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Ons kenmerk: OPTA/AM/2010/202090 

Zaaknummer: 10.0233.28 

Datum: 

 

10 augustus 2010 

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

van artikel 3, vijfde lid, van de Wet openbaarheid van bestuur inhoudende de afwijzing van een 

verzoek om informatie van BT Nederland N.V., Colt Technology Services B.V., Verizon 

Nederland B.V., UPC Nederland Business B.V., Tele 2 Nederland B.V. en Atlantic Telecom 

Business B.V. 

 

1 Samenvatting 

 

Met onderhavig besluit beslist het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: het college) op het verzoek van BT Nederland N.V., Colt Technology Services B.V., Verizon 

Nederland B.V., UPC Nederland Business B.V., Tele 2 Nederland B.V. en Atlantic Telecom Business 

B.V. (hierna: Partijen) om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). 

Het informatieverzoek heeft betrekking op de dossiers van twee meldingen die door KPN gedaan zijn 

in het kader van het Compliance Handvest KPN en OPTA. Het college heeft de onderzoeken naar 

deze meldingen voor onbepaalde tijd stopgezet. In het onderhavige besluit is nagegaan in hoeverre 

het verstrekken van de desbetreffende informatie achterwege dient te blijven vanwege enige 

(uitzonderings-) grond in de Wob. Het college komt tot de slotsom dat het verzoek niet voor inwilliging 

in aanmerking komt.  

 

2 Procedure 

 

1. Bij fax van 31 mei 2010
1
 hebben Partijen met een beroep op de Wob het college verzocht om 

alle stukken met betrekking tot de brief van 4 februari 2010
2
 betreffende het voorwaardelijk 

stopzetten van een onderzoek naar KPN. Deze stukken dienden in ieder geval de door OPTA 

en KPN uitgewisselde e-mailcorrespondentie te bevatten. 

 

2. In de betreffende brief maakt het college onderscheid tussen twee meldingen die op de 

tweewekelijkse meldingenlijst opgenomen zijn en verband houden met de afwijkingen van 

KPN’s eigen (algemene) voorwaarden. Het gaat hierbij om de issues CVN-Account-structuur/ 

invoering en Fair Use Policy Zakelijk Belvrij. 

 

3. Bij brief van 2 juni 2010
3
 heeft het college de ontvangst van het verzoek om informatie 

                                                      
1
 Fax met kenmerk Bird & Bird: BLOKR:0012, 31 mei 2010. 

2
 Brief met kenmerk OPTA: OPTA/AM/2010/200349, 4 februari 2010. 

3
 Brief met kenmerk OPTA: OPTA/AM/2010/201652, 2 juni 2010. 
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bevestigd. Het college heeft vervolgens in brief van 28 juni 2010
4
 aangegeven zijn beslissing 

op het Wob-verzoek met een termijn van 4 weken te verdagen. 

 

4. Het college heeft KPN op 14 juli 2010
5
 de gelegenheid gegeven haar zienswijze te geven op 

de betreffende documenten. KPN heeft vervolgens om uitstel verzocht tot 3 augustus 2010 en 

heeft op die datum per fax haar zienswijze gegeven
6
. 

3 Juridisch kader 

 

5. Ingevolge artikel 3, eerste lid, Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in 

documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een 

onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 

Ingevolge het vijfde lid van artikel 3 Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 

inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. 

 

6. Ingevolge artikel 10, tweede lid, van de Wob, voor zover hier van belang, blijft het verstrekken 

van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt 

tegen de volgende belangen: 

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

4 Beoordelingskader 

 

7. Het college is van oordeel dat sprake is van een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 3, 

eerste lid, van de Wob. Het college zal hierna aangeven of en in hoeverre er sprake is van 

informatie die in het licht van de artikelen 10 van de Wob niet wordt verstrekt. 

 

Inspectie, controle en toezicht  

8. Ten aanzien van dit dossier is het college van oordeel dat het belang dat is gemoeid met het 

verstrekken van deze informatie niet opweegt tegen het belang dat is gemoeid met inspectie, 

controle en toezicht door het college als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, 

van de Wob. Openbaarmaking van de informatie kan een zeer nadelige invloed uitoefenen op 

de effectiviteit van het toezicht en onderzoek en daarmee het functioneren van het college. 

