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Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2010/200735 

Zaaknummer: 

Datum:                                     

10.0123.22 

31 maart 2010 

  

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) 

inhoudende de afwijzing van een verzoek van de Vereniging Consumentenbond te ’s-Gravenhage 

(hierna: de Consumentenbond) om handhavend op te treden.   

 

 

1 Verloop van de procedure en feiten 

 

1. Op 19 januari 2010 heeft de Consumentenbond telefonisch contact opgenomen met een 

medewerker van het college om kenbaar te maken dat de Consumentbond voornemens is om 

een handhavingsverzoek bij het college in te dienen. In navolging op dit gesprek heeft de 

Consumentenbond dezelfde dag nog afschriften van een tweetal brieven per e-mail aan het 

college verzonden
1
.  

  

2. Uit de door de Consumentenbond toegestuurde brieven blijkt het volgende. AOL Europe 

Services SARL handelend onder de naam Compuserve (hierna: Compuserve) heeft haar 

abonnees op 19 oktober 2009 een brief
2
 gestuurd waarin zij worden geïnformeerd dat hun 

internetabonnement vanaf 1 december 2009 zal worden overgedragen aan Telfort B.V. 

(hierna: Telfort). In deze brief staat verder: “Het is prettig voor u om te weten dat u er 

waarschijnlijk niets van zult merken, we zullen onze dienstverlening naadloos laten overlopen 

van Compuserve naar Telfort Internet.”  In dezelfde brief wordt abonnees de mogelijkheid 

geboden om de overeenkomst kosteloos te beëindigen indien zij niet willen overstappen naar 

Telfort. Op 7 december 2009 heeft Telfort de abonnees van Compuserve die geen gebruik 

hebben gemaakt van de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te beëindigen een brief 

gestuurd
3
. In de brief van 7 december 2009  heet Telfort de nieuwe abonnees welkom en 

meldt Telfort de betreffende abonnees dat zij  in tegenstelling tot Compuserve een startatrief 

van 5 cent voor het bellen naar vaste nummers in Nederland hanteert. Het tarief voor bellen 

naar mobiele nummers is bij Telfort 1 cent per minuut lager dan bij Compuserve.  

 

3. Op 21 januari 2010  heeft het college Telfort een e-mail gestuurd waarin zij Telfort verzoekt om 

aan te geven hoe zij zich bij het overzetten van de Compuserve abonnees naar Telfort heeft 

gehouden aan hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw).  

 

4. Op 26 januari 2010 heeft Telfort gereageerd op de  e-mail van het college van 21 januari 2010. 

Telfort stelt dat de vraag rijst of in deze situatie 7.2 Tw wel van toepassing is. Volgens Telfort is 

immers geen sprake van een wijziging in de overeenkomst, maar van het aangaan van een 
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vergelijkbare nieuwe overeenkomst, waarbij de klant via een ‘veto-recht’ kan besluiten daarvan 

af te zien. Telfort meldt het college dat zij bij een hernieuwde beoordeling tot de conclusie komt 

dat partijen transparanter hadden kunnen zijn richting de abonnees. Om die reden heeft Telfort 

besloten de betreffende abonnees die door de wijziging van het starttarief worden geraakt een 

e-mailbericht te sturen waarin zij alsnog een opzegrecht krijgen geboden. Telfort benadrukt 

echter dat de Tw haar daartoe niet verplicht. 

  

5. Op 27 januari 2010 heeft het college Telfort verzocht om een afschrift te verstrekken van het e-

mailbericht dat zij voornemens is aan haar abonnees te verzenden. Op 1 februari 2010 heeft 

het college kennisgenomen van een conceptversie van de email die Telfort voornemens is aan 

haar abonnees te sturen.  

 

6. Op 1 februari 2010 heeft de Consumentenbond, conform haar voornemen, een 

handhavingverzoek bij het college ingediend
4
. De Consumentenbond verzoekt het college in 

dit handhavingsverzoek om vast te stellen dat Telfort artikel 7.2, lid 1, sub b, Tw heeft 

overtreden. Verder verzoekt de Consumentenbond het college om, indien wordt geconstateerd 

dat sprake is van een overtreding, een passende sanctie op te leggen aan Telfort. Ten slotte 

verzoekt de Consumentenbond het college om Telfort te gelasten een brief uit te sturen waarin 

de van Compuserve overgenomen abonnees alsnog worden geïnformeerd over de bijkomende 

kosten van het starttarief en te bepalen dat er pas sprake kan zijn van een 

betalingsverplichting met betrekking tot het starttarief na het verstrijken van de in artikel 7.2, lid 

1, sub b, Tw genoemde termijn.  

  

7. Op 1 februari 2010 heeft het college het handhavingsverzoek van de Consumentenbond, met 

instemming van de Consumentenbond, doorgestuurd naar Telfort.  

