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Ons kenmerk: OPTA/AM/2010/203156_OV 

Zaaknummer: 

Datum: 

10.0300.37 

  

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

van artikel 15.4, tweede lid, van de Telecommunicatiewet tot oplegging van een boete aan Tele2 

ter zake van overtreding van de verplichting uit hoofde van artikel 4, tweede lid, van de 

Roaming Verordening. 

 

1 Samenvatting van het besluit 

 

1. Op grond van de Verordening (EG) nr. 544/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 

juni 2009 (hierna: de Roaming Verordening
1
) is vanaf 1 juli 2009 binnen de Europese Unie (hierna: 

EU) een maximum tarief toegestaan van € 0,51 per minuut (inclusief BTW) voor geïnitieerde 

roaming oproepen binnen de EU. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (hierna: het college) heeft geconstateerd dat Tele2 Nederland B.V. (hierna: Tele2) voor 

de geïnitieerde roaming oproepen binnen de EU over de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 

november 2009 € 0,55 (inclusief BTW) in rekening heeft gebracht bij haar eindgebruikers. 

Daarmee heeft Tele2 in strijd gehandeld met de Roaming Verordening. Het college heeft daarom 

aan Tele2 een boete opgelegd van € 64.500,- 

 

2 Verloop van de procedure 

 

2. Op 18 september 2009 heeft het college in het kader van controle op naleving van de Roaming 

Verordening Tele2 verzocht om informatie over de wijze waarop zij de verplichtingen uit de 

Roaming Verordening had geïmplementeerd. 

 

3. Op 23 oktober 2009 heeft Tele2 per e-mail onder andere aangegeven dat zij een bedrag ter 

hoogte van € 0,55 (inclusief BTW) als roamingtarief voor de geïnitieerde roaming oproepen binnen 

de EU (hierna: het roamingtarief) bij haar eindgebruikers in rekening bracht. 

 

4. Op 23 oktober 2009 heeft het college per e-mail Tele2 geattendeerd op het feit dat dit 

roamingtarief niet overeenkomt met het maximale roamingtarief.  

 

5. Op 23 oktober heeft Tele2 per e-mail aangegeven dat het roamingtarief van € 0,55 (inclusief BTW) 

een verschrijving betrof en heeft zij een gecorrigeerde rapportage toegevoegd. 

 
  

                                                      
1
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6. Op 30 november 2009 heeft het college een klacht ontvangen van een eindgebruiker (hierna: de 

tipgever) over de hoogte van het roamingtarief van Tele2. Dit roamingtarief zou in strijd zijn met het 

maximale roamingtarief. Het college heeft de tipgever telefonisch verzocht om zijn klacht met 

afschriften van facturen te onderbouwen. 

 

7. Op 3 december 2009 heeft het college van de tipgever een factuur ontvangen. Op 16 december 

2009 heeft het college nog eens 5 facturen ontvangen. 

 

8. Op 18 december 2009 heeft het college een informatievordering op grond van artikel 18.7 van de 

Telecomunicatiewet (hierna: Tw) gestuurd aan Tele2 met het verzoek om informatie en inlichtingen 

te verschaffen over de wijze waarop zij sinds 1 juli 2009 invulling heeft gegeven aan de Roaming 

Verordening. Het college heeft daarin Tele2 verzocht om per factuurperiode aan te geven welke 

roaming tarieven ze hanteerde en welke meldingen Tele2 aan haar klanten verstuurde bij het 

aanmelden op een buitenlands netwerk. 

 

9. Op 22 december 2009 heeft Tele2 per brief volstaan met het vermelden van het gehanteerde 

roamingtarief van 1 juli 2009 tot en met 30 november 2009 en een (algemene) omschrijving van de 

inhoud van de sms-berichten. 

 

10. Op 24 december 2009 heeft het college per brief aanvullende informatie bij Tele2 opgevraagd. 

 

11. Op 8 januari 2010 heeft Tele2 de aanvullende informatie, met uitzondering van de 

voorbeeldfacturen voor december 2009, opgeleverd. 

 

12. Op 26 januari 2010 is Tele2 door de onderzoeksambtenaar telefonisch op de hoogte gesteld van 

het feit dat een rapport in de zin van artikel 15.8 van de Tw (hierna: het rapport) wordt opgesteld 

voor overtreding van de Roaming Verordening. 

 

13. Op 27 januari 2010 heeft de onderzoeksambtenaar een e-mail bericht van Tele2 ontvangen, met 

daarin een eerste inschatting van het totaalbedrag dat ze bij haar klanten teveel in rekening had 

gebracht. 

 

14. Op 28 januari 2010 heeft het college de nog ontbrekende voorbeeldfacturen van Tele2 over de 

maand december 2009 per e-mail ontvangen. 

 

15. Op 29 januari 2010 heeft het college per brief aan Tele2 aanvullende informatie gevraagd omtrent 

de behaalde omzet met het gehanteerde roamingtarief over de periode van 1 juli 2009 tot en met 

30 november 2009. 

 

16. Op 4 februari 2010 heeft Tele2 per brief de omzetgegevens met het gehanteerde roamingtarief 

voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 november 2009 verstrekt. 
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17. Op 10 juni 2010 heeft het college per brief het feitencomplex van het door de 

onderzoeksambtenaar opgestelde (concept) rapport aan Tele2 voorgelegd ter toetsing op feitelijke 

onjuistheden. 

 

18. Op 21 juni 2010 heeft Tele2 per brief gereageerd op het feitencomplex. Tele2 gaf daarin aan dat 

OPTA nader diende in te gaan op de wijze van beëindiging van de overtreding.  

 

19. Op 6 juli 2010 heeft het college Tele2 aanvullende vragen gesteld met betrekking tot de wijze van 

beëindiging van de overtreding. 

 

20. Op 6 en op 7 juli 2010 heeft het college 2 (voorbeeld)facturen als bewijs van beëindiging per e-mail 

ontvangen. Op 19 juli 2010 zijn deze facturen per brief ontvangen. 

 

21. Op 13 augustus 2010 is ten aanzien van Tele2 het rapport opgemaakt door een toezichthoudend 

ambtenaar van het college. Dit rapport is bij brief van 18 oktober 2009 aan Tele2 toegezonden. Het 

college heeft Tele2 in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk haar zienswijze op het 

rapport te geven. 

 

22. Op 19 augustus 2010 heeft Tele2 per e-mail aangegeven mondeling haar zienswijze te willen 

geven. 

 

23. Op 20 augustus 2010 heeft het college per brief aan Tele2 een aantal vragen toegezonden die aan 

Tele2 op de hoorzitting zouden worden gesteld. 

 

24. Op 7 september 2010 heeft ten kantore van het college de hoorzitting plaats gevonden.  

 

3 Samenvatting van het rapport 

 

25. Een toezichthoudend ambtenaar van het college heeft onderzoek verricht naar de door Tele2 

gehanteerde tarieven en de verstrekte tariefinformatie aan consumenten voor de gereguleerde 

mobiele tarieven voor roamingdiensten binnen de Europese Unie. Met betrekking tot het door 

Tele2 gehanteerde roamingtarief heeft de toezichthoudend ambtenaar het volgende 

geconstateerd: 

 

 Het roamingtarief dat Tele2 aan haar eindgebruikers in rekening heeft gebracht was hoger dan 

maximaal toegestaan ingevolge de Roaming Verordening. 

 Deze overtreding heeft geduurd van 1 juli 2009 tot en met 30 november 2009. Dit vormt een 

overtreding van artikel 4, tweede lid, van de Roaming Verordening. 

 Tele2 heeft gedurende deze periode [VERTROUWELIJK] teveel in rekening gebracht bij haar 

klanten. 

