer 58 van het besluit, overweegt het college 

als volgt. Het college heeft in de door Telfort gebruikte terminologie enkel bevestiging gevonden 

van het feit dat de combinatie van de twee diensten een mogelijke reden voor de abonnee 

kunnen zijn geweest om voor het betreffende abonnement te kiezen. Het college heeft niet de 

intentie gehad om een noodzakelijk verband te leggen enkel op grond van de door Telfort 

gekozen terminologie. Het college herkent zich niet in het door Telfort gestelde. Gezien het feit 

dat hetgeen Telfort stelt zich niet richt tegen het standpunt van het college, ziet het college geen 

reden om zijn standpunt aan te passen. 

 

7.5 Omtrent het bezwaar van Telfort dat het college ten onrechte heeft geoordeeld dat er sprake is 
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van een zware overtreding overweegt het college tot slot het volgende. De beoordeling zoals die 

in het kader van de last onder dwangsom is gemaakt, staat los van een eventuele beoordeling in 

het kader van een eventueel (nog) op te leggen boete. Omdat bij dergelijke overtredingen het 

moeilijk is om de schade vast te stellen die consumenten hebben geleden en het voordeel te 

bepalen dat een partij heeft behaald bij de overtreding, heeft het college in casu  aansluiting 

gezocht bij de boetebeleidsregels om mede aan de hand van de kwalificatie van de overtreding 

de hoogte van de dwangsom te kunnen bepalen. De omstandigheden van het geval en de door 

Telfort ondernomen acties kunnen bij de bepaling van de hoogte van de dwangsom geen rol 

spelen. Deze omstandigheden komen aan de orde bij het vaststellen van de hoogte van een 

eventueel op te leggen boete. 

 

8. Dictum 

 

8.1 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen verklaart het college het bezwaar van Telfort tegen het 

bestreden dwangsombesluit van 22 oktober 2009 ongegrond. 

 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

 

 

 

mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 

 

 

Beroepsmogelijkheid 
 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 
 
Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA ’s-Gravenhage. 
 
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 
bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 
 
Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het College, 
telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30. 

 

 
 