 

8. Na ontvangst van het handhavingsverzoek heeft Telfort het e-mailbericht dat zij voornemens 

was aan haar abonnees te zenden aangepast.
5
 In dit aangepaste e-mailbericht informeert 

Telfort haar abonnees over de wijziging van het starttarief. Daarnaast bericht Telfort haar 

abonnees:  “Mocht het starttarief voor u niet acceptabel zijn, dan bieden wij u alsnog de 

mogelijkheid om uw abonnement (zowel het internet- als het vast bellen-abonnement) 

gedurende vier weken na ontvangst van deze e-mail kosteloos te beëindigen. U krijgt in dat 

geval het door u betaalde starttarief voor het bellen naar vaste nummers in Nederland tot en 

met de datum van beëindiging van ons terug. Om te beëindigen kunt u telefonisch contact 

opnemen met onze Klantenservice. Uw abonnement wordt dan per direct beëindigd. Eventueel 

vooruit betaalde abonnementskosten worden op de slotnota verrekend.” Op 2 februari 2010 

heeft Telfort deze email verstuurd naar haar abonnees die met de wijziging van het starttarief 

zijn geconfronteerd.  

 

9. Op 4 februari 2010 heeft het college de ontvangst van het handhavingsverzoek van de 
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Consumentenbond bevestigd.
6
  

 

10.  Op 23 februari 2010 heeft de Consumentenbond het college te kennen gegeven gebruik te 

zullen maken van de mogelijkheid om het handhavingsverzoek mondeling toe te lichten.  

 

11. Op 9 maart 2010 heeft er ten kantore van het college een hoorzitting plaatsgevonden, waarbij 

de Consumentenbond haar handhavingsverzoek nader heeft toegelicht.
7
  

 

12. Tijdens de hoorzitting heeft de Consumentenbond toegelicht waarom de e-mail van Telfort van 

2 februari 2010
8
 deze kwestie niet oplost.  

 

13. Ten eerste is niet door middel van een besluit van het college vastgesteld of artikel 7.2 Tw in 

dit geval is overtreden door Telfort. Hetgeen onduidelijkheid en rechtsonzekerheid veroorzaakt.  

 

14. Ten tweede is de oplossing die Telfort haar klanten biedt niet toereikend gelet op de eisen die 

artikel 7.2 Tw stelt. Het starttarief zou volgens de Consumentenbond eigenlijk pas vier weken 

nadat het overeenkomstig artikel 7.2 Tw is aangekondigd berekend mogen worden. Tevens 

stelt de Consumentenbond dat Telfort de mogelijkheid om de overeenkomst alsnog op te 

zeggen zeer onaantrekkelijk heeft gemaakt door dit zonder opzegtermijn te doen.  

 

15. Ten derde is de procedure volgens de Consumentenbond niet toereikend verlopen, doordat 

Telfort op het handhavingsverzoek direct op eigen inzicht is gaan handelen met de betreffende 

e-mail van 2 februari 2010. Hetgeen geen recht zou doen aan de status van de 

Consumentenbond als belanghebbende.   

 

16. Ten slotte geeft de Consumentenbond aan dat Telfort een dergelijke overtreding in 2007 al 

eerder zou hebben begaan. Dat Telfort nu weer iets soortgelijks doet, geeft volgens de 

Consumentenbond aan dat er onvoldoende prikkels aanwezig zijn om de Tw na te leven.  

 

2  Juridisch Kader 

 

17.  Op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw is het college belast met onder meer het toezicht op 

de naleving van artikel 7.2 Tw. 

 

18. Artikel 7.2 Tw bepaalt dat een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst 

de abonnee, ten minste vier weken voordat een voorgenomen wijziging van een beding dat is 

opgenomen in een overeenkomst van kracht wordt, de mogelijkheid biedt om de overeenkomst 

kosteloos te beëindigen. Tevens roept artikel 7.2 Tw de verplichting voor aanbieders van een 

openbare elektronische communicatiedienst in het leven om abonnees op genoegzame wijze 
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en ten minste vier weken van te voren te informeren over een voorgenomen wijziging en de 

mogelijkheid om als gevolg van deze wijziging de overeenkomst kosteloos te beëindigen.  

 

19. Ter handhaving van artikel 7.2 Tw is het college op grond van artikel 15.4, vierde lid, Tw 

bevoegd om bij overtreding een bestuurlijke boete op te leggen van ten hoogste € 450.000. 

Tevens is het college op grond van artikel 15.2, tweede lid, Tw juncto artikel 5:32 van de 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bij overtreding van artikel 7.2 Tw bevoegd een last 

onder bestuursdwang op te leggen.  