 De betrokken omzet met het gehanteerde roamingtarief gedurende de relevante periode 
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bedraagt [VERTROUWELIJK] (inclusief BTW). 
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4 Feiten  

 

26. In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de relevante feiten zoals die door de 

toezichthoudend ambtenaar tijdens het onderzoek naar het door Tele2 gehanteerde roamingtarief 

zijn vastgesteld. De in dit hoofdstuk beschreven feiten in combinatie met de in het 

procedureverloop genoemde stukken vormen de basis van de door de toezichthoudend ambtenaar 

geconstateerde overtreding inzake Roaming Verordening. 

 

4.1 Feiten naar aanleiding van onderzoek 

 

27. Als gevolg van het wijzigen van de Roaming Verordening gelden vanaf 1 juli 2009 lagere maximale 

roaming tarieven binnen de EU, te weten maximaal € 0,43 per minuut (exclusief BTW) voor 

geïnitieerde oproepen en € 0,19 per minuut (exclusief BTW) voor ontvangen oproepen. Inclusief 

BTW (19%) resulteert dit in tarieven van respectievelijk € 0,51 en € 0,23 per minuut. 

 

28. In European Regulators Group-verband hebben de nationale toezichthouders een vragenlijst 

uitgezet bij hun eigen nationale mobiele aanbieders met als doel na te gaan op welke wijze 

mobiele aanbieders hebben voldaan aan deze tariefswijziging. 

 

29. OPTA heeft op 18 september 2009 aan Tele2 een vragenlijst verzonden met daarin het verzoek 

om aan te geven op welke wijze zij de per 1 juli 2009 op haar rustende verplichtingen had 

geïmplementeerd. 

 

30. Tele2 heeft op 23 oktober 2009 voldaan aan dit informatieverzoek. In haar eerste reactie gaf Tele2 

aan dat ze een roamingtarief hanteerde van € 0,55 per minuut, inclusief BTW. Vanwege het feit dat 

dit roamingtarief hoger is dan de toegestane maximale roamingtarief op grond van de Roaming 

Verordening heeft een toezichthoudend ambtenaar van het college nogmaals gevraagd of dit het 

daadwerkelijk door Tele2 gehanteerde roamingtarief was. In reactie hierop heeft Tele2 aan de 

toezichthoudend ambtenaar kenbaar gemaakt dat hier sprake was van een verschrijving en dat het 

daadwerkelijke roamingtarief van Tele2, conform de Roaming Verordening, € 0,51 per minuut, 

inclusief BTW was. Hierbij gaf Tele2, door middel van haar antwoorden op de vragenlijst, aan dat 

ze op de juiste wijze alle nieuwe verplichtingen had geïmplementeerd, waaronder zowel het juiste 

roamingtarief als de juiste informatie die ze naar haar klanten stuurde wanneer deze zich met hun 

mobiel aanmeldden op een buitenlands netwerk. 

 

31. Het college heeft aan de hand van de facturen die hij van de tipgever heeft ontvangen vastgesteld 

dat Tele2 gedurende de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 november 2009 bij deze klant een 

roamingtarief van € 0,55 per minuut (inclusief BTW) in rekening heeft gebracht. 
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32. Tevens heeft hij van de tipgever begrepen dat deze bij het aanmelden op een buitenlands netwerk 

sms-berichten heeft ontvangen waarin hetzelfde roamingtarief, te weten € 0,55 per minuut, werd 

vermeld. Tele2 heeft in haar brief van 22 december 2009 bevestigd dat zij gedurende de periode 

van 1 juli 2009 tot en met 30 november 2009 bij al haar klanten teveel in rekening heeft gebracht 

en dat ze gedurende deze periode al haar roamende klanten ook sms-berichten heeft verstuurd 

waarin het te hoge roamingtarief van € 0,55 per minuut werd vermeld. Tele2 gaf aan dat ze hier in 

november 2009 zelf achter is gekomen en de overtreding had beëindigd. 

 

33. Uit onderzoek van het college is gebleken dat Tele2 voor oproepen vanaf 1 december 2009 het 

juiste roamingtarief heeft gehanteerd. 

 

34. Als gevolg van de overschrijding van het maximale roamingtarief uit de Roaming Verordening heeft 

Tele2 [VERTROUWELIJK] teveel in rekening gebracht bij haar klanten. Tele2 heeft het teveel in 

rekening gebrachte bedrag met haar klanten verrekend middels een creditering op de factuur die 

ze in januari 2010 hebben ontvangen. 

 

35. De totale omzet die Tele2 heeft gerealiseerd met het gehanteerde roamingtarief voor de periode 1 

juli 2009 tot en met 30 november 2009 bedraagt [VERTROUWELIJK] (inclusief BTW). 

 

4.2 Aanvulling feiten naar aanleiding van reactie Tele2 op voornoemde vastgestelde feiten 

 

36.  [VERTROUWELIJK 

 

37. Tele2 geeft aan ruim voor 1 juli 2009 gestart te zijn met een project dat ertoe zou moeten hebben 

geleid dat [VERTROUWELIJK] Tele2 de juiste tarieven in haar systemen had geïmplementeerd. 

De tarieven voor het binnen de EU ontvangen van roamingoproep en voor het versturen van 

roaming-sms berichten binnen de EU zijn wel op een juiste wijze geïmplementeerd. 

 

38. Tele2 erkent achteraf dat het roamingtarief onjuist is geïmplementeerd. 
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5 Juridisch kader 

 

5.1 De Roaming Verordening 

 

39. Naar de mening van het Europese Parlement verschafte het Europese regelgevingskader voor de 

elektronische communicatie van 2002 de nationale regelgevende instanties niet voldoende 

middelen om doeltreffend en beslissend in te grijpen in de prijszetting voor roamingdiensten. Dit 

leidde onder meer tot buitensporig hoge retailtarieven voor roamingdiensten. Met het doel om de 

roamingtarieven te reguleren is de Internationale Roaming Verordening 2007 
2
 (hierna: de 

Roaming Verordening 2007) ingevoerd.  

 

40. De Roaming Verordening 2007 bevat de volgende uitgangspunten: De Roaming Verordening 2007 

beschermt de belangen van de roamende klant op basis van regulering op zowel wholesaleniveau 

als retailniveau 
3
. Deze reguleringsaanpak moet ervoor zorgen dat de retailtarieven voor roaming 

de onderliggende kosten voor de levering van deze dienst op een redelijkere wijze weerspiegelen 

dan tot nu toe het geval was
4
.  

 

41. De Roaming Verordening 2007 stelt dat de meest doeltreffende en evenredige wijze van regulering 

is via de vaststelling van een maximaal gemiddeld tarief op wholesaleniveau en via tariefplafonds 

op retailniveau door invoering van een zogenoemd ‘Eurotarief’
5
. Het op retailniveau toepasselijke 

Eurotarief moet roamende klanten de zekerheid bieden dat zij geen buitensporig hoge tarieven 

moeten betalen wanneer zij een gereguleerd roaminggesprek initiëren of ontvangen. 

 

42. De Roaming Verordening 2007 is inmiddels per 18 juni 2009 gewijzigd en vervangen door de 

(huidige) Roaming Verordening
6
. Eerdergenoemde uitgangspunten zijn nog steeds van kracht. 

Volgens de Roaming Verordening dienen de plafonds voor het Eurotarief jaarlijks te blijven dalen 

om te waarborgen dat de voortdurende daling van de kosten van levering van roamingdiensten 

zich vertalen in lagere retailtarieven
7
. Met dit oogmerk zijn in de Roaming Verordening de 

maximumtarieven neerwaarts aangepast. 

 
  

                                                      
2
 Roaming Verordening (EG) nr. 717/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2007. 

3
 Noot 2, randnummer 14. 

4
 Noot 2, randnummer 19. 

5
 Noot 2, randnummer 17. 

6
 Roaming Verordening (EG) nr. 544/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009. 

7
 Noot 1, randnummer 15. 
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43. Artikel 4 van de Roaming Verordening luidt, voorzover hier relevant, als volgt: 

 

“Artikel 4 

Retailtarieven voor gereguleerde roaminggesprekken 

1.  “De thuisaanbieders stellen een Eurotarief als bepaald in lid 2 beschikbaar en bieden dat op 

duidelijke en transparante wijze actief aan al hun roamende klanten aan.(….)”  

