
Besluit 

«Openbaar» 

 

 

Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2010/202645 

Zaaknummers:  10.0164.34.1.01 / 10.0282.35.1.01 / 10.0289.35.1.01 / 10.0299.29.1.01 

Datum:  

 

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

college) op de bezwaren van de vennootschap naar Iers recht Lycamobile Ltd. (hierna: 

Lycamobile Ltd.) gericht tegen: 

 

- het besluit van het college van 7 mei 2010, kenmerk OPTA/ACNB/2010/201499, waarbij 

aan Lycamobile Ltd. een last onder dwangsom is opgelegd (hierna: de last onder 

dwangsom); 

- de schriftelijke verklaring omtrent registratie zijdens het college van 10 juni 2010 met 

kenmerk OPTA/CNB/2010/2010/3196-2492 (hierna: de registratieverklaring); 

- het besluit van het college van 15 juli 2010, factuurnummer 51012954, waarbij is bepaald 

dat Lycamobile Ltd. een eenmalige vergoeding is verschuldigd voor het aanbieden van 

openbare elektronische communicatieactiviteiten (hierna: het registratiekostenbesluit); 

- het besluit van het college van 29 juli 2010, kenmerk OPTA/ACNB/2010/202192, waarbij 

is bepaald dat Lycamobile Ltd. een vergoeding is verschuldigd voor het toezicht door 

het college voor het kalenderjaar 2010 (hierna: het toezichtkostenbesluit). 

 

1 Samenvatting  

  

1. Lycamobile Ltd. heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom, tegen de 

registratieverklaring, tegen het registratiekostenbesluit en tegen het toezichtkostenbesluit. 

Lycamobile Ltd. betwist niet dat zij elektronische communicatiediensten aanbiedt, maar bestrijdt 

dat deze diensten een openbaar karakter hebben. Lycamobile Ltd. stelt daarom dat het besluit tot 

het opleggen van de last onder dwangsom, alsmede het registratie-, het registratiekosten- en het 

toezichtkostenbesluit, ten onrechte door het college zijn genomen. In onderhavig besluit wordt 

door het college op de bezwaren van Lycamobile Ltd. beslist. Het bezwaar tegen de 

registratieverklaring wordt niet-ontvankelijk verklaard. De bezwaren tegen de last onder 

dwangsom, het registratiekostenbesluit en het toezichtkostenbesluit worden door het college 

gegrond verklaard. 

 

2 Procedureverloop en feiten 

 

2. Op 8 februari 2010
1
 heeft het college Lycamobile Ltd. schriftelijk verzocht een mededeling ten 

behoeve van registratie te doen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, Tw, omdat Lycamobile Ltd. 

een openbare elektronische communicatiedienst aanbiedt in Nederland. 

 

3. Op 17 februari 2010 heeft Lycamobile Ltd. per brief aangegeven dat zij van mening is dat zij geen 

aanbieder is van een openbare elektronische communicatiedienst. 

 

                                                      
1
 Kenmerk OPTA/ACNB/2010/200469. 



 

 

 

Besluit 

«Openbaar» 

 

   2 

4. Op 26 februari 2010 is Lycamobile Ltd. telefonisch verzocht mededeling te doen van het 

aanbieden van een openbare elektronische communicatiedienst, zodat het college kon overgaan 

tot registratie daarvan in de zin van artikel 2.1, vierde lid, Tw.  

 

5. Op 3 maart 2010 hebben medewerkers van het college opnieuw telefonisch contact opgenomen 

met Lycamobile Ltd. Namens Lycamobile Ltd. is in dat gesprek aangegeven dat zij een formele 

procedure zou afwachten. 

 

6. Op 3 maart 2010 heeft het college Lycamobile Ltd. per e-mail het gesprek van 3 maart 2010 

bevestigd. Tevens is Lycamobile Ltd. daarbij nogmaals in de gelegenheid gesteld om mededeling 

te doen in vorenbedoelde zin. 

 

7. Op 8 april 2010 heeft het college per e-mail, fax en brief Lycamobile Ltd. op de hoogte gesteld van 

zijn voornemen om over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom ter handhaving 

van artikel 2.1 Tw. Bij die brief is het concept van de voorgenomen last onder dwangsom 

gevoegd. Het college heeft Lycamobile Ltd. de mogelijkheid geboden haar zienswijze op het 

voorgenomen besluit te geven.  

 

8. Op 19 april 2010 heeft Lycamobile Ltd. per e-mail en fax haar zienswijze ingediend bij het college. 

 

9. Op 7 mei 2010 heeft het college de last onder dwangsom opgelegd aan Lycamobile Ltd.  wegens 

overtreding van artikel 2.1 Tw, inhoudende de verplichting mededeling te doen aan het college 

van het aanbieden van een openbare elektronische communicatiedienst.  

 

10. Op 21 mei 2010 heeft het college onder protest per brief het verzoek tot registratie van 

Lycamobile Ltd ontvangen. In deze brief heeft Lycamobile Ltd. verklaard dat haar omzet hoger is 

dan € [VERTROUWELIJK] en dat de netto-omzet in Nederland over het jaar 2008 van 

Lycamobile Ltd. € [VERTROUWELIJK] bedroeg.  

 

11. Het college heeft bij brief van 10 juni 2010 schriftelijk verklaard dat Lycamobile Ltd. is 

geregistreerd (als aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst) in de zin van 

artikel 2.1, vierde lid, Tw. 

 

12. Op 16 juni 2010 heeft Lycamobile Ltd.  een bezwaarschrift ingediend tegen de last onder 

dwangsom.  

 

13. Op 14 juli 2010 heeft het college per e-mail (en op 16 juli 2010 per brief) een 

accountantsverklaring ontvangen, waarbij is aangegeven dat de totale omzet in Nederland over 

het jaar 2008 van Lycamobile Ltd. € [VERTROUWELIJK] bedroeg.  

