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Datum

Onderwerp Bijlage(n)

14 oktober 2010 Waarschuwingen voor het overtreden van de 

Roamingverordening en het overtreden van artikel 7.2 

van de Tw 

   

Geachte heer, mevrouw, 

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) heeft op  

3 maart 2010 een brief ontvangen van T-Mobile, waarin zij aangaf niet te zullen voldoen aan haar 

verplichting om per 1 maart 2010 haar klanten de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor het 

instellen van een verbruikslimiet van € 50 per maand (exclusief BTW). Deze verplichting is opgenomen 

in artikel 6 bis, lid 3, van de Europese roaming Verordening
1
 (hierna: Verordening). In de brief gaf T-

Mobile aan voornemens te zijn om per 3 mei 2010 te gaan voldoen. 

In reactie hierop heeft het college op 12 maart 2010 een last onder dwangsom opgelegd aan T-Mobile, 

waarin T-Mobile werd gelast om uiterlijk 31 maart 2010 te voldoen aan artikel 6 bis lid 3 van de 

Verordening en derhalve al haar klanten – in ieder geval – de mogelijkheid te bieden om te kunnen 

kiezen voor een maandelijks gebruiksplafond van € 50 (exclusief BTW). 

T-Mobile heeft op 22 maart 2010 per brief het college geïnformeerd dat ze voor haar postpaid 

gebruikers per 31 maart 2010 zou gaan voldoen aan artikel 6 bis lid 3 van de Verordening en dat ze 

voor haar prepaid gebruikers per diezelfde datum de dataroamingdienstverlening ging staken, om ook 

hiervoor te kunnen voldoen. 

Hiermee heeft T-Mobile voldaan aan de last onder dwangsom die het college had opgelegd. T-Mobile 

heeft echter gedurende de maand maart 2010 niet voldaan aan de verplichting om haar klanten de 

mogelijkheid te bieden een verbruiksplafond in te stellen van € 50 (exclusief BTW) per maand.  

Artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) bepaalt dat een aanbieder van een openbare 

elektronische communicatiedienst de abonnee, ten minste vier weken voordat een voorgenomen 
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wijziging van een beding dat is opgenomen in een overeenkomst van kracht wordt, de mogelijkheid 

biedt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen. T-Mobile heeft bij de door haar gekozen oplossing 

van het staken van de dienstverlening bij haar prepaid gebruikers de in artikel 7.2 van de Tw gestelde 

termijn overtreden. 

Verloop van het onderzoek 

1. Op 4 juni 2009 is er bilateraal overleg geweest tussen OPTA en T-Mobile over de op dat moment 

nog niet definitieve gewijzigde Verordening en de gevolgen hiervan voor T-Mobile. Hierbij heeft 

T-Mobile aangegeven welke maatregelen zij al had genomen (om bill shock te voorkomen) en op 

welke wijze nieuwe maatregelen geïmplementeerd konden worden. 

2. Op 18 juni 2009 heeft OPTA een informatiebijeenkomst georganiseerd om marktpartijen te 

informeren over de gewijzigde roaming Verordening en tevens partijen de gelegenheid te geven 

vragen te stellen over de wijze waarop OPTA deze nieuwe verplichtingen zou handhaven. Hierbij 

was T-Mobile aanwezig. 

3. Per 1 juli 2009 is de gewijzigde Verordening in werking getreden, nadat deze op 29 juni 2009 was 

gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
2

4. Op 2 maart 2010 heeft T-Mobile gecommuniceerd dat zij een gebruiksplafond hanteert van tussen 

de € 5 en € 15 per dag, in plaats van de door de Verordening voorgeschreven € 50 (exclusief 

BTW) per maand. 

5. Op 3 maart 2010 heeft er op initiatief van OPTA hierover contact plaatsgevonden met T-Mobile. 

Hierbij gaf T-Mobile aan dat ze een brief over voornoemde communicatie aan het voorbereiden 

was. 