2. ”Het retailtarief, exclusief BTW, van een Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn roamende klant 

in rekening mag brengen voor de levering van een gereguleerd roaminggesprek, kan voor elk 

roaminggesprek verschillend zijn maar mag niet hoger liggen dan 0,49 EUR per minuut voor 

elke geïnitieerde oproep en 0,24 EUR per minuut voor elke ontvangen oproep. Het 

prijsplafond voor geïnitieerde oproepen wordt verlaagd tot 0,46 EUR en 0,43 EUR, en voor 

ontvangen oproepen tot 0,22 EUR en 0,19 EUR, op respectievelijk 30 augustus 2008 en op 1 

juli 2009”. 

(…). 

“Met ingang van 1 juli 2009 factureert elke thuisaanbieder zijn roamende klanten per seconde 

voor de levering van elk aan een Eurotarief onderworpen gereguleerd roaminggesprek dat 

wordt geïnitieerd of ontvangen.” 

 

5.2 Bevoegdheid 

 

44. Artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet (hierna:Tw) luidt als volgt: 

 

“Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens andere bepalingen van deze 

wet dan bedoeld in het eerste en tweede lid en met het toezicht op de naleving van de 

bepalingen van de roamingverordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen 

ambtenaren. De vorige volzin is niet van toepassing op het bepaalde bij of krachtens de 

artikelen 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, tweede, derde lid, vierde en vijfde lid, 5.7, 5.13 en 5.14 van deze 

wet.” 

 

45. Artikel 15.8, eerste lid, van de Tw luidt als volgt:  

 

“Indien een ambtenaar als bedoeld in artikel 15.1, eerste lid, onderscheidenlijk derde lid, 

vaststelt dat een overtreding is begaan, maakt hij daarvan een rapport op.”  
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46. Artikel 15.4, tweede lid, van de Tw luidt, voor zover relevant, als volgt: 

 

“Het college kan aan een onderneming een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste 

€ 450.000, of, indien dat meer is, 10% van de relevante omzet van de onderneming in 

Nederland, ter zake van: 

(…). 

b. overtreding van een op grond van artikel 12.2 genomen besluit, voor zover de overtreding 

geschiedt door een onderneming die beschikt over een aanmerkelijke marktmacht en 

betrekking heeft op een bij of krachtens hoofdstuk 6a gesteld voorschrift, of van de bij de 

roamingverordening gestelde voorschriften.” 

 

47. Artikel 15.4, vijfde lid, van de Tw luidt, voor zover relevant, als volgt: 

 

“De hoogte van de boete wordt in ieder geval afgestemd op de ernst en de duur van de 

overtreding, alsmede op de mate waarin de overtreder daarvan een verwijt kan worden 

gemaakt.“ 

 

48.  Artikel 9 van de Roaming Verordening luidt als volgt: 

 

“Sancties 

De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken 

op deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zij ten uitvoer 

worden gelegd. Deze sancties moeten doeltreffend,evenredig en afschrikkend zijn. De 

lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 30 maart 2008 of, in het geval van de aanvullende 

door Verordening (EG) nr. 544/2009 vastgestelde voorschriften van artikel 3, leden 2 en 3, 

artikel 4, leden 2en 4, en de artikelen 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6, 6 bis en 7, niet later dan 30 

maart 2010, in kennis van deze regels en brengen haar bij latere wijzigingen daarvan 

onverwijld op de hoogte” 

 

5.3 De boetebeleidsregels  

 

49. In de boetebeleidsregels OPTA
8
 (hierna: de boetebeleidsregels) heeft het college een indeling 

gemaakt door eerst de zwaarte van de overtreding in abstracto vast te stellen. Bij de bepaling van 

de zwaarte van de overtreding strekken de doelstellingen van de Tw
9
, te weten het bevorderen van 

de concurrentie, de ontwikkeling van de interne markt en het bevorderen van de belangen van 

eindgebruikers, tot uitgangspunt. Aan de hand van deze doelstellingen zijn de mogelijke 

overtredingen in abstracto in drie categorieën onder te verdelen: zeer zware, zware en minder 

zware overtredingen. 
  

                                                      
8
 OPTA/ACNB/2008/200405 d.d 5 maart 2008. 

9
 Artikel 1.3, eerste lid, Tw. 
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50. Zeer zware overtredingen zijn die overtredingen waarbij de concurrentie in aanzienlijke mate wordt 

belemmerd of overtredingen waarbij de belangen van eindgebruikers in belangrijke mate worden 

geschaad. In beginsel gaat het om overtredingen van verplichtingen waaraan ondernemingen die 

zijn aangewezen als aanbieder die over een aanmerkelijke marktmacht beschikt, moeten voldoen.  

 

51. Zware overtredingen zijn overtredingen waardoor de concurrentie wordt belemmerd of de 

belangen van de eindgebruiker worden geschaad, maar niet in die (aanzienlijke) mate dat deze als 

zeer zware overtredingen kunnen worden aangemerkt.  

 

52. Bij minder zware overtredingen gaat het om overtredingen van verplichtingen waarbij in het 

algemeen de concurrentie in beperkte mate wordt belemmerd of de belangen van eindgebruikers 

in beperkte mate worden geschaad. 

 

53. De vaststelling van de hoogte van de boete in geval van een overtreding in de zin van artikel 15.4, 

tweede lid, van de Tw wordt vastgesteld middels een formule: 

 

Boetegrondslag x ernstfactor + verhoging/verlaging voor bijkomende omstandigheden. 

 

54. Het college hanteert een boetegrondslag van 10% van de bij de overtreding betrokken omzet van 

de desbetreffende onderneming. Afhankelijk van de ernst van de overtreding in concreto wordt de 

boetegrondslag vermenigvuldigd met een factor. Bij minder ernstige overtreding wordt deze factor 

gesteld op een waarde van ten hoogste 1. Bij een ernstige overtreding wordt deze factor gesteld 

op een waarde van ten hoogste 2. Bij een zeer ernstige overtreding wordt deze factor gesteld op 

een waarde tussen 1,5 en 3. 

 

55. De door het college daadwerkelijk toe te passen hoogte van de ernstfactor binnen deze 

categorieën wordt bepaald door de ernst van de overtreding in concreto  

 

56. Het college heeft in de boetebeleidsregels tevens de volgende relevante generieke uitgangspunten 

ten aanzien van zijn boetebeleid genoemd 

 

57. Artikel 6.2 van de boetebeleidsregels luidt als volgt: 

 

“Het college legt geen boete op indien de overtreder aannemelijk maakt dat hem van de 

overtreding geen verwijt kan worden gemaakt.” 