 

9. Het college merkt op dat het toezichts- en onderzoeksproces in alle vrijheid moet kunnen 

plaatsvinden. Voor de goede taakuitoefening van het college is het van groot belang dat open 

                                                      
4
 Brief met kenmerk OPTA: OPTA/AM/2010/201870, 28 juni  2010. 

5
 Brief met kenmerk OPTA: OPTA/AM/2010/202107, 14 juli  2010. 

6
 Fax met kenmerk De Brauw, Blackstone, Westbroek: M8897751/1/20483813, 3 augustus 2010. 

 



Besluit 

Openbaar 

 

  3 

communicatie met ondertoezichtgestelden plaatsvindt en zij er in beginsel vanuit mogen gaan 

dat door hen in het kader van handhavingstoezicht verstrekte informatie vertrouwelijk zal 

worden behandeld. Openbaarmaking van dergelijke informatie zal tot gevolg hebben dat de 

ondertoezichtgestelden terughoudender zullen worden met het verstrekken van informatie 

waardoor de effectiviteit van het toezicht door het college zal afnemen. 

 

10. Het vorenstaande geldt te meer wanneer er met ondertoezichtgestelden afspraken zijn 

gemaakt met betrekking tot het opzetten van een complianceprogramma. Hierin worden onder 

meer afspraken gemaakt over het zelfstandig melden van potentiële overtredingen en 

interpretatieverschillen tussen een marktpartij en OPTA betreffende de uitleg van regelgeving, 

waardoor effectiever en efficiënter toezicht door het college mogelijk is. 

 

11. Op 24 april 2008 zijn OPTA en KPN met elkaar het Compliance Handvest KPN en OPTA 

(hierna: het Handvest) overeengekomen. Hierin worden onder meer de basiselementen van 

een effectieve complianceorganisatie voor KPN beschreven. Ook worden de algemene 

beleidsprincipes vermeld die OPTA ten aanzien van een complianceorganisatie bij KPN 

hanteert. Het college en KPN streven met het Handvest naar een professionele relatie die zich 

kenmerkt door onderling vertrouwen. Dit vertrouwen is noodzakelijk om KPN in staat te stellen 

potentiële overtredingen en interpretatieverschillen aan het college te melden en het college in 

staat te stellen zorgvuldig zijn onderzoek te verrichten naar deze meldingen. In dit kader is het 

van belang dat KPN erop mag vertrouwen dat de informatie die zijn in het kader van de 

meldingen aan het college verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

12. Het college acht het nadelig voor de effectiviteit van het Handvest en daarmee van zijn toezicht 

om gegevens te openbaren die KPN vrijwillig aan het college heeft verstrekt. Openbaarmaking 

van deze gegevens kan tot gevolg hebben dat KPN niet meer of in beperktere mate bereid zal 

zijn om het college actief te informeren over potentiële overtredingen en 

interpretatieverschillen. In dat geval neemt de effectiviteit en efficiëntie van het toezicht dat het 

college op KPN houdt, af. 

 

Onevenredige benadeling 

13. Het college is verder van oordeel dat het belang dat is gemoeid met het verstrekken van deze 

informatie niet opweegt tegen het belang dat is gemoeid met het voorkomen van onevenredige 

benadeling - zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob - van het 

college. Deze onevenredige benadeling is erin gelegen dat de effectiviteit en efficiëntie van het 

(handhavings)toezicht als gevolg van openbaarmaking van de informatie zal verminderen 

omdat KPN niet meer of in beperktere mate bereid zal zijn om het college actief te informeren 

over potentiële overtredingen en interpretatieverschillen zoals overeengekomen in het 

Handvest. Het verstrekken van de informatie maakt het overigens ook voor andere partijen dan 

KPN minder aantrekkelijk om een compliance handvest met OPTA te sluiten, waardoor het 

college ook op die manier onevenredig wordt benadeeld in het uitoefenen van zijn 

toezichthoudende taak jegens die andere partijen.  
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Conclusie 

14. Het college is deze zaken overwegende tot de conclusie gekomen dat de twee dossiers van 

issues (CVN) en (FUP) niet kunnen worden verstrekt.  
 

5 Besluit 

 

1. Gelet op het vorenstaande wordt het verzoek om informatie ingevolge artikel 3, vijfde lid, van 

de Wob, niet ingewilligd. De desbetreffende informatie zal Partijen niet worden verstrekt omdat 

het college hiervoor heeft overwogen dat verstrekking ervan niet opweegt tegen het belang dat 

is gemoeid met inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen als bedoeld in artikel 10, 

tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob.  

 

2. De desbetreffende informatie zal Partijen ook niet worden verstrekt omdat het college hiervoor 

heeft overwogen dat verstrekking ervan niet opweegt tegen het belang dat is gemoeid met het 

voorkomen van onevenredige benadeling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder 

g, van de Wob, van het college.  
 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Afdelingshoofd afdeling Markten  

 

 

drs. D.I. Bos 

 

 

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. 