6. Op 3 maart 2010 heeft het college van T-Mobile een brief ontvangen, met kenmerk C0315-BG, 

waarin ze aangaf per 3 mei 2010 voor al haar postpaid klanten een maandelijks plafond van € 50 

(exclusief BTW)  aan te zullen bieden. Met betrekking tot haar prepaid klanten gaf T-Mobile aan 

per 17 mei 2010 het dataverbruik uit te schakelen. Klanten hebben daarop wel de mogelijkheid 

datagebruik weer te activeren, echter onder de voorwaarde dat ze kiezen voor een onbeperkt 

gebruik, dus zonder plafond. 

7. Op 10 maart 2010 heeft er op initiatief van OPTA contact plaatsgevonden met T-Mobile. Hierbij gaf 

OPTA aan dat zij zich niet in de uitkomst van de brief kon vinden en dat zij een last onder 

dwangsom zou gaan opleggen. 

8. Op 12 maart heeft het college aan T-Mobile een last onder dwangsom
3
 opgelegd om de 

overtreding van de Verordening door T-Mobile zo spoedig mogelijk te beëindigen. 
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9. T-Mobile heeft op 22 maart 2010 per brief, met kenmerk C0326-BG, het college geïnformeerd dat 

ze voor haar postpaid gebruikers alsnog per 31 maart 2010 zou gaan voldoen aan artikel 6 bis, lid 

3 van de Verordening en dat ze voor haar prepaid gebruikers per diezelfde datum de 

dataroamingdienstverlening ging staken, om ook voor deze klantengroep te kunnen voldoen aan 

het hiervoor genoemde artikel van de Verordening. 

10. Op 23 maart 2010 heeft er telefonisch contact plaats gevonden tussen OPTA en T-Mobile. Hierbij 

heeft OPTA aangegeven dat T-Mobile met de door haar gekozen wijziging weliswaar zou voldoen 

aan de last onder dwangsom, maar dat ze daarmee wel artikel 7.2 Tw zouden gaan overtreden 

voor haar prepaid gebruikers. OPTA heeft daarbij aangegeven dat er ook andere oplossingen 

denkbaar waren, waarbij artikel 7.2 van de Tw niet hoefde te worden overtreden. 

Juridisch kader 

De Europese Verordening 

11. Op 1 juli 2009 is de Verordening in werking getreden. Deze Verordening is verbindend in al haar 

onderdelen en is rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat. Derhalve is T-Mobile gehouden om 

de verplichtingen die zijn neergelegd in deze Verordening uit te voeren. Hieronder valt ook de in 

artikel 6 bis, lid 3, opgelegde verplichting om klanten – in ieder geval – de mogelijkheid te bieden 

om per 1 maart 2010 gebruik te maken van een gebruiksplafond voor dataroamingdiensten van  

€ 50 (exclusief BTW)  per maand: 

“Uiterlijk op 1 maart 2010 verschaft iedere thuisaanbieder al zijn roamende klanten de gelegenheid 

vrijwillig en kosteloos te kiezen voor een faciliteit die informatie geeft over de totale consumptie 

uitgedrukt in hoeveelheden of in de munteenheid waarin de roamende klant wordt gefactureerd 

voor gereguleerde dataroamingdiensten, en die waarborgt dat de totale uitgaven voor 

gereguleerde dataroamingdiensten in een gespecificeerde gebruiksperiode zonder de 

uitdrukkelijke toestemming van de klant een bepaald maximumbedrag niet overschrijden. 

Hiertoe stelt de thuisaanbieder één of meer maximumbedragen voor specifieke gebruiksperiodes 

voor, mits de klant vooraf op de hoogte wordt gesteld van de daarmee overeenkomende volumes. 

Eén van deze maximumbedragen (het standaard maximumbedrag) ligt in de nabijheid van 50 EUR 

aan verschuldigde kosten per maandelijkse factureringsperiode (exclusief btw) zonder dit te 

overschrijden. 