 

58. Artikel 7.1 van de boetebeleidsregels luidt als volgt: 

 

“Het college kan bij de vaststelling van de boete boeteverhogende of boeteverlagende 

omstandigheden betrekken. (…)”. 
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59. Artikel 7.2 van de boetebeleidsregels luidt als volgt: 

 

“Als boeteverhogende omstandigheden kunnen onder meer in aanmerking worden genomen: 

• De omstandigheid dat er sprake is van recidive door dezelfde overtreder ten aanzien van 

eenzelfde type overtreding; 

• De omstandigheid dat de overtreder zijn medewerking aan het onderzoek heeft geweigerd 

en/of het onderzoek anderszins heeft belemmerd;
10

 

• De omstandigheid dat er sprake is van een overtreding door een overtreder, die heeft 

aangegeven te beschikken over een effectieve compliance organisatie met een goed werkend 

compliance-programma, maar waarvan aannemelijk is dat dit compliance-programma 

weliswaar is opgezet, maar niet of onvoldoende is geïmplementeerd dan wel niet of 

onvoldoende in de praktijk is toegepast
11

 en derhalve niet (in voldoende mate) effectief is.
12

” 

 

60. Artikel 7.3 van de boetebeleidsregels, luidt als volgt: 

 

“Als boeteverlagende omstandigheden kunnen onder meer in aanmerking worden genomen: 

• De omstandigheid dat er sprake is van daadwerkelijke verdergaande medewerking aan het 

onderzoek van het college dan waartoe de overtreder wettelijk was gehouden; 

• De omstandigheid dat de overtreder de overtredingen uit eigen beweging heeft beëindigd 

voor of bij de eerste bekendwording met het onderzoek van het college. Hierbij komt meer 

gewicht toe aan het uit eigen beweging beëindigen van de overtreding voordat OPTA het 

onderzoek is begonnen dan nadat het onderzoek is gestart; 

• De omstandigheid dat de overtreder uit eigen beweging derden, aan wie door de overtreding 

schade is berokkend, schadeloos heeft gesteld; 

• De omstandigheid dat er sprake is van een overtreding die door de overtreder zelf is 

gesignaleerd, zelf op eigen initiatief bij OPTA is gemeld en zelf uit eigen beweging onverwijld is 

beëindigd.
13

” 

 
  

                                                      
10

 Het bepaalde laat de rechten van verdediging die een overtreder toekomen, uiteraard onverlet. 

11
 Deze aanpak past binnen de visie van het college (zoals neergelegd in het beleidsdocument “Visie op toezicht & handhaving”), 

waarbij het college in beginsel vertrouwen heeft in en geeft aan de partijen die onder toezicht staan. Indien echter blijkt dat dit 

vertrouwen door een partij die onder toezicht staat wordt beschaamd, bijvoorbeeld door een compliance-programma als een 

zogenoemde ‘window-dressing’ te gebruiken, treedt het college hard op. Dit betekent dat het college in zo’n geval in staat wordt 

gesteld een hogere boete op te leggen. Dit is in lijn met de politieke visie op high trust, waarbij uitgangspunt is dat harder gestraft 

moet worden bij beschaamd vertrouwen. 

12
 Zie: Europese Commissie, zaak IV/F-2/33.708, British Sugar plc, 14 oktober 1998 (PB L76, 22/03/1999); GvEA, gevoegde 

zaken T-202/98, T-204/98 en T-207/98, 12 juli 2001 (PB C 3, 05/01/2002) en HvJ, zaak C-359/01 P, 29 april 2004 (PB C 118, 

30/04/2004). 

13
 Het college wijst er nadrukkelijk op dat de aanwezigheid bij de overtreder van een effectieve compliance organisatie met een 

goed werkend compliance-programma bevorderlijk kan zijn voor de toepasselijkheid van deze omstandigheid. 



Openbare  versie 

12 

6 Zienswijze van Tele2  

 

61. De zienswijze van Tele2 op het rapport kan als volgt worden samengevat. 

 

Ontbreken opzet en verwijtbaarheid 

 

62. Tele2 stelt dat haar geen opzet kan worden verweten bij de overtreding van de Roaming 

Verordening. Volgens Tele2 zou het bij de uiteindelijke vaststelling van de ernst van de overtreding 

van belang zijn dat er geen sprake is van kwade opzet. Tele2 onderbouwt het ontbreken van opzet 

als volgt. 

 

63. In de eerste plaats stelt Tele2 dat de onjuiste facturering niet opzettelijk is verzwegen. Toen bleek 

dat het roamingtarief boven het maximale roamingtarief werd gefactureerd, heeft zij er allereerst 

alles aan gedaan om de fout te herstellen alvorens het college te informeren. Inmiddels was het 

college echter zelf een onderzoek gestart.  

 

64. In de tweede plaats stelt Tele2 dat er geen sprake is van een bewuste of een verwijtbare 

overtreding. De foutieve facturering is te wijten aan een verkeerde implementatie 

[VERTROUWELIJK]. Deze foutieve implementatie zou Tele2 niet kunnen worden verweten. 

 

65. In de derde plaats blijkt het ontbreken van opzet volgens Tele2 ook uit het feit dat de sms-

berichten die aan eindgebruikers werden verstuurd eveneens het verkeerde roamingtarief 

vermeldden.  

 

Geen buitensporig hoge tarieven 

 

66. Volgens Tele2 heeft zij niet in strijd gehandeld met de Roaming Verordening omdat zij geen 

buitensporig hoge tarieven in rekening heeft gebracht. Tele2 wijst er op dat de Roaming 

Verordening tot doel heeft het tegengaan van buitensporig hoge tarieven die eindgebruikers in het 

buitenland betalen. Het onjuist gefactureerde roamingtarief ligt volgens Tele2 echter slechts enkele 

centen boven het maximale roamingtarief. Een dergelijk roamingtarief is volgens Tele2 niet 

buitensporig hoog en derhalve niet in strijd met de Roaming Verordening.  

 

Ontbreken voordeel Tele2 

 

67. Tele2 meent dat haar geen boete dient te worden opgelegd omdat zij met het hanteren van een 

onjuist roamingtarief geen enkel voordeel gehad. 

 

68. Ter onderbouwing geeft Tele2 aan dat het teveel in rekening gebrachte aan de eindgebruikers is 

gecrediteerd. Voorts zouden de nadelen voor de eindgebruikers dan ook niet zo groot zijn als in 

het rapport wordt gesuggereerd. Volgens Tele2 gaat het slechts om enkele centen.  
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69. Tele2 meent dat het nadeel voornamelijk bij Tele2 zelf ligt in het beëindigen en het terugbetalen. 

 

70. Tot slot vindt Tele2 de constatering dat het vertrouwen van de burger is geschaad te zwaar omdat 

de fout is hersteld. 

 

Boete treft geen doel 

 

71. Tele2 meent dat het opleggen van een boete geen enkel doel meer heeft en Tele2 slechts onnodig 

publieke schade toebrengt. 

 

Soortgelijke gevallen 

 

72. Tele2 doet een beroep op soortgelijke gevallen en stelt dat deze vergelijking ertoe moet leiden dat 

haar geen boete kan worden opgelegd.  

 

73. Tele2 verzoekt het college om haar gelijk te behandelen als het college destijds heeft gedaan 

inzake het niet tijdig uitfaseren van het nummer 118 
14

 en bij de boetebesluiten inzake het 

overtreden van de transparantie van de tarieven voor het bellen naar 0900-nummers
15

 .  

 

74. In het eerste geval heeft het college een belangenafweging gemaakt om niet handhavend op te 

treden. Tele2 vindt dat het college ook in deze zaak eenzelfde belangenafweging moet maken 

omdat Tele2 heeft meegewerkt, zelfstandig de overtreding heeft beëindigd en de foutieve 

facturering snel heeft hersteld middels crediteringen.  

 

75. Tele2 doet daarnaast een beroep op de eerder genoemde boetebesluiten inzake 0900-nummers 

waar T-Mobile en KPN opzettelijk miljoenen euro’s verdiend zouden hebben door tarieven 

intransparant te laten, en het college (slechts) twee boetes van € 30.000 en € 60.000 heeft 

opgelegd. Tele2 meent dat het gewin en de hoogte van de boete niet in verhouding tot elkaar 

staan en verzoekt een gelijke behandeling.  

 
  

                                                      
14

 Besluit van het college van 19 december 2007 (kenmerk:OPTA/NER/2007/202761). 

15
 Besluiten van het college van 16 november 2009 (kenmerk: OPTA/ACNB/2009/203241) en (OPTA/ACNB/2009/203242). 
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7 Overwegingen van het college  

7.1 Overtreding 

 

76. Het college stelt vast dat Tele2 artikel 4, tweede lid, van de Roaming Verordening heeft overtreden 

door gedurende de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 november 2009 het maximale 

roamingtarief van de Roaming Verordening hebben overschreden.  