 

20. Op 19 juli 2007 heeft het college het Beoordelingskader artikel 7.2 van de 

Telecommunicatiewet (hierna ook: het beoordelingskader) gepubliceerd.
9
 Dit 

beoordelingskader hanteert het college bij de beoordeling of een aanbieder van een 

elektronische communicatiedienst of programmadienst voldoet aan de wettelijke vereisten van 

artikel 7.2 Tw. Het college heeft op 5 januari 2010 zijn nieuwe Beoordelingskader 2010 voor 

artikel 7.2 Tw
10

 gepubliceerd.  

 

21. In randnummer 2 van het beoordelingskader 7.2 van de Telecommunicatiewet heeft het 

college bepaald dat een redelijke uitleg van artikel 7.2 Tw met zich mee brengt dat dit artikel 

alleen geldt voor een wijziging die niet aantoonbaar in het voordeel is van de abonnee. 

 

22. Op verzoeken aan het college om handhavend op te treden tegen mogelijke overtreding van 

regelgeving die bij of krachtens de Telecommunicatiewet is vastgesteld en waarvan het 

toezicht op de naleving aan het college is opgedragen, is de Procedureregeling Geschillen en 

Handhaving OPTA
11

 (hierna: PGHO) van toepassing.   

3  Overwegingen 

 

23. Bij de handhaving van artikel 7.2 Tw staat voor het college en de wetgever het belang van de 

eindgebruiker centraal. De Consumentenbond stelt zich ten doel, als onafhankelijke 

organisatie de belangen van de consumenten te behartigen. Het doel dat in dit geval door het 

college wordt nagestreefd verschilt dan ook niet veel van het doel van de Consumentenbond.  

 

24. Voorop dient te worden gesteld dat hier sprake is van een vermoedelijke overtreding door 

Telfort. Om vast te stellen of Telfort in dit geval artikel 7.2 Tw daadwerkelijk heeft overtreden is 

(aanvullend) onderzoek door het college noodzakelijk.  

 

25. In dit geval heeft het college, nadat hij door de Consumentenbond op deze kwestie is 

geattendeerd, contact gezocht met Telfort. Het college heeft deze kwestie aan Telfort 

voorgelegd en haar gevraagd aan te geven hoe zij in dit geval van mening is aan de 

verplichtingen uit artikel 7.2 Tw te voldoen. Over het algemeen volgt het college in dit soort 
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zaken in eerste aanleg deze handelswijze. Effectief toezicht staat daarbij voorop. Het college 

waardeert het ten zeerste wanneer hij door een externe partij wordt gewezen op een mogelijke 

overtreding, dergelijke signalen zijn voor een toezichthouder van groot belang. Voor de 

handelswijze van het college maakt het geen verschil of hij op een mogelijke overtreding wordt 

gewezen door de Consumentenbond, een signaal via Consuwijzer
12

 of via een willekeurig 

ander kanaal. 

 

26. Telfort heeft vervolgens zelf aanleiding gezien haar abonnees te informeren over het starttarief 

en de mogelijkheid om de overeenkomst binnen vier weken kosteloos te beëindigen. Tevens 

heeft Telfort, nadat zij bekend is geworden met de inhoud van het handhavingsverzoek van de 

Consumentenbond
13

, haar abonnees geïnformeerd over het feit dat bij beëindiging van de 

overeenkomst het betaalde starttarief zou worden terugbetaald.  

 

27. Voor zover er in dit geval al sprake was van een overtreding van artikel 7.2 Tw, stelt het 

college vast dat Telfort eigener beweging, dat wil zeggen zonder dat het college zijn 

handhavende bevoegdheden heeft moeten inzetten, de overtreding heeft beëindigd en de 

eventuele (nadelige) gevolgen ongedaan heeft gemaakt.  

 

28. De stelling van de Consumentenbond dat Telfort geen recht heeft om een wijziging door te 

voeren die in strijd is met artikel 7.2 Tw, vindt geen grondslag in artikel 7.2 Tw. Artikel 7.2 Tw 

biedt de abonnee bescherming bij een (eenzijdige) wijziging van de overeenkomst door de 

aanbieder. Voor een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst of een 

programmadienst roept artikel 7.2 Tw in zo’n situatie twee verplichtingen in het leven. 

Allereerst de verplichting om tenminste vier weken voordat een voorgenomen wijziging van 

een beding in de overeenkomst van kracht wordt de abonnee de mogelijkheid te bieden om die 

overeenkomst kosteloos te beëindigen. Daarnaast is de aanbieder verplicht om de abonnee 

tenminste vier weken van te voren te informeren over de inhoud van de voorgenomen 

wijziging, en de mogelijkheid die de abonnee heeft om de overeenkomst kosteloos te 

beëindigen. De grondslag om een wijziging in een overeenkomst te mogen aanbrengen ligt 

echter in de contractuele relatie met de abonnee besloten en niet in artikel 7.2 Tw. Wanneer 

een aanbieder een wijziging in een overeenkomst doorvoert zonder zich daarbij te houden aan 

de vereisten uit artikel 7.2 Tw vervalt de grondslag voor de wijziging niet, althans niet op grond 

van artikel 7.2 Tw.   