Een andere mogelijkheid is dat de thuisaanbieder in volumes uitgedrukte plafonds bepaalt, mits de 

klant vooraf op de hoogte wordt gesteld van de dienovereenkomstige financiële bedragen. Eén van 

deze maxima (het standaard volumeplafond) stemt overeen met een bedrag dat 50 EUR 

verschuldigde kosten per maandelijkse factureringsperiode (exclusief btw) niet overschrijdt. 
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De thuisaanbieder kan zijn roamende klanten tevens andere plafonds aanbieden met andere, dat 

wil zeggen hogere of lagere, maandelijkse maximumbedragen.” 

12. Ingevolge artikel 18.2a van de Tw is het college de nationale regelgevende instantie, zoals 

bedoeld in de Verordening. Hiermee is het college in algemene zin bevoegd om toezicht te houden 

op de naleving van de Verordening. 

Artikel 7.2 Tw 

13. 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. 

14. Artikel 7.2 van de 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 van de Tw de verplichting voor 

aanbieders van een openbare elektronische communicatiedienst in het leven om abonnees op 

genoegzame wijze 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.  

15. Ter handhaving van artikel 7.2 van de 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 van de Tw bevoegd een last onder 

bestuursdwang op te leggen.  

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

(hierna ook: het beoordelingskader) gepubliceerd
.4
 Dit beoordelingskader hanteert het college bij 

de beoordeling of een aanbieder van een elektronische communicatie- 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
5
 gepubliceerd.  

17. In randnummer 2 van het beoordelingskader heeft het college bepaald dat een redelijke uitleg van 

artikel 7.2 van de Tw met zich mee brengt dat dit artikel alleen geldt voor een wijziging die niet 

aantoonbaar in het voordeel is van de abonnee. 

Overwegingen 

Het college stelt vast dat T-Mobile gedurende de maand maart 2010 niet heeft voldaan aan artikel 

                                                     
4
 OPTA/IPB/2007/201436. 

5
 OPTA/ACNB/2009/203604. 



Openbare versie 

6 bis, lid 3 van de Verordening. Hierdoor hebben alle 4,4 miljoen klanten
6
 van T-Mobile gedurende 

deze periode geen gebruik kunnen maken van de bescherming tegen hoge facturen voor het gebruik 

van dataroamingdiensten, waar zij op basis van de Verordening recht op hebben. Dit is onomkeerbaar, 

klanten kunnen niet met terugwerkende kracht gebruik maken van het plafond van € 50 (exclusief 

BTW) per maand.  

Volledigheidshalve dient hierbij opgemerkt te worden dat T-Mobile haar klanten reeds beschermde met 

een verbruikslimiet van ofwel € 5 per dag of € 15 per dag, afhankelijk van het type abonnement, 

waarmee T-Mobile een theoretische maximale verbruikslimiet kende van € 155 tot € 465 per maand. 

Het college stelt tevens vast dat de prepaid klanten van T-Mobile per 31 maart 2010 geen gebruik 

meer kunnen maken van dataroamingdiensten. Dit is in het nadeel van de deze groep klanten.  

T-Mobile heeft deze prepaid klanten op 20 maart 2010 per SMS geïnformeerd dat zij uiterlijk per 31 

maart 2010 geen gebruik meer konden maken van mobiel internet in het buitenland. Noch in dit SMS 

bericht, noch in de bijbehorende tekst op de website van T-Mobile wordt informatie gegeven over het 

beëindigingsrecht.  

Het college stelt vast dat T-Mobile haar prepaid klanten slechts (maximaal) 11 dagen van tevoren op 

de hoogte heeft gesteld van een nadelige wijziging en dus niet de vereiste 4 weken termijn heeft 

gehanteerd. Bovendien heeft T-Mobile haar klanten niet geïnformeerd over hun recht de overeenkomst 

kosteloos te beëindigen. Hiermee heeft T-Mobile artikel 7.2 van de Tw overtreden. 