 

77. Tele2 mocht ten tijde van de overtreding op grond van artikel 4, tweede lid, van de Roaming 

Verordening ten hoogste € 0,51 per minuut (inclusief BTW) in rekening brengen. Tele2 heeft in die 

periode een bedrag van € 0,55 per minuut (inclusief BTW) gefactureerd.  

 

78. Hieronder zal nader worden ingegaan op de zienswijze van Tele2 ten aanzien van de overtreding.  

 

7.2 Overwegingen naar aanleiding van de zienswijze van Tele2 ten aanzien van de 

overtreding 

 

Ontbreken opzet en verwijtbaarheid 

 

79. Tele2 stelt dat haar geen opzet kan worden verweten bij het overtreden van de Roaming 

Verordening.  

 

80. Tele2 stelt daartoe in de eerste plaats dat de foutieve facturering te wijten is aan een verkeerde 

implementatie [VERTROUWELIJK].  

 

81. Het college is van oordeel dat Tele2 zelf verantwoordelijk is voor het in rekening brengen van de 

juiste roamingtarieven die gehanteerd worden voor haar klanten. Daarnaast stelt het college vast 

dat Tele2 zelf in eerste instantie onjuiste tarieven [VERTROUWELIJK]. 

 

82. In de tweede plaats stelt Tele2 dat de onjuiste implementatie en facturering niet opzettelijk is 

verzwegen, maar dat zij al haar prioriteiten had gelegd bij het onderzoeken, oplossen en herstellen 

van de fout.  

 

83. Naar het oordeel van het college doet het feit dat Tele2 tevens bezig was de overtreding te 

beëindigen niet af aan het tijdig kunnen melden van de geconstateerde overtreding. Tele2 heeft, 

gerekend vanaf het zelf ontdekken van de overtreding, in de periode tussen eind oktober begin 

november, minimaal een maand de tijd gehad om de overtreding aan het college te melden. Een 

dergelijke melding kan eenvoudig worden gedaan. Voorts is Tele2 bekend met het belang dat het 

college hecht aan de naleving van de Roaming Verordening. Het college voert immers periodiek 

onderzoek uit naar de naleving van de Roaming Verordening. Het college rekent het Tele2 aan dat 

zij de overtreding niet binnen een redelijk tijdsbestek na de ontdekking daarvan heeft gemeld.  
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84. In de derde plaats meent Tele2 dat er geen sprake kan zijn van een zeer zware overtreding, omdat 

zij nimmer de intentie heeft gehad om de Roaming Verordening te overtreden 

 

85. Het college wijst er op dat op grond van de systematiek van de boetbeleidsregels de intentie bij 

een overtreding geen rol speelt bij het vaststellen van de zwaarte van de overtreding in abstracto. 

In het rapport wordt slechts gesproken van de overtreding in abstracto zonder rekening te houden 

met de concrete omstandigheden van het geval. De concrete omstandigheden, waaronder het 

ontbreken van een intentie, worden gewogen in dit onderhavige besluit. 

 

Geen buitensporig hoge tarieven 

 

86. De Roaming Verordening heeft als doelstelling buitensporige tarieven die eindgebruikers in het 

buitenland betalen tegen te gaan. Tele2 meent dat zij geen buitensporig hoog roamingtarief heeft 

gerekend. Derhalve zou de Roaming Verordening niet zijn overtreden.  

 

87. Het college acht het op grond van de Roaming Verordening maximale toegestane roamingtarief de 

grens voor wat een buitensporig hoog tarief is. De afweging wat buitensporig hoog is, is immers op 

grond van de Roaming Verordening al gemaakt. Het college treedt niet in de beoordeling daarvan.  

 

Ontbreken voordeel Tele2 

 

88. Tele2 meent dat geen boete mag worden opgelegd omdat zij geen voordeel heeft genoten van de 

overtreding. Daarnaast stelt Tele2 dat de eindgebruikers geen grote nadelen hebben ondervonden 

door deze overtreding. Daartoe voert Tele2 aan dat het teveel in rekening gebrachte aan de 

eindgebruikers is gecrediteerd.  

 

89. Het college constateert dat Tele2 als gevolg van de overtreding een economisch voordeel heeft 

gehad ter hoogte van het bij haar eindgebruikers teveel in rekening gebrachte. Dit voordeel was 

slechts een tijdelijk voordeel. Het feit dat eindgebruikers het teveel betaalde hebben teruggekregen 

weegt het college mee in de concrete omstandigheden. 

 

90. Ten slotte stelt Tele2 dat het vertrouwen van de burger niet is geschaad door deze overtreding.  

 

91. Het college deelt dit standpunt niet. Het doel van de Roaming Verordening is om consumenten te 

beschermen tegen buitensporig hoge kosten voor het bellen en gebeld worden in het buitenland. 

Het college is van oordeel dat consumenten die geconfronteerd zijn met te hoog roamingtarief in 

hun vertrouwen zijn geschaad. De creditering door Tele2 vijf maanden later doet hieraan niet af. 

 

92. Het college zal nu verder ingaan op de zienswijze van Tele2 voorzover die betrekking heeft op de 

boete.  
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7.3 Overwegingen naar aanleiding van de zienswijze van Tele2 ten aanzien van de boete 

 

Boete treft geen doel 

 

93. Tele2 stelt dat het opleggen van een boete geen ander doel kan hebben dan het publiekelijk 

schade toebrengen aan Tele2, omdat het teveel betaalde inmiddels is gecrediteerd.  

 

94. Het college merkt op dat het opleggen van een boete niet het oogmerk heeft om publiekelijk 

schade toe te brengen. Naar de overtreder toe heeft de boete een punitief en corrigerend karakter 

om herhaling te voorkomen en tevens beoogd de boete potentiële overtreders te weerhouden van 

soortgelijke overtredingen. Aan de vraag of en in welke mate publicatie plaatsvindt van het 

onderhavige besluit wordt pas na het nemen van het onderhavige besluit toegekomen. 

 

Soortgelijke gevallen 

 

95. Tele2 verzoekt het college om haar gelijk te behandelen als het college destijds heeft gedaan 

inzake het niet tijdig uitfaseren van het nummer 118 (hierna: het 118- besluit) 
16

 en bij de 

boetebesluiten inzake het overtreden van de transparantie van de tarieven voor het bellen naar 

0900-nummers (hierna: de 0900-besluiten) 
17

 . Meer specifiek doet Tele2 een beroep op het 118-

besluit omdat het volgens haar ook in dit geval niet opportuun is om in dit specifieke geval 

handhavend op te treden. 

 

96. Indien het college overgaat tot het opleggen van een boete dan verzoekt Tele2 de boete in een 

gelijke verhouding te brengen tot het gewin van Tele2 zoals het college dat gedaan heeft in de 

0900-besluiten. In die besluiten heeft het college slechts boetes opgelegd van resp. € 30.000 en € 

60.000 terwijl de overtreders met deze overtreding willens en wetens volgens Tele2 miljoenen 

euros hebben verdiend. Het gewin van Tele2 is nul geweest. 

 

97. Naar het oordeel van het college gaat het bij het 118-besluit echter niet om een soortgelijk geval. 

Op grond van de destijds geldende boetebeleidsregels werd het niet tijdig uitfaseren van het 

nummer 118 in abstracto in een andere, minder zware boetecategorie ingedeeld. Voorts ging het 

daarbij om een gedraging waarbij geen sprake was van een economische impact vanwege de zeer 

korte duur van de overtreding en het ontbreken van een nadeel bij de eindgebruikers. De 

overtreding van de Roaming Verordening door Tele2 daarentegen betreft in abstracto een zeer 

zware overtreding en heeft een beduidend langere termijn voortgeduurd. 

 
  

                                                      
16

 Besluit van het college van 19 december 2007 (kenmerk:OPTA/NER/2007/202761). 