 

14. Op 15 juli 2010 heeft Lycamobile Ltd. een bezwaarschrift ingediend tegen de registratieverklaring.  
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15. Op 16 juli 2010 heeft het college een brief ontvangen van Lycamobile Ltd. waarin is aangegeven 

dat het door de accountant vermelde bedrag (€ [VERTROUWELIJK]) het juiste bedrag is.  

 

16. Bij het registratiekostenbesluit heeft het college bepaald dat Lycamobile Ltd. voor het toezicht 

voor 2010 een eenmalige vergoeding is verschuldigd ter hoogte van € [VERTROUWELIJK] (het 

bedrag behorende bij aanbieders met een relevante omzet in 2008 van meer dan € 

[VERTROUWELIJK] is [VERTROUWELIJK]). 

 

17. Op 30 juli 2010 heeft Lycamobile Ltd. een bezwaarschrift ingediend tegen het 

registratiekostenbesluit. 

 

18. Op 9 augustus 2010 heeft Lycamobile Ltd. een bezwaarschrift ingediend tegen het 

toezichtkostenbesluit. 

 

19. Op 3 augustus 2010 heeft het college de ontvangst van de door Lycamobile Ltd. ingediende 

bezwaarschriften van 16 juni 2010 en het bezwaarschrift van 30 juli 2010  bevestigd. Tevens heeft 

het college Lycamobile Ltd. uitgenodigd voor een hoorzitting op 26 augustus 2010.  

 

20. Op 12 augustus 2010 heeft het college de ontvangst van de door Lycamobile Ltd. ingediende 

bezwaarschriften van 9 augustus 2010 bevestigd. 

 

21. Op 26 augustus 2010 heeft Lycamobile Ltd. ten kantore van OPTA haar bezwaren nader 

toegelicht tijdens een hoorzitting. 

 

3 De bestreden besluiten  

 

22. De bezwaren van Lycamobile Ltd. richten zich tegen een verklaring en drie besluiten van het 

college: de registratieverklaring, de last onder dwangsom, het registratiekostenbesluit en het 

toezichtkostenbesluit.  

 

23. In de registratieverklaring bevestigt het college dat Lycamobile Ltd. is geregistreerd krachtens artikel 

2.1, vierde lid, Tw. Deze verklaring volgde op de mededeling die Lycamobile Ltd. onder protest heeft 

gedaan aan het college van het aanbieden van een openbare elektronische communicatiedienst.  Dit 

naar aanleiding van de eerder en hieronder beschreven last onder dwangsom.  

 

24. In de last onder dwangsom heeft het college gemotiveerd aangegeven waarom Lycamobile Ltd. op 

dat moment werd beschouwd als een aanbieder van een openbare elektronische 

communicatiedienst. Het college was ten tijde van het opleggen van de last onder dwangsom - kort 

gezegd - van oordeel dat Lycamobile Ltd. een dienst aanbood die naar zijn aard openbaar is, welke 

dienst derhalve dient te worden gekwalificeerd als een openbare elektronische communicatiedienst in 

de zin van artikel 1.1, onder g, Tw. Daarom heeft het college Lycamobile Ltd. een last onder 

dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 2.1 van de Tw, inhoudende de verplichting 
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mededeling te doen aan het college van het aanbieden van een openbare elektronische 

communicatiedienst. 

 

25. Bij het registratiekostenbesluit heeft het college bepaald dat Lycamobile Ltd. een eenmalige 

vergoeding is verschuldigd ten bedrage van € 250 voor het aanbieden van openbare elektronische 

communicatieactiviteiten in de zin van artikel 3 van de Regeling vergoedingen OPTA 2010. 

 

26. Bij het toezichtkostenbesluit heeft het college bepaald dat Lycamobile Ltd. een vergoeding is 

verschuldigd ten bedrage van € [VERTROUWELIJK] voor het toezicht door het college voor het 

kalenderjaar 2010 in de zin van artikel 3 van de Regeling vergoedingen OPTA 2010. 

 

4 Bezwaren  

4.1 Onjuiste uitleg begrip “openbare elektronische communicatiedienst” 

 

27. Het voornaamste bezwaar van Lycamobile Ltd. tegen de hierboven genoemde door het college 

genomen besluiten is dat zij zich op het standpunt stelt dat zij niet kan worden beschouwd als 

aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst in de zin van artikel 1.1, onder g, 

Tw. Hieronder wordt dit standpunt nader uiteengezet. 

 

28. Lycamobile Ltd. stelt dat het er niet toe doet dat zij in staat is een openbare elektronische 

communicatiedienst dienst onder haar eigen naam aan te bieden, maar dat volgens de 

wetsgeschiedenis vooral van belang is of de betreffende (rechts)persoon deze diensten ook 

daadwerkelijk aanbiedt. 

 

29. Verder wijst Lycamobile Ltd. erop dat de wetgever niet heeft voorzien in verdere criteria voor het 

bepalen of een partij als aanbieder kan worden beschouwd van een openbare elektronische 

communicatiedienst. Dat het college heeft geconstateerd dat de door Lycamobile Ltd. 

aangeboden dienst tegen een vergoeding werd geleverd en dat de door Lycamobile Ltd. 

geleverde dienst erop is gericht om een openbare elektronische communicatiedienst te leveren 

aan eindgebruikers (wat zonder levering van de dienst door Lycamobile Ltd. niet mogelijk is), doet 

volgens Lycamobile Ltd. dan ook niet ter zake. 

 

30. Lycamobile Ltd. wijst in dit verband ook nog op het volgende. Dat de door Lycamobile Ltd. 

geleverde dienst uiteindelijk bestemd is voor eindgebruikers doet ook niet ter zake bij de bepaling 

of er sprake is van het aanbieden van een openbare elektronische communicatiedienst. Dat dit 

zonder tussenkomst van Lycamobile Ltd. niet mogelijk zou zijn, is - mede gelet op de 

wetsgeschiedenis - evenmin relevant. Voorts is het voor de kwalificatie van de door Lycamobile 

Ltd. geleverde diensten niet van belang dat zowel T-Mobile Netherlands B.V. (hierna: T-Mobile) 

als Lycamobile Distribution Ltd. wel zijn te beschouwen als aanbieders van een openbare 

elektronische communicatiedienst. 
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4.2 Geen openbare elektronische communicatiedienst 

 

31. Lycamobile Ltd. bepleit, onder verwijzing naar het feit dat zowel Lycamobile Ltd. als Lycamobile 

Distribution Ltd. beide vennootschappen naar Iers recht zijn en de ene vennootschap de dienst 

exclusief aan de andere levert, dat Lycamobile Ltd. helemaal geen diensten levert of heeft 

geleverd in Nederland. 