Ten aanzien van de ernst van de overtredingen

Met haar brief van 3 maart 2010 heeft T-Mobile openlijk gecommuniceerd over het feit dat ze 

voornemens was op 3 mei 2010 te gaan voldoen aan de verplichtingen uit de Verordening. Hoewel 

deze openheid T-Mobile siert, is deze communicatie over de overtreding eveneens een blijk van het 

feit dat T-Mobile willens en wetens ervoor koos haar verplichtingen uit de Verordening niet na te 

komen.  

Het college acht het kwalijk dat T-Mobile in weerwil van alle eerdere communicatie die er tussen         

T-Mobile en OPTA heeft plaatsgevonden niet heeft voldaan aan haar verplichtingen. De concurrenten 

van T-Mobile hebben wel tijdig voldaan aan deze verplichting. Hieruit blijkt volgens het college dat het 

wel degelijk haalbaar was om te voldoen. Dit blijkt te meer daar T-Mobile onder druk van de last onder 

dwangsom en de publicatie hiervan alsnog binnen een paar weken kon voldoen. Dit wijst er op, zoals 

eerder vermeld, dat hier sprake is geweest van een bewuste keuze van T-Mobile om niet te voldoen. 

                                                     
6
 Aantal klanten per 31 maart 2010, op bais van openbare cijfers van Deutsche Telekom: 

http://www.zwischenbericht.telekom.de/site0110/en/konzernlagebericht/geschaeftsentwicklung-der-operativen-

segmente/europa/index.php.



Openbare versie 

OPTA heeft T-Mobile op 23 maart 2010 tijdens een telefonisch overleg erop gewezen had dat zij met 

de door haar gekozen oplossing om aan de last onder dwangsom te voldoen, artikel 7.2 van de Tw zou 

overtreden. Desondanks heeft T-Mobile er willens en wetens voor gekozen de 

dataroamingdienstverlening voor haar prepaid klanten per 31 maart 2010 te beëindigen en daarmee 

artikel 7.2 van de Tw te overtreden. Het college is van oordeel dat er echter ook andere oplossingen 

denkbaar waren geweest, waarbij T-Mobile zowel aan de last onder dwangsom als aan de vereisten 

van artikel 7.2 van de Tw had kunnen voldoen.  

Aangezien het prepaid klanten betreft, is het voor hen altijd mogelijk om per direct de overeenkomst 

met hun aanbieder te beëindigen. Dit is echter niet aantrekkelijk wanneer het huidige beltegoed niet 

opgebruikt is. T-Mobile heeft haar prepaid klanten (maximaal)
7
 11 dagen van tevoren geïnformeerd, 

waardoor vooral klanten die op dat moment in het buitenland waren of daar net naartoe gingen 

plotseling met het stopzetten van de dataroamingdiensten geconfronteerd werden. Het enige 

alternatief om mobiel internet in het buitenland te kunnen blijven gebruiken was overstappen naar 

postpaid of overstappen naar een andere aanbieder. Hiervoor kreeg een prepaid klant echter minder 

dan wettelijk is bepaald de tijd. 

Hoewel prepaid klanten niet aan een bepaalde contractstermijn gebonden zijn, betekent dit niet dat de 

aanbieder niet actief het beëindigingsrecht hoeft aan te bieden. In de praktijk betekent het beëindigen 

van de prepaidovereenkomst meestal dat de klant na het opmaken van het beltegoed stopt met het 

bellen bij die aanbieder. Het is echter ook denkbaar dat de aanbieder bijvoorbeeld aanbiedt bij het 

beëindigen van de prepaidovereenkomst het resterende beltegoed te retourneren. Het college is van 

oordeel dat T-Mobile door het 11 dagen van tevoren informeren over de nadelige wijziging en het niet 

aanbieden van beëindigingsrecht, haar klanten rechten heeft onthouden. 