17
 Besluiten van het college van 16 november 2009 (kenmerk: OPTA/ACNB/2009/203241) en (OPTA/ACNB/2009/203242). 
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98. Ook de vergelijking met de 0900-besluiten gaat niet op. Het college licht dit als volgt toe. Uit de 

boetebeleidsregels volgt dat de overtreding van de transparantie van de tarieven voor het bellen 

naar 0900-nummers in abstracto onder de categorie valt van de zware overtredingen. In concreto 

oordeelde het college dat er sprake was van voor meerdere uitleg vatbare regelgeving. 

Daarentegen is het overtreden van de Roaming Verordening in abstracto ingedeeld in de zeer 

zware boetecategorie. Maar ook in concreto zijn de omstandigheden in dit geval anders. Bij de 

0900-besluiten was er sprake van een normstelling die niet ondubbelzinnig was. In de onderhavige 

situatie is hiervan geen sprake, integendeel zoals blijkt uit het bovenstaande wasTele2 bekend met 

de ondubbelzinnige normstelling. 

 

99. Het college concludeert derhalve dat er geen sprake is van soortgelijke omstandigheden als bij het 

118-besluit of de 0900-besluiten.  

 

8 Boete 

 

8.1 Boetebeleidsregels 

 

100. Het college heeft op 5 maart 2008 de boetebeleidsregels gepubliceerd
18

, waarin hij aangeeft 

hoe hij met toepassing van artikel 15.4, tweede lid, Tw de hoogte van een boete bepaalt. Volgens 

deze boetebeleidsregels stelt het college de ernst van de overtreding vast door de zwaarte van de 

overtreding te bezien in samenhang met de economische context waarin deze heeft 

plaatsgevonden.  

 

101. In geval van overtredingen als bedoeld in artikel 15.4, tweede lid, Tw, wat in dit besluit opgaat, 

wordt volgens de boetebeleidsregels 2008 het boetebedrag vervolgens vastgesteld volgens de 

formule: 

 

Boetegrondslag x ernstfactor + verhoging/ verlaging voor bijkomende omstandigheden.  

 

102. Op grond van de boetebeleidsregels 2008 hanteert het college als boetegrondslag 10% van de 

betrokken omzet. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding in abstracto en de ernst van de 

overtreding (o.a. de omvang, de mate van verwijtbaarheid en de duur) in concreto wordt de 

boetegrondslag vermenigvuldigd met een factor.  

 

103. Vervolgens kan het boetebedrag dan nog worden verhoogd of verlaagd vanwege bijkomende 

omstandigheden. 

 
  

                                                      
18

 “Boetebeleidsregels OPTA”, Stcrt. nr. 50, 12 maart 2008, p. 27. 



Openbare  versie 

18 

104. Zoals vermeld in de boetebeleidsregels 2008 dient de boete, behalve te worden afgestemd op 

de concrete omstandigheden van het geval (maatwerk), ook bij te dragen aan een doeltreffende 

toepassing van de Tw. Als algemene maatstaf daarbij geldt dat de hoogte van de boete in ieder 

geval zodanig dient te zijn dat deze de overtreder weerhoudt van nieuwe overtredingen (speciale 

preventie) en ook in algemene termen een afschrikkende werking heeft (generale preventie). 

 

105. Het college stelt in het navolgende in paragraaf 8.2 de zwaarte van de overtreding in abstracto 

vast. Vervolgens bepaalt het college in paragraaf 8.3 de ernst van de overtreding in het concrete 

geval. Volgens de boetebeleidsregels wordt de ernst van de overtreding bepaald door de zwaarte 

van de overtreding in abstracto in samenhang met de economische context van het concrete geval 

waarin deze overtreding heeft plaatsgevonden. Dit leidt tot een ernstfactor. In paragraaf 8.4 bekijkt 

het college of er boeteverhogende of –verlagende omstandigheden zijn en stelt uiteindelijke de 

hoogte van de boete vast. 

 

8.2 Zwaarte van de overtredingen in abstracto  

 

106. De overtreding van artikel 4, tweede lid, van de Roaming Verordening is niet expliciet genoemd 

in de boetebeleidsregels 2008. De genoemde overtredingen per categorie zijn echter slechts (niet-

limitatieve) voorbeelden. De overtreding van artikel 4, tweede lid, van de Roaming Verordening 

behoort dus impliciet tot een van de drie onderscheiden categorieën: 

 

I. Zeer zware overtredingen; dit zijn overtredingen waarbij de concurrentie in aanzienlijke 

mate wordt belemmerd of overtredingen waarbij de belangen van eindgebruikers in 

aanzienlijke mate worden geschaad. 

II. Zware overtredingen; dit zijn overtredingen waardoor de concurrentie wordt 

belemmerd of de belangen van de eindgebruiker worden geschaad, maar niet in die 

(aanzienlijke) mate dat deze als een zeer zware overtreding kunnen worden 

aangemerkt. 

III. Minder zware overtredingen; dit zijn in de eerste plaats overtredingen van 

verplichtingen waarbij in het algemeen de concurrentie in beperkte mate wordt 

belemmerd of de belangen van eindgebruikers in beperkte mate worden geschaad. 
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107. De Roaming Verordening 2007 is vastgesteld op grond van de conclusie dat het 

regelgevingskader voor elektronische communicatie van 2002 onvoldoende mogelijkheden bood 

aan de nationaal regelgevende instanties om in te grijpen op de markt voor roamingdiensten
19

.  
 

108. In randnummer 5 t/m 9 van de toelichting bij de Roaming Verordening 2007 motiveert de 

Commissie de overwegingen dat het grensoverschrijdende karakter van roamingdiensten ten 

grondslag ligt aan het probleem dat het nationale regelgevende instanties nog niet mogelijk is 

gebleken dominantie te bepalen en dientengevolge ex-ante regelgeving op te leggen.  

 

109. De Commissie motiveert in randnummer 1 van de toelichting bij de Roaming Verordening 2007 

dat er in de roamingmarkt sprake is van buitensporige tarieven welke hebben kunnen ontstaan 

door een onvolledig concurrerende markt. Ondanks eerder door aanbieders al doorgevoerde 

verlagingen bleven de tarieven aantoonbaar anders dan zij op een volledige concurrerende markt 

zouden zijn. 

 

110. In randnummer 14 van de toelichting bij de Roaming Verordening 2007 motiveert de 

Commissie dat gemeenschappelijk ingrijpen noodzakelijk is om de belangen van eindgebruikers te 

beschermen; zij ondervinden immers schade van buitensporig hoge roamingtarieven. 

 

111. Hiertoe zijn in de Roaming Verordening 2007 onder meer tariefplafonds opgelegd voor spraak 

op zowel retail- als wholesaleniveau. Uitgangspunt bij deze tariefplafonds is dat het niveau hoog 

genoeg is om een redelijke marge over te houden voor de aanbieders.
20

 

 

112. In de (huidige) Roaming Verordening heeft de Commissie aanleiding gezien om haar ingrijpen 

uit te breiden tot meer diensten dan alleen spraak. Regulering in de vorm van tariefplafonds voor 

spraak bleef gehandhaafd, het niveau van de tariefplafonds wordt jaarlijks verder verlaagd.
21

 

 

113.  Het college is van oordeel dat het in rekening brengen van hogere tarieven dan de 

vastgestelde tariefplafonds gelijk staat aan het in rekening brengen van buitensporige tarieven 

zoals door de Commissie beargumenteerd. 

 
  

                                                      
19

 Verordening 2007, randnummer 4 van de toelichting; 

“4.Deze verordening is geen op zichzelf staande maatregel, maar vormt, voor wat betreft de roaming in de Gemeenschap, een 

aanvulling op en een ondersteuning van de regels waarin het regelgevingskader voor elektronische communicatie van 2002 

voorziet. Dit kader heeft de nationale regelgevende instanties niet voldoende middelen verschaft om doeltreffend en beslissend 

in te grijpen in de prijszetting voor roamingdiensten binnen de Gemeenschap, en blijkt dus niet geschikt om een soepele werking 

van de interne markt voor roamingdiensten te verzekeren. Deze verordening vormt een adequaat middel om deze situatie bij te 

sturen.” 