 

32. Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een openbare dienst is in dit verband 

volgens de wetsgeschiedenis - in tegenstelling tot wat het college daaromtrent in de last onder 

dwangsom overweegt - volgens Lycamobile Ltd. slechts van belang of er sprake is van een dienst 

die beschikbaar is voor het hele publiek. Daarmee wordt bedoeld dat de betreffende dienst door 

de betreffende onderneming in beginsel openbaar wordt aangeboden en beschikbaar is voor een 

ieder die van dat aanbod gebruik wil maken. Lycamobile Ltd. zegt slechts (wholesale)diensten 

aan te bieden aan één partij (Lycamobile Distribution Ltd.), welke diensten uit de aard der zaak 

niet beschikbaar zijn voor het hele publiek. 

 

4.3 Niet meer openbare elektronische communicatiedienst 

 

33. Omdat de Wholesale Service Agreement tussen T-Mobile en Lycamobile Ltd. per 

[VERTROUWELIJK] is beëindigd, stelt Lycamobile Ltd. per die datum in elk geval geen 

aanbieder meer te zijn van een openbare elektronische communicatiedienst. 

 

34. Gelet hierop is handhaving volgens Lycamobile Ltd. in dit geval onevenredig met de daarmee te 

dienen doelen. Daarbij komt dat er volgens jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State wijzigingen van omstandigheden kunnen zijn die tot intrekking van het 

primaire besluit moeten leiden.  

 

4.4 Te hoge vergoeding toezicht OPTA (2010) 

 

35. Lycamobile Ltd. meent dat zij helemaal geen dienst levert in Nederland (maar in Ierland: de dienst 

wordt geleverd door een Ierse vennootschap aan een Ierse vennootschap) zodat er geen 

wettelijke grondslag is voor de verschuldigdheid van de toezichtkosten. 

 

36. Lycamobile Ltd. stelt verder dat zij en Lycamobile Distribution Ltd. deel uitmaken van een groep 

van ondernemingen
2
 en daarom voor de berekening van de relevante omzet van de groep de 

omzetten van beide vennootschappen kunnen worden opgeteld en de onderlinge transacties 

buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Daarom vindt Lycamobile Ltd. dat de toezichtkosten 

op onjuiste wijze zijn vastgesteld. 

 

                                                      
2
 In de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. 
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37. Lycamobile Ltd. verzoekt ten slotte om de bestreden besluiten te herroepen. Verder verzoekt 

Lycamobile Ltd. op grond van het bepaalde in artikel 7:15 Awb om vergoeding van de kosten die 

zij redelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de behandeling van haar bezwaren. 

 

5 Juridisch Kader 

 

38. Artikel 1.1, onder f, Tw luidt: “elektronische communicatiedienst: gewoonlijk tegen vergoeding 

aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via 

elektronische communicatienetwerken (…).” 

 

39. Artikel 1.1, onder g, Tw luidt: “openbare elektronische communicatiedienst: elektronische 

communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek”. 

 

40. Artikel 1.1 onder e, Tw luidt: “elektronisch communicatienetwerk: transmissiesystemen, waaronder 

mede begrepen de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen, die het mogelijk maken 

signalen over te brengen via kabels, radiogolven, optische of andere elektromagnetische 

middelen, waaronder satellietnetwerken, vaste en mobiele terrestrische netwerken, 

elektriciteitsnetten, voor zover deze voor overdracht van signalen worden gebruikt en netwerken 

voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de 

overgebrachte informatie”. 

 

41. Artikel 1.1, onder h, Tw luidt: “openbaar elektronisch communicatienetwerk: elektronisch 

communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare elektronische 

communicatiediensten aan te bieden (…) voor zover dit aan het publiek geschiedt.” 

 

42. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, Tw is degene die een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk of een openbare elektronische communicatiedienst aanbiedt, verplicht 

daarvan mededeling te doen aan het college. Op grond van artikel 2.1, vierde lid, Tw registreert 

het college degene, die vorenbedoelde mededeling heeft gedaan na ontvangst van de 

mededeling en de daarbij behorende gegevens. 

 

43. Op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder a, Tw gaat het college niet over tot registratie als er 

geen sprake is van het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten of een 

openbaar elektronisch communicatienetwerk. Ingevolge artikel 2.2, vierde lid, onder a, Tw wijzigt 

of beëindigt het college de registratie als de grond voor registratie is vervallen. 

 

44. Het college houdt op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw toezicht op de naleving van de 

mededelingsplicht en dwingt naleving zo nodig af. 

 

45. Het besluit van het college om, na diens beoordeling van de mededeling en de daarbij ontvangen 

gegevens, over te gaan tot registratie van desbetreffende aanbieder is een besluit als bedoeld in 

artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Een belanghebbende als 
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bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, Awb kan tegen een dergelijk besluit van het college bezwaar 

maken op grond van artikel 17.1, tweede lid, Tw jo. artikel 7:1, eerste lid, Awb. 

46. Artikel 16.1, eerste lid, Tw luidt: “bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels 

gesteld over de vergoeding van de kosten die is verschuldigd door degene ten behoeve van wie 

werkzaamheden of diensten zijn verricht ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet of bij 

de roamingverordening voorzover de vergoeding verband houdt met deze werkzaamheden of 

diensten.” 

 

47. Artikel 16.1, tweede lid, Tw luidt: “Bij het vaststellen van de vergoeding kunnen mede worden 

betrokken kosten, verband houdend met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 

krachtens deze wet of bij de roamingverordening ten aanzien van de desbetreffende 

werkzaamheden of diensten.” 