  

29.  Het standpunt van de Consumentenbond dat Telfort de mogelijkheid om de overeenkomst te 

beëindigen zeer onaantrekkelijk heeft gemaakt door dit zonder opzegtermijn te doen, snijdt 

geen hout. De abonnee dient tenminste vier weken de tijd te krijgen om zijn overeenkomst te 

beëindigen. Telfort heeft haar abonnees een termijn geboden van vier weken waarbinnen de 

overeenkomst kan worden beëindigd. Niet uit de wet, noch uit het beoordelingskader van het 
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college volgt dat een aanbieder na opzegging een termijn dient te hanteren alvorens de 

dienstverlening te kunnen stopzetten.  

 

30. Gezien het bovenstaande concludeert het college dat, voor zover er al sprake was van een 

overtreding van artikel 7.2 Tw, Telfort deze overtreding eigener beweging - dat wil zeggen 

zonder dat het college zijn handhavende bevoegdheden heeft moeten inzetten - heeft 

beëindigd en de eventuele (nadelige) gevolgen ongedaan heeft gemaakt. Het opleggen van 

een herstelsanctie is daarom niet nodig. Wat overblijft is de mogelijkheid om een onderzoek in 

te stellen en eventueel over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Het college 

doet over lopende onderzoeken, dan wel het voornemen om een onderzoek te starten, echter 

geen mededelingen aan derden. Een verzoek tot het opleggen van een bestuurlijke boete kan 

dan ook niet worden toegewezen.  

 

31. Ten aanzien van de stelling van de Consumentenbond dat rechtsonzekerheid en 

onduidelijkheid ontstaat wanneer het college niet door middel van een besluit vaststelt of 

artikel 7.2 Tw in dit geval is overtreden, is het college van oordeel dat daarvan geen sprake 

kan zijn nu iedere zaak op zijn eigen merites wordt beoordeeld. In dat opzicht is elk geval 

verschillend en zal er dus altijd een bepaalde mate van rechtsonzekerheid bestaan. In het 

beoordelingskader 7.2 Tw is in het algemeen aangegeven hoe artikel 7.2 Tw door het college 

wordt geïnterpreteerd.  

 

32. De Consumentenbond betoogt verder dat deze procedure niet toereikend is verlopen, doordat 

Telfort op het handhavingsverzoek direct op eigen inzicht is gaan handelen met de betreffende 

e-mail van 2 februari 2010. Dit zou geen recht zou doen aan de status van de 

Consumentenbond als belanghebbende.  Deze stelling is onbegrijpelijk. De handelswijze van 

het college is er in deze zaak op gericht geweest om voor zover er al sprake was van een 

overtreding van artikel 7.2 Tw, deze overtreding zo spoedig mogelijk te doen eindigen en de 

eventuele (nadelige) gevolgen ongedaan te maken. Dit resultaat is bereikt door in contact te 

treden met Telfort. Dat Telfort de correspondentie met haar abonnees niet met 

Consumentenbond heeft afgestemd doet hier niets aan af. Op Telfort rust een dergelijke 

verplichting ook niet.  

 

33.  Ten aanzien van het standpunt van de Consumentenbond dat Telfort onvoldoende prikkels 

heeft om artikel 7.2 Tw na te leven, overweegt het college het volgende. Ten minste in dit 

geval was het voor Telfort een voldoende prikkel om de gevolgen van een mogelijke 

overtreding alsnog ongedaan te maken dat het college, alvorens een formeel 

handhavingstraject te starten, contact met Telfort heeft opgenomen over deze kwestie. Voor 

zover de Consumentenbond van mening is dat het college Telfort een prikkel tot naleving zou 

moeten geven door een bestuurlijke boete op te leggen verwijst het college naar hetgeen hij 

hierover in randnummer 30 heeft overwogen.  
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4  Dictum 

 

34. Het college wijst het handhavingsverzoek van de Vereniging Consumentenbond af.  

 

 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur 

 

 

mw. drs. D.L. Braal-Verhoog 

 

 

Bezwaar 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA.             

Het postadres is: College van de OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 

Het bezwaarschrift 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 bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het 

bezwaar bevatten. 

 

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat 

geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan.  Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw 

bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld.  De procedure kan 

daardoor worden verkort.  Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw 

bezwaarschrift door het college worden behandeld. 

 

 

 
 