20
 Verordening 2007, randnummers 18 en 19 van de toelichting. 

21
 Verordening 2009, randnummer 15 van de toelichting. 
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114. De overwegingen van de Commissie om de buitensporige tarieven te reguleren middels 

tariefplafonds komen overeen met de overwegingen van het college om bepaalde gedragingen als 

‘zeer zware overtredingen’ aan te duiden. In het geval van de roamingtarieven is door de 

Commissie geconcludeerd dat de markt onvolledig concurrerend is en dat eindgebruikers door 

buitensporig hoge tarieven worden geschaad. Dit komt overeen met het oordeel van het college in 

zijn boetebeleidsregels dat die overtredingen waarbij de concurrentie in aanzienlijke mate wordt 

belemmerd of overtredingen waarbij de belangen van eindgebruikers in aanzienlijke mate worden 

geschaad als ‘zeer zware overtredingen’ zijn te kwalificeren. 

 

115. In beginsel gaat het bij de ‘zeer zware overtredingen’ om overtredingen van verplichtingen 

waaraan ondernemingen die zijn aangewezen als aanbieder die over aanmerkelijke marktmacht 

beschikt, zijn onderworpen. Het college heeft geen aanbieders met aanmerkelijke marktmacht 

kunnen aanwijzen op de roamingmarkt. De reden hiervoor zijn hierboven in de randnummers 109 

en 110 genoemd. De Commissie achtte de problemen ernstig genoeg om op gemeenschappelijk 

niveau aanbieders ex-ante toch verplichtingen, waaronder een tariefverplichting, op te leggen als 

waren het aanbieders met aanmerkelijke marktmacht. 

 

116. Het college concludeert dan ook dat het overtreden van artikel 4, tweede lid van de Roaming 

Verordening in abstracto wordt gekwalificeerd als zeer zwaar. Het college zal nu overgaan tot de 

vaststelling van de ernst van de overtreding in concreto. 

 

8.3 Ernst van de overtreding in concreto; economische context  

 

117. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt de boetegrondslag vermenigvuldigd met een 

factor. Bij minder ernstige overtreding wordt deze factor gesteld op een waarde van ten hoogste 1. 

Bij een ernstige overtreding wordt deze factor gesteld op een waarde van ten hoogste 2. Bij een 

zeer ernstige overtreding wordt deze factor gesteld op een waarde tussen 1,5 en 3.  

 

118. De vaststelling van de ernst van de overtreding is in belangrijke mate afhankelijk van de 

economische omstandigheden in concreto, mede in het licht van de daadwerkelijke gevolgen van 

de overtreding. Het zijn onder meer de volgende omstandigheden die in samenhang met de 

hiervoor vastgestelde zwaarte van de overtreding een rol kunnen spelen bij de uiteindelijke 

vaststelling van de ernst van de overtreding: 

 

a. De mate waarin de overtreding de concurrentie of de belangen van eindgebruikers feitelijk 

heeft geschaad. Hierbij wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met de 

omvang van de markt waarin de overtreding heeft plaatsgevonden; 

 

b. In dit verband kunnen ook andere omstandigheden (mede) een rol spelen zoals de 

levensfase waarin de markt op het moment van de overtreding verkeerde of het aantal 

eindgebruikers dat door de overtreding is getroffen; 
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c. De daadwerkelijke marktmacht van de overtreders om andere marktdeelnemers schade te 

berokkenen alsmede het aantal concurrenten; 

 

d. Andere omstandigheden zoals de aard van de betrokken producten of diensten; 

 

e. De onomkeerbaarheid van de gevolgen van de overtreding; 

 

f. In principe zal de financiële positie van de overtreder geen rol spelen bij het vaststellen 

van de hoogte van de boete; 

 

g. De omstandigheid dat door de verboden gedraging een aanzienlijk voordeel dan wel 

schade is berokkend. 

 

119. In dit concrete geval overweegt het college het volgende ten aanzien van bovengenoemde 

criteria. 
 

De mate waarin de overtreding de concurrentie of de belangen van eindgebruikers feitelijk heeft 

geschaad. 

 

120. Op grond van de Roaming Verordening was het Tele2 toegestaan aan haar eindgebruikers in 

de periode van 1 juli 2009 tot en met 31 november 2009 een roamingtarief van maximaal € 0,43 

exclusief 19% BTW per minuut in rekening te brengen. Inclusief BTW derhalve maximaal € 0,5117. 

Tele2 heeft haar klanten echter per gebelde minuut € 0,55 in rekening gebracht. Derhalve is per 

minuut € 0,0383 te veel in rekening gebracht. Het totaal van [VERTROUWELIJK]. is over een 

periode van 5 maanden te veel in rekening gebracht. Het college constateert dat de feitelijke 

schade aan de belangen van eindgebruikers grotendeels is weggenomen doordat Tele2 het teveel 

gefactureerde aan haar klanten heeft gecrediteerd. 

 

121. Bij de mate waarin de overtreding de concurrentie of de belangen van eindgebruikers feitelijk 

heeft geschaad, wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met de omvang van de 

markt waarin de overtreding heeft plaatsgevonden. Het college acht de omvang van de 

onderhavige markt voor internationale roamingesprekken in de EU-zone niet van invloed op de 

ernst van de overtreding en licht dit als volgt toe.  

 

122. Wat betreft de omvang van de markt overweegt het college dat eindgebruikers beperkte 

keuzevrijheid hebben voor de roamingdiensten door de extra inspanningen die gepaard gaan met 

het afnemen van roamingdiensten bij een andere aanbieder. Indien een eindgebruiker kiest voor 

een andere aanbieder dient deze eindgebruiker een extra abonnement af te sluiten in de te 

bezoeken EU-lidstaat dan wel in het land van herkomst. Voorzover eindgebruikers slechts 

gedurende een korte periode (vakantie, zakenreis) in het buitenland verblijven is het niet 

waarschijnlijk dat een aanvullend abonnement wordt afgesloten met uitsluitend tot doel lagere 

roamingtarieven.  
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123. Het college concludeert dat de feitelijke schade aan eindgebruikers verwaarloosbaar is en er 

dus sprake is van een minder ernstige overtreding.  

 

Andere omstandigheden zoals de levensfase waarin de markt op het moment van de overtreding 

verkeerde of het aantal eindgebruikers dat door de overtreding is getroffen 

 

124. Het college merkt op dat de levensfase van de markt in het onderhavige geval niet relevant is. 

Wel constateert het college dat het aantal eindgebruikers dat potentieel geraakt is door deze 

overtreding aanzienlijk is, maar maakt het feit dat er een vergoeding is uitgekeerd aan alle 

eindgebruikers dat zij feitelijk hierdoor niet zijn getroffen.  
 

125. Het college concludeert derhalve dat er sprake is van een minder ernstige overtreding. 

 

De daadwerkelijk marktmacht van de overtreders om andere marktdeelnemers schade te berokkenen 

alsmede het aantal concurrenten 

 

126. Deze omstandigheid acht het college in de huidige weging niet van toepassing. Immers de 

aard van het product maakt het dat Tele2 met een te hoog roamingtarief niet in staat zal zijn om 

enige marktdeelnemer of een groep van marktdeelnemers schade te berokkenen. 

 

Andere omstandigheden zoals de aard van de betrokken producten of diensten 
 

127. De aard van het product heeft het college al gedeeltelijk hierboven belicht. Voor de meeste 

eindgebruikers wordt er slechts gedurende een relatief korte periode, namelijk een vakantie of een 

zakenreis, gebruik gemaakt van de roamingdienst. In het algemeen krijgen de roamingdienst en de 

daarbij behorende tarieven dan ook geen speciale aandacht bij de keuze voor een mobiele 

aanbieder. De relatief kleine groep van zakelijke reizigers die veel in het buitenland verblijven 

zullen mogelijk hun keuze voor een mobiele aanbieder mede bepalen op grond van 

roamingtarieven. Echter, deze groep is relatief klein ten opzichte van de overige afnemers.  
 