 

48. Artikel 16.1, derde lid, Tw luidt: “Voorzover de regels, bedoeld in het eerste lid, betrekking hebben 

op de vaststelling van de hoogte van de vergoeding van de kosten van door het college te 

verrichten werkzaamheden of diensten, betrekt Onze Minister het college bij die vaststelling. De 

betreffende vergoeding wordt opgelegd door het college en voldaan aan het college.” 

 

49. Artikel 1 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet luidt: “in dit besluit en de daarop 

berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. wet: Telecommunicatiewet; 

b. vergoeding: vergoeding, bedoeld in artikel 16.1 van de wet; 

c. aanbieder: onderneming die openbare elektronische communicatiediensten, openbare 

elektronische communicatienetwerken of bijbehorende faciliteiten aanbiedt; 

d. omzet: omzet die een aanbieder realiseert uit het in Nederland leveren van openbare 

elektronische communicatiediensten, openbare elektronische communicatienetwerken en 

bijbehorende faciliteiten en die wordt berekend overeenkomstig artikel 5b.” 

50. Artikel 2, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet luidt: “De vergoeding 

dient ter dekking van de kosten van de werkzaamheden of diensten die ingevolge het bepaalde bij 

of krachtens de wet door Onze Minister of het college worden verricht.” 

 

51. Artikel 2, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet luidt: “de vergoeding 

bestaat uit: 

a. een bedrag dat verband houdt met de kosten van het verrichten van werkzaamheden of 

diensten in het kader van de aan Onze Minister of het college bij of krachtens de wet opgedragen 

uitvoeringstaak; of 
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b. een bedrag dat verband houdt met de kosten van het verrichten van werkzaamheden of 

diensten in het kader van de aan Onze Minister of het college bij of krachtens de wet opgedragen 

toezichthoudende taak; of 

c. een jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 16.1, vierde of vijfde lid, van de wet. 

52. Artikel 2, derde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet luidt: “De vergoeding 

wordt per kalenderjaar vastgesteld.” 

 

53. Artikel 2, vierde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet luidt: “het bedrag, bedoeld 

in het tweede lid, onder a, wordt eenmaal in rekening gebracht.” 

 

54. Artikel 2, vijfde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet luidt: “het bedrag en de 

jaarlijkse bijdrage, bedoeld in het tweede lid, onder b en c, zijn per kalenderjaar verschuldigd en 

worden eens per kalenderjaar in rekening gebracht.” 

 

55. Artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b en c, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet 

luidt: “Ter zake van de kosten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, gelden als uitgangspunten dat de 

directe kosten rechtstreeks worden toegerekend aan categorieën van gelijksoortige 

werkzaamheden of diensten (en dat) de indirecte kosten worden toegerekend aan categorieën 

van gelijksoortige werkzaamheden of diensten naar rato van hun beslag op de onderscheiden 

werkzaamheden of diensten;” 

 

56. Artikel 4, tweede lid, aanhef en onder c, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet luidt: 

“categorieën als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b en c, zijn, voor zover het betreft 

werkzaamheden of diensten van het college, werkzaamheden of diensten met betrekking tot 

openbare elektronische communicatiediensten en openbare elektronische 

communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten.” 

 

57. Artikel 4, derde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet luidt: “bij ministeriële 

regeling kunnen per categorie, bedoeld in het eerste en tweede lid, subcategorieën van 

gelijksoortige werkzaamheden of diensten worden vastgesteld en kunnen andere categorieën van 

gelijksoortige werkzaamheden of diensten worden vastgesteld.” 

 

58. Artikel 5a, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet luidt: “bij de vaststelling 

van de hoogte van de vergoeding ter zake van het toezicht door het college ten aanzien van 

openbare elektronische communicatiediensten, openbare elektronische communicatienetwerken 

en bijbehorende faciliteiten worden de volgende verdeelsleutels gebruikt: 

a. voor de vergoeding die verschuldigd is door aanbieders wier omzet meer 
bedraagt dan een bij ministeriële regeling te bepalen grensbedrag: de formule 
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b. voor de vergoeding die verschuldigd is door aanbieders wier omzet ten hoogste 
het in onderdeel a bedoelde grensbedrag bedraagt: de formule 

 

waarbij 

* A voorstelt: de omzet van de aanbieder wiens omzet meer bedraagt dan 
het grensbedrag; 

* B voorstelt: het totaal van de omzetten A; 

* C voorstelt: het bedrag dat wordt berekend door vermenigvuldiging van 
het aantal aanbieders waarvan de omzet ten hoogste het grensbedrag en 
ten minste een bij ministeriële regeling te bepalen minimum bedraagt, 
met de helft van de som van dit minimum en het grensbedrag; 

en voorstelt: het aantal aanbieders waarvan de omzet ten hoogste het 
grensbedrag en ten minste een bij ministeriële regeling te bepalen minimum 
bedraagt.” 

59. Artikel 5a, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet luidt: 

“de hoogte van de vergoeding wordt op nihil gesteld indien de aanbieder aan het 

college een onderbouwde opgave over zijn omzet heeft gedaan op grond 

waarvan naar het oordeel van het college aannemelijk is dat de omzet minder 

bedraagt dan het in het eerste lid bedoelde minimum.” 

  

60. Artikel 3 van de Regeling vergoedingen OPTA 2010 luidt: “Voor de kosten van het 

door het college verrichten van werkzaamheden of diensten zijn met betrekking 

tot de categorieën en subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden of 

diensten, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage, voor het 

kalenderjaar 2010 de in de bijlage genoemde vergoedingen verschuldigd.” 