Ten aanzien van de noodzaak tot handhavend optreden door het college voor de overtreding van de 

Verordening

De overtreding van de Verordening door T-Mobile is pas beëindigd nadat het college haar een last 

onder dwangsom had opgelegd. Hieraan heeft T-Mobile binnen de in de last onder dwangsom 

gestelde termijn voldaan, echter wel pas een maand later dan de datum die in de Verordening is 

gesteld. 

Gelet op het feit dat deze casus de eerste keer is dat T-Mobile met het college in aanraking komt 

inzake een overtreding van de Verordening en gezien haar adequate reactie op de last onder 

dwangsom, acht het college handhaving door middel van het opleggen van een boete thans niet 

opportuun. 

Op grond van het voorgaande is het college van oordeel dat het opleggen van een waarschuwing aan 

T-Mobile voor de begane overtreding van de Verordening proportioneel is.  
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Ten aanzien van de noodzaak tot handhavend optreden door het college voor de overtreding van 

artikel 7.2 van de Tw

Ten aanzien van de overtreding van artikel 7.2 van de Tw overweegt het college het volgende: nu de 

dataroamingdienstverlening per 31 maart 2010 daadwerkelijk is stopgezet, is het niet meer mogelijk 

deze overtreding te herstellen. Het college acht handhavend optreden door het opleggen van een last 

onder dwangsom in dit geval dan ook niet opportuun. 

Het college ervaart het gedrag van T-Mobile in relatie tot het naleven van artikel 7.2 van de Tw over 

het algemeen als zeer goed. T-Mobile zoekt proactief contact met het college indien zij vooraf over de 

toepassing van dit wetsartikel met het college van gedachten wil wisselen. Dit is de eerste keer dat     

T-Mobile in aanraking komt met het college inzake een overtreding van artikel 7.2 van de Tw.  

Het college acht het opleggen van een boete voor het overtreden van artikel 7.2 van de Tw in dit geval 

niet opportuun. Hierbij weegt voor het college mee dat dit de eerste keer is dat T-Mobile in aanraking 

komt met het college inzake een overtreding van artikel 7.2 van de Tw en dat het hier prepaid klanten 

betrof, die altijd al per direct hun overeenkomst kunnen beëindigen. 

Op grond van het voorgaande is het college van oordeel dat het opleggen van een waarschuwing aan 

T-Mobile voor de overtreding van artikel 7.2 van de Tw proportioneel is. 
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Conclusie 

Op basis van de voorgaande overwegingen legt het college aan T-Mobile een waarschuwing op voor 

het overtreden van de Verordening. Het college legt eveneens een waarschuwing op voor het 

overtreden van artikel 7.2 van de Tw. 

Mocht T-Mobile ondanks deze waarschuwingen de Verordening of artikel 7.2 van de Tw nogmaals 

overtreden, dan kan het college T-Mobile op grond van artikel 15.4, vierde lid, van de Tw een 

bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 450.000 per overtreding. In dat geval kan het feit dat T-

Mobile met deze brief reeds op voorhand is gewaarschuwd bij het vaststellen van de hoogte van de 

boete als boeteverhogende omstandigheid worden meegewogen. 

Voor de goede orde deelt het college u mede dat een afschrift van deze waarschuwing op de website 

van OPTA zal worden geplaatst. Het college kiest hiervoor omdat hij op 12 maart 2010 in het kader 

van de last onder dwangsom reeds op de OPTA website heeft gecommuniceerd onderzoek te zullen 

verrichten naar de door T-Mobile gehanteerde termijn voor het informeren van haar klanten over de 

wijzigingen en de hiermee samenhangende mogelijkheid voor klanten om de overeenkomst kosteloos 

te beëindigen. Ten behoeve hiervan wordt T-Mobile gevraagd uiterlijk 22 oktober 2010 aan te geven 

welke delen van deze brief ze bedrijfsvertrouwelijk acht. 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

Hoofd afdeling Markten 

drs. D.I. Bos 