128. Tele2 heeft betoogd dat er sprake is van een foutieve invoering van roamingtarieven en dat er 

geen sprake was van opzet. Het college is van oordeel dat gelet op de aard van de regelgeving en 

de terugkerende (jaarlijkse) tariefwijzigingen een deugdelijke controle om de regelgeving na te 

leven niet zou mogen ontbreken. Het college verwijt Tele2 in die zin dat zij de Roaming 

Verordening heeft overtreden.  

 

129. Het college meent dat, naast het ontbreken van een controlesysteem, ook de aard van het 

product heeft bijgedragen aan de duur van de overtreding. Immers, door het gebrek aan controle 

bij eindgebruikers wordt een eventuele overtreding door hen niet snel opgemerkt. Het college is 

derhalve van oordeel dat in dit geval de aard van het product met zich meebrengt dat een 

controlesysteem bij Tele2 op de te hanteren tarieven meer voor de hand ligt. Het college meent dat 

het voorgaande de overtreding ernstig maakt. 
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De onomkeerbaarheid van de gevolgen van de overtreding 

 

130. Het college acht overtreding van artikel 4, tweede lid van de Roaming Verordening in 

omkeerbaar. Omdat Tele2 de schade, in casu het te veel gefactureerde, heeft gecrediteerd is de 

schade ook in de praktijk omkeerbaar gebleken. Het college is daarom van oordeel dat dit een 

factor betreft die de overtreding minder ernstig maakt. 

 

Conclusie ten aanzien van de ernst van de overtredingen in concreto 

 

131. Het college concludeert op grond van het bovenstaande dat er in concreto geen sprake is van 

een zeer ernstige overtreding maar van een minder ernstige overtreding. Bij een ernstige 

overtreding wordt de boetegrondslag vermenigvuldigd met een ernstfactor welke een waarde heeft 

van ten hoogste 2. Het college is vanwege de uiteindelijk minder ernstige economische gevolgen 

van de overtreding van oordeel dat in deze concrete situatie de ernstfactor [VERTROUWELIJK] 

dient te zijn. 

 

8.4 Hoogte van de boete 

 

132. Op grond van de boetebeleidsregels wordt de vaststelling van de hoogte van de boete in geval 

van een overtreding in de zin van artikel 15.4, tweede lid, van de Tw vastgesteld middels de 

volgende formule: 

 

Boetegrondslag x ernstfactor + verhoging/verlaging voor bijkomende omstandigheden. 

 

133. Het college hanteert een boetegrondslag van 10% van de bij de overtreding betrokken omzet 

van de desbetreffende onderneming.  

 

134. De omzet die Tele2 heeft behaald met de roamingdienst bellen vanuit het buitenland in de EU-

zone gedurende de periode van 5 maanden bedroeg [VERTROUWELIJK]. 10% van deze omzet 

bedraagt [VERTROUWELIJK]. Deze boetegrondslag wordt in de formule vermenigvuldigd met de 

ernstfactor. In dit geval bedraagt de ernstfactor [VERTROUWELIJK]. Deze berekening leidt tot 

een afgerond boetebedrag van [VERTROUWELIJK]. 

 

135. Vervolgens kan het college bij de vaststelling van de boete boeteverhogende of 

boeteverlagende omstandigheden betrekken. De toepasselijkheid van een boeteverhogende of –

verlagende omstandigheid kan leiden tot overschrijding van de bandbreedte van de toepasselijke 

boetecategorie in geval onverkorte handhaving van de boetemaxima onvoldoende recht doet aan 

het gewicht van de betrokken omstandigheid.  
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136. Hieronder zal het college nader ingaan op de concrete boeteverhogende en boeteverlagende 

omstandigheden van dit geval. 

 

8.4.1 Medewerking onderzoek  

 

137. Tele2 heeft niet volledig meegewerkt aan het onderzoek.  

 

138. Tele2 heeft het college op 23 oktober 2009 op onjuiste wijze voorgelicht door in strijd met de 

werkelijkheid te vermelden dat het roamingtarief € 0,51 bedroeg in plaats van € 0,55. Het voldoen 

aan het informatieverzoek van het college had tot doel dat het college zijn toezicht kan uitoefenen 

op de verplichtingen die op Tele2 rusten onder de Roaming Verordening. Door het verstrekken van 

onjuiste informatie kon geen toezicht worden uitgeoefend. Het college meent dat indien Tele2 een 

effectief (compliance) programma in werking had gesteld deze overtreding niet had 

plaatsgevonden dan wel eerder was ontdekt. 

 

139. Ook heeft Tele2 niet volledig geantwoord op het informatieverzoek van het college van 18 

december 2009 door niet adequaat te reageren op het verzoek van het college om in te gaan op 

de geconstateerde feiten.  

 

140. Het college past vanwege deze feiten een boeteverhoging van 20% toe wegens niet-

medewerking. 

 

8.4.2 Zelfsignalering 

 

141. Tele2 heeft de overtreding uiteindelijk zelf heeft gesignaleerd en op eigen initiatief gemeld bij 

het college. Deze omstandigheid neemt het college mee in een boeteverlaging van 20%.  

 

8.4.3 Beëindiging van de overtredingen 

 

142. Uit het procedureverloop en de feiten kan het volgende worden afgeleid.  

 

143. Tele2 heeft zelf de overtreding van de Roaming Verordening ontdekt. Tele2 heeft stappen 

genomen om de overtreding te beëindigen voordat de toezichthoudend ambtenaar Tele2 medio 

december 2009 had medegedeeld dat deze een overtreding had geconstateerd op basis van 

informatie verkregen bij een klacht. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat de facturering voor 

roamingdiensten over de maand december 2009 zonder hantering van het foutief ingevoerde 

roamingtarief is verlopen. 
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144. Het college is derhalve van oordeel dat deze omstandigheid een boeteverlaging van 20% 

oplevert. 

 

8.4.4 Schadeloosstelling eindgebruikers 

 

145. Tele2 heeft uit eigen beweging eindgebruikers schadeloos gesteld.Tele2 heeft haar 

eindgebruikers het te veel in rekening gebrachte gecrediteerd.. Er is geen sprake van andere 

schade aan derden, zoals bijvoorbeeld concurrenten, die Tele2 eventueel had kunnen 

schadeloosstellen. Het college is daarom van oordeel dat deze creditering als een boetematigende 

factor meegewogen moet worden en tot een boeteverlaging van 20% leidt. 

 

8.4.5 Conclusie 

 

146. Het college neemt het feit dat er sprake is van vrijwillige beëindiging voorafgaand aan de 

melding van de overtreding door de toezicht houdend ambtenaar in aanmerking als 

boeteverlagende omstandigheid. 

 

147. Op grond van het bovenstaande acht het college het redelijk dat de hoogte van de boete zoals 

hierboven berekend, zijnde [VERTROUWELIJK] als gevolg van de boeteverlagende en 

boeteverhogende omstandigheden per saldo met 40% wordt verlaagd. Deze verlaging resulteert in 

een boete van  

€ 64.560-. 

 

9 Besluit 

 

148. Het college legt aan de rechtspersoon Tele2 Nederland B.V. een boete op van € 64.500,- in 

verband met overtreding van artikel 4, tweede lid, van de (EG) nr. 544/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad van 18 juni 2009 Roaming Verordening. 

 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

 

 

 

mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 

 

 

Bijlage: Verslag hoorzitting 7 september 2010 [VERTROUWELJK, NIET BIJGEVOEGD] 



Openbare  versie 

26 

 

 

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.  