 

61. De bij de Regeling vergoedingen OPTA 2010 behorende bijlage luidt, voor zover hier relevant: 
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6 Overwegingen 

 

6.1 Algemene overwegingen 

 

62. Aangezien de bezwaren tegen de drie bestreden besluiten en de registratieverklaring (vrijwel) 

identiek zijn en de uitkomst van de behandeling van het bezwaar tegen de last onder dwangsom 

mede de uitkomst van de behandeling van de overige bezwaren bepaalt, behandelt het college 

eerst het bezwaar tegen de last onder dwangsom en vervolgens de bezwaren tegen het 

registratiekostenbesluit en het toezichtkostenbesluit. Allereerst zal het college echter het bewaar 

van Lycamobile Ltd. gericht tegen de registratieverklaring behandelen. 

 

63. De voornaamste grond waarop de bezwaren van Lycamobile Ltd. zijn gestoeld is dat zij zich op 

het standpunt stelt dat zij niet kan worden beschouwd als aanbieder van een openbare 

elektronische communicatiedienst in de zin van artikel 1.1, onder g, Tw. De vraag of de last onder 

dwangsom, het registratiekostenbesluit en het toezichtkostenbesluit in stand kunnen blijven hangt 
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daarmee direct samen.
3
 Daarom zal het college paragraaf 6.3 inleiden met overwegingen die 

bedoeld vraagstuk adresseren. 

 

6.2 Ten aanzien van het bezwaar tegen de registratieverklaring 

 

64. Een bezwaar is slechts ontvankelijk als het gericht is tegen een besluit in de zin van artikel 1:3 

Awb. Gelet op het eerste lid van dat artikel is een dergelijk besluit een schriftelijke beslissing van 

een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Hiermee wordt bedoeld 

dat de betreffende beslissing moet zijn gericht op een (extern) rechtsgevolg. De beslissing moet 

gericht zijn op rechtsgevolgen die ontstaan in de verhouding van het bestuursorgaan tot één of 

meer anderen.
4
 

 

65. Het college is van oordeel dat de registratieverklaring niet aan dat vereiste voldoet. Dit standpunt 

vloeit voort uit het feit dat het college heeft geconstateerd dat deze verklaring geen 

rechtsgevolgen heeft. Hieronder zal één en ander nader worden toegelicht. 

 

66. In de Memorie van Toelichting bij de Tw 1998 (oud) wordt bij de artikelen 2.1 tot en met 2.3 Tw 

1998 (oud) het volgende overwogen: 

 

“Registratie vindt in beginsel drempelloos plaats, dat wil zeggen dat er geen inhoudelijke toets 

zal plaatsvinden. Hierop geldt een uitzondering, namelijk dat alleen registratie plaatsvindt van 

telecommunicatienetwerken en telecommunicatiediensten die ook werkelijk openbaar zijn. Dat 

is van belang omdat de geregistreerde niet alleen verplichtingen heeft maar ook bepaalde 

rechten krijgt.”
5
 

 

67. In de Memorie van Toelichting bij een wetswijziging van de Tw, in werking getreden in 2004, wordt 

met betrekking tot (het huidige) artikel 2.4 Tw als volgt overwogen: 

  

“Het college verstrekt aan degene die een mededeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

heeft gedaan, een verklaring dat de mededeling is gedaan. (…) Doel van een dergelijke 

verklaring is het voor de desbetreffende aanbieders, onderscheidenlijk ondernemingen 

vergemakkelijken van het uitoefenen van de hiervoor genoemde rechten tegenover 

bijvoorbeeld een andere aanbieder dan wel onderneming. Het afgeven van de verklaring is 

geen voorwaarde voor het mogen aanleggen of aanbieden van openbare elektronische 

communicatienetwerken of bijbehorende faciliteiten, dan wel het aanbieden van openbare 

elektronische communicatiediensten. De verklaring brengt evenmin rechten of plichten tot 

stand: de rechten en plichten vloeien voort uit de desbetreffende bepalingen van de wet en de 

daarop berustende bepalingen.”
6
 

                                                      
3
 Dit geldt op grond van formele overwegingen overigens niet voor de registratieverklaring, hetgeen in paragraaf 6.2 (nader) 

wordt beargumenteerd. 
4
 MvT II, Parl. Gesch. Awb I, p. 155. 

5
 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3,  p. 78 (MvT). 

6
 Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 95-96 (MvT). 
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68. Gelet op het verschil in formulering tussen de beide toelichtingen - het college wijst in dit verband 

met name op de gecursiveerde gedeelten daarvan - is het college van oordeel dat de wetgever 

niet de bedoeling heeft gehad de verklaring
7
 waarmee de registratie van een partij wordt 

bevestigd
8
 onder het huidige recht rechtsgevolgen te geven. Daarmee is een dergelijke verklaring 

geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, hetgeen maakt dat een bezwaar gericht tegen een 

dergelijke verklaring niet-ontvankelijk is. 

 

69. Op grond van bovenstaande overwegingen treffen de bezwaren van Lycamobile Ltd. op dit punt 

geen doel. Het college is van oordeel dat het bezwaar van Lycamobile Ltd. gericht tegen de 

registratieverklaring niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Gelet op hetgeen in het 

voorgaande geconcludeerd is, constateert het college dat de overige door Lycamobile Ltd. in dit 

verband aangedragen bezwaren geen inhoudelijke behandeling meer behoeven. 

 

6.3 Ten aanzien van het bezwaar tegen de last onder dwangsom  

 

Openbaarheid van de elektronische communicatiedienst 

70. Het college dient, voor het  beantwoorden van de vraag of er sprake is van het aanbieden van een 

openbare elektronische communicatiedienst, uit te gaan van het toetsingskader dat wordt 

gevormd door artikel 1.1, onder g, Tw. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een 

openbare elektronische communicatiedienst, dient te worden vastgesteld of sprake is van een 

elektronische communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek. 

 

71. In de Memorie van Toelichting bij de Tw 1998 (oud) wordt gesteld dat het kenmerkende van het 

begrip ‘openbare telecommunicatiedienst’ (de voorloper van het begrip ‘openbare elektronische 

communicatiedienst’) is: 

 

“het feit dat de betreffende telecommunicatiedienst beschikbaar is voor het publiek. Daarmee 

wordt bedoeld dat de betreffende dienst openbaar wordt aangeboden en beschikbaar is voor 

eenieder die van dat aanbod gebruik wil maken tegen de in het openbare aanbod vermelde 

condities. Het gaat er om dat door de condities die voor het aanbod gelden de kring van 

degenen die van het aanbod gebruik kunnen maken niet zodanig beperkt is dat niet van een 

openbaar aanbod gesproken kan worden. Dit betekent dat telecommunicatiediensten die 

uitsluitend beschikbaar zijn voor leden van een besloten gebruikersgroep geen openbare 

telecommunicatiediensten zijn. Indien echter de aanbieder van telecommunicatiediensten deze 

op verzoek beschikbaar stelt aan alle gebruikers of groepen gebruikers die van het aanbod 

gebruik wensen te maken, dan kan gesproken worden van een openbaar aanbod.”
9
 

 

72. Ook in de Memorie van Toelichting bij een wetswijziging van de Tw, in werking getreden in 2004, 

                                                      
7
 In de zin van artikel 2.4, eerste lid, Tw. 

8
 In de zin van artikel 2.1, vierde lid, Tw. 

9
 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 72 (MvT). 
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wordt gesteld dat het bij openbare elektronische communicatiediensten gaat om diensten die 

beschikbaar zijn voor het publiek: 

 

“(d)aarmee wordt bedoeld dat de desbetreffende dienst door de desbetreffende onderneming 

in beginsel openbaar wordt aangeboden en beschikbaar is voor een ieder die van dat aanbod 

gebruik wil maken. Het feit dat een onderneming een dienst aan een bepaalde groep van 

gebruikers – bijvoorbeeld een bedrijf of overheidsinstelling – onder bijzondere condities 

aanbiedt, betekent nog niet dat deze dienst niet openbaar is. Dit is eerst het geval als de dienst 

niet ook aan andere gebruikers wordt aangeboden, ongeacht de condities waaronder dit 

geschiedt.”
10

 

 

73. Het college heeft onder andere op 25 januari 2010 informatie ontvangen waaruit blijkt dat 

Lycamobile Ltd. een overeenkomst heeft gesloten met T-Mobile waarbij zij wholesale-diensten 

afneemt die primair zien op het afleveren van gesprekken (terminating access). Lycamobile Ltd. 

heeft er meermaals opgewezen dat die overeenkomst per [VERTROUWELIJK] is beëindigd. 

Lycamobile Ltd. nam zogenoemde wholesale Mobile Virtual Network Operation-diensten (hierna: 

MVNO-diensten) af van T-Mobile die zij vervolgens zelf onder eigen naam aanbood aan 

Lycamobile Distribution Ltd. MVNO-diensten zijn diensten die geleverd worden door een bedrijf 

dat onder eigen naam mobiele telefoniediensten verkoopt via het netwerk van een andere 

aanbieder (in dit geval T-Mobile). Lycamobile Ltd. heeft in het kader van de onderhavige 

bezwaarprocedure niets aangedragen waaruit blijkt dat niet kan worden uitgegaan van 

bovenstaand feitencomplex. 

 

74. Blijkens haar in het kader van deze procedure ingediende bezwaarschriften betwist Lycamobile 

Ltd. niet dat zij kwalificeert als aanbieder van een elektronische communicatiedienst. Lycamobile 

Ltd. betwist slechts dat deze dienst openbaar is in de zin van artikel 1.1, onder g, Tw. Ingevolge 

artikel 2.1, eerste lid, Tw is namelijk slechts degene die een openbare elektronische 

communicatiedienst aanbiedt, verplicht daarvan mededeling te doen aan het college. 

 

75. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 1.1, onder g, Tw leidt het college af dat bepalend moet 

worden geacht bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een openbare dienst in de zin van 

dat artikel, of de betreffende dienst openbaar wordt aangeboden en beschikbaar is voor eenieder 

die van dat aanbod gebruik wil maken tegen de in het openbare aanbod vermelde condities. Uit 

de thans bij het college bekende gegevens kan niet worden afgeleid dat onderhavige MVNO-

diensten openbaar werden aangeboden. Zo beschikt Lycamobile Ltd. niet over een website 

waarop zij haar aanbod doet, er lijkt geen sprake te zijn van concurrentie met andere aanbieders 

van openbare elektronische communicatiediensten en er lijken ook geen aanwijzingen te zijn dat 

de MVNO-diensten anderszins openbaar werden aangeboden. Gelet op het feit dat het college 

constateert dat ook niet aannemelijk is geworden dat bedoelde diensten aan andere partijen 

werden aangeboden dan Lycamobile Distribution Ltd., is de conclusie dat dit aanbod beschikbaar 

was voor eenieder die daarvan gebruik wilde maken evenmin gerechtvaardigd.  

                                                      
10

 Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 89 (MvT). 
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76. Verder wijst het college er in dit verband nog op dat Lycamobile Ltd. in het kader van deze 

bezwaarprocedure meermaals heeft gesteld dat de overeenkomst die zij heeft gesloten met T-

Mobile tot het afnemen van MVNO-diensten per [VERTROUWELIJK] is beëindigd. Verder heeft 

de gemachtigde van Lycamobile Ltd. tijdens de hoorzitting op 26 augustus 2010 desgevraagd 

bevestigd dat Lycamobile Ltd. thans geen diensten meer levert die bestemd zijn voor de 

Nederlandse markt.  

 

77. Gelet op al het voorgaande komt het college tot het oordeel dat het niet aannemelijk is dat 

Lycamobile Ltd., als aanbieder van eerdergenoemde MVNO-diensten, ten tijde van het opleggen 

van de last onder dwangsom dan wel op enig ander moment gedurende het kalenderjaar 2010, in 

dit specifieke geval kon worden beschouwd als aanbieder van een openbare elektronische 

communicatiedienst in de zin van artikel 1.1, onder g, Tw. 

  

Conclusie 

78. Het college meent dan ook bij nader inzien dat Lycamobile Ltd. bij de last onder dwangsom ten 

onrechte is aangemerkt als overtreder van het in artikel 2.1, eerste lid, Tw bepaalde. Met deze 

conclusie komt de juridische grondslag aan het opleggen van de last onder dwangsom te 

ontvallen.   

 

79. Op grond van bovenstaande overwegingen treffen de bezwaren van Lycamobile Ltd. op dit punt 

doel. Het college is van oordeel dat het bezwaar van Lycamobile Ltd. gericht tegen de last onder 

dwangsom gegrond dient te worden verklaard en dat dit besluit dient te worden herroepen. Gelet 

op hetgeen in het voorgaande geconcludeerd is, constateert het college dat de overige door 

Lycamobile Ltd. in dit verband aangedragen bezwaren geen inhoudelijke behandeling meer 

behoeven. 

 

 

6.4 Ten aanzien van de bezwaren tegen het registratiekostenbesluit en het 
toezichtkostenbesluit 

 

80. In onderstaande overwegingen zal het college eerst toelichten wat de juridische grondslag is van 

het registratiekostenbesluit en het toezichtkostenbesluit. Vervolgens zal het college een oordeel 

vellen over de daartegen gerichte bezwaren. 

 

81. Artikel 16.1 Tw
11

 levert de wettelijke basis voor het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet en 

de Regeling vergoedingen OPTA 2010. Voornoemd artikel bepaalt - onder meer - dat regels 

worden gesteld over de vergoeding van de kosten die zijn verschuldigd door degene ten behoeve 

van wie werkzaamheden of diensten zijn verricht ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Tw 

voor zover de vergoeding verband houdt met deze werkzaamheden of diensten. Daarbij kunnen 

                                                      
11

 Zie de leden 1, 2 en 3 van dat artikel. 
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ook de kosten betrokken worden die verband houden met het toezicht op de naleving van het 

bepaalde bij of krachtens de Tw, ten aanzien van de desbetreffende werkzaamheden of diensten. 

Voor zover eerstgenoemde regels betrekking hebben op de vaststelling van de hoogte van de 

vergoeding van de kosten van door het college te verrichten werkzaamheden of diensten, wordt 

de betreffende vergoeding opgelegd door het college en voldaan aan het college. 

 

82. Het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet bepaalt - onder meer - dat de vergoeding van 

kosten, verband houdend met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van het bepaalde 

bij of krachtens de Tw, ter dekking dient van de kosten van de daarmee verband houdende 

werkzaamheden of diensten die door het college worden verricht.
12

 Deze vergoeding bestaat  

- onder meer - uit een bedrag dat verband houdt met de kosten van het verrichten van 

werkzaamheden of diensten aan het college opgedragen uitvoeringstaak, of uit een bedrag dat 

verband houdt met de kosten van het verrichten van werkzaamheden of diensten in het kader van 

de aan het college opgedragen toezichthoudende taak.
13

 Deze vergoedingen worden per 

kalenderjaar vastgesteld.
14

 De vergoeding voor de kosten die verband houden met voornoemde 

uitvoeringstaak wordt eenmaal in rekening gebracht.
15

 De kosten die in rekening zijn gebracht bij 

het registratiekostenbesluit behoren tot deze kostencategorie. De vergoeding voor de kosten die 

verband houden met voornoemde toezichthoudende taak zijn per kalenderjaar verschuldigd en 

worden eens per kalenderjaar in rekening gebracht.
16

 De kosten die in rekening zijn gebracht bij 

het toezichtkostenbesluit behoren tot deze kostencategorie. 

 

83. Verder bepaalt het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet dat ter zake van de hiervoor 

bedoelde kosten als uitgangspunten gelden dat de directe kosten rechtstreeks worden 

toegerekend aan categorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten, en dat de indirecte 

kosten worden toegerekend aan categorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten naar 

rato van hun beslag op de onderscheiden werkzaamheden of diensten.
17

 Voornoemde 

categorieën zijn, voor zover het betreft werkzaamheden of diensten van het college,  

- onder meer - werkzaamheden of diensten met betrekking tot openbare elektronische 

communicatiediensten en openbare elektronische communicatienetwerken en bijbehorende 

faciliteiten (cursieven toegevoegd door college).
18

 Het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet 

schrijft verder voor dat bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding ter zake van het 

toezicht door het college ten aanzien van openbare elektronische communicatiediensten, 

openbare elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten bepaalde 

verdeelsleutels worden gebruikt.
19

 

 

84. Het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet voorziet in de (verdere) juridische grondslag voor 

                                                      
12

 Zie artikel 2, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. 
13

 Zie artikel 2, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. 
14

 Zie artikel 2, derde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. 
15

 Zie artikel 2, vierde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. 
16

 Zie artikel 2, vijfde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. 
17

 Zie artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b en c, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. 
18

 Zie artikel 4, tweede lid, aanhef en onder c, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. 
19

 Zie artikel 5a, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. 
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de Regeling vergoedingen OPTA 2010.
20

 Daarin is bepaald dat voor de kosten van het door het 

college verrichten van werkzaamheden of diensten met betrekking tot de categorieën en 

ondercategorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten, genoemd in de bij genoemde 

regeling behorende bijlage, voor het kalenderjaar 2010 de in de bijlage genoemde vergoedingen  

verschuldigd zijn.
21

 In deze bijlage is, voor zover hier relevant, bepaald dat als vergoeding voor 

registratie van de categorie (1), “het aanbieden van een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk, het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten of 

bijbehorende faciliteiten”, (eenmalig) € 250 is verschuldigd (cursieven toegevoegd door college). 

In dezelfde bijlage is bepaald dat voor dezelfde categorie jaarlijks een omzetafhankelijke 

vergoeding is verschuldigd voor het toezicht van het college. 

 

85. De verschuldigdheid van de kosten die het college bij het registratiekostenbesluit en 

toezichtkostenbesluit aan Lycamobile heeft gefactureerd is hierop gebaseerd. In het voorgaande 

kwam het college al tot de conclusie dat het niet aannemelijk is dat Lycamobile Ltd., als aanbieder 

van eerdergenoemde MVNO-diensten, ten tijde van de last onder dwangsom of op enig ander 

moment gedurende het kalenderjaar 2010, in dit specifieke geval kon worden beschouwd als 

aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst in de zin van artikel 1.1, onder g, 

Tw. Het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet noch de Regeling vergoedingen OPTA 2010 

bepaalt dat degene die elektronische communicatiediensten aanbiedt die geen openbaar karakter 

hebben, daarvoor een vergoeding verschuldigd is aan het college. Met deze conclusie komt de 

rechtsgrond aan het registratiekostenbesluit en het toezichtkostenbesluit te ontvallen. Gelet hierop 

constateert het college bij nader inzien dat die besluiten, waarbij is vastgesteld dat Lycamobile 

Ltd. kosten verschuldigd was aan het college voor haar registratie en het toezicht door het college 

voor het kalenderjaar 2010, ten onrechte zijn genomen.  

 

86. Op grond van bovenstaande overwegingen treffen de bezwaren van Lycamobile Ltd. op dit punt 

doel. Het college is van oordeel dat de bezwaar van Lycamobile Ltd. gericht tegen het 

registratiekostenbesluit en het toezichtkostenbesluit gegrond dienen te worden verklaard en dat 

deze besluiten dienen te worden herroepen. Het college zal Lycamobile Ltd. creditnota’s doen 

toekomen voor de facturen
22

 die zij eerder van het college ontvangen heeft. Gelet op hetgeen in 

het voorgaande geconcludeerd is, constateert het college dat de overige door Lycamobile Ltd. in 

dit verband aangedragen bezwaren geen inhoudelijke behandeling meer behoeven. 

 

6.5 Ten aanzien van de vergoeding van de kosten in de bezwaarprocedure 

 

87. Lycamobile Ltd. heeft het college op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb verzocht de kosten te 

vergoeden die zij redelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de behandeling van haar 

bezwaren. De last onder dwangsom, het registratiekostenbesluit en het toezichtkostenbesluit 

worden bij dit besluit herroepen (zie het hieronder weergegeven dictum van dit besluit), zodat de 

                                                      
20

 Zie artikel 4, derde lid, van Het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. 
21

 Artikel 3 van de Regeling vergoedingen OPTA 2010 
22

 Hiermee worden de facturen bedoeld die zijn gebaseerd op het registratiekostenbesluit en het toezichtkostenbesluit. 
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situatie zich - mede gelet op de redenen voor het herroepen van genoemde besluiten - in het 

onderhavige geval in beginsel voordoet. Nu niet is gesteld of gebleken dat andere kosten zijn 

gemaakt dan die welke verband houden met door een derde beroepsmatig verleende 

rechtsbijstand bij het opstellen van de bezwaarschriften en bij de vertegenwoordiging van 

Lycamobile Ltd. ter zitting, komen alleen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Dat deze 

kostencategorie kan worden geschaard onder het begrip ‘vergoeding van de kosten’ als bedoeld 

in artikel 7:15, tweede lid, en daarmee überhaupt voor vergoeding in aanmerking komt, volgt uit 

artikel 1, onder a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht. 

 

88. Ten aanzien van deze categorie bepaalt artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van dat besluit 

dat het bedrag van de te vergoeden kosten wordt vastgesteld overeenkomstig het in de bijlage 

van voornoemd besluit opgenomen tarief. Conform onderdeel A4 van die bijlage stelt het college 

vast dat voor de kosten die zijn gemaakt in verband met door een derde beroepsmatig verleende 

rechtsbijstand, twee punten dienen te worden toegekend. Verder stelt het college vast dat 

conform onderdeel B2 van die bijlage aan deze punten een waarde van € 437 per punt dient te 

worden toegekend. Het gewicht van de zaak is naar oordeel van het college als gemiddeld te 

bestempelen, hetgeen betekent dat in het onderhavige geval ingevolge onderdeel C1 van de 

bijlage de wegingsfactor 1 dient te worden gehanteerd. Aangezien in de onderhavige (gevoegde) 

bezwaarprocedure drie samenhangende besluiten zijn herroepen dient in dit verband op grond 

van onderdeel C2 van de bijlage wederom wegingsfactor 1 te worden toegepast.  

 

89. Gelet op het voorgaande komt Lycamobile Ltd. in aanmerking voor een forfaitaire vergoeding van 

de kosten die zij heeft moeten maken in verband met door een derde beroepsmatig verleende 

rechtsbijstand bij de behandeling van haar bezwaren ten bedrage van € 874. 

 

7 Dictum 

 

90. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit verklaart het bezwaar 

van Lycamobile Ltd. tegen: 

 

- de schriftelijke verklaring van registratie zijdens het college van 10 juni 2010 met kenmerk 

OPTA/CNB/2010/2010/3196-2492, niet-ontvankelijk; 

- het besluit van het college van 7 mei 2010, kenmerk OPTA/ACNB/2010/201499, het besluit 

van het college van 15 juli 2010, factuurnummer 51012954, en het besluit van het college van 

29 juli 2010, kenmerk OPTA/ACNB/2010/202192, gegrond en herroept de genoemde 

besluiten. 

 

91. Het college wijst het verzoek, op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb, tot vergoeding van de 

kosten die Lycamobile Ltd.  redelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de behandeling van 

haar bezwaren toe. Lycamobile Ltd. komt in aanmerking voor een vergoeding van deze kosten ten 

bedrage van € 874. Deze vergoeding zal door het college zo spoedig mogelijk worden gestort op 

een door de gemachtigde van Lycamobile Ltd. aan te wijzen bankrekening.  
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HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur  

 

 

 

mw.drs. D.L. Braal-Verhoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepsmogelijkheden 

Ten aanzien van het  besluit op het bezwaar gericht tegen de last onder dwangsom geldt het volgende:   

 

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.  

 

Ten aanzien van de overige besluiten op bezwaar geldt het volgende:   

 

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

bekendgemaakt beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam.             

Het postadres is: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. 

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 de 

Rechtbank, telefonisch bereikbaar op (010) 297 12 34. 


