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Ons kenmerk: OPTA/COL/2011/200383 

Zaaknummer: 10.0300.37.1.01 

Datum: 7 april 2011 

 

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

bezwaarschrift van Tele2 Nederland B.V. tegen het besluit van het college van 4 november 2010, 

OPTA/AM/2010/203156, op grond van artikel 15.4, tweede lid, van de Telecommunicatiewet 

inhoudende 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  

 

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

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

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

oproepen binnen de EU. 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 artikel 4, tweede lid, van de Roaming Verordening. 

Bij de voorliggende beslissing op bezwaar verklaart het college van de Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) het bezwaarschrift van Tele2 tegen zijn besluit van 

4 november 2010, OPTA/AM/2010/203156 (hierna ook: het bestreden besluit), in zoverre gegrond 

dat de boeteverhoging van 20% vanwege het niet volledig meewerken aan het onderzoek ten 

onrechte is toegepast. Het college verklaart het bezwaarschrift van Tele2 voor het overige 

ongegrond. Als gevolg van het vorenstaande legt het college bij de voorliggende beslissing op 

bezwaar aan de rechtspersoon Tele2 een boete op van € 43.040,-.  

Het college zal de onderhavige beslissing op bezwaar op zijn website www.opta.nl publiceren met 

weglating van de namen van de betrokken natuurlijke personen alsmede de bedrijfsvertrouwelijke 

gegevens. 

 

 

 

2 Verloop van de procedure 

 

1. Bij brief van 14 december 2010, PBr/20100042/482010.1, heeft de gemachtigde van Tele2 een pro 

forma bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van 4 november 2010, 

OPTA/AM/2010/203156, op grond van artikel 15.4, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, 

inhoudende de oplegging van een boete aan Tele2 ter zake van overtreding van de maximale 

tarieven die Tele2 bij haar klanten in rekening mag brengen voor het opzetten van gesprekken 

binnen de EU, de verplichting uit hoofde van artikel 4, tweede lid, van de Roaming Verordening. 
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Daarbij heeft de gemachtigde een verzoek tot prorogatie gedaan.  

 

2. Bij brief van 17 december 2010, OPTA/AM/2010/203563, heeft het college de ontvangst van het 

pro forma bezwaarschrift bevestigd. Het college heeft Tele2 verzocht haar bezwaargronden 

uiterlijk 27 januari 2011 schriftelijk bij het college in te dienen, zodat hij kon beslissen het bezwaar 

in behandeling te nemen of, zoals verzocht, alsnog door te zenden aan de rechtbank Rotterdam 

ter verdere behandeling. 

 

3. De bezwaargronden met kenmerk PBR/ns/20100042/493943.1 zijn op 26 januari 2011 bij het 

college binnen gekomen. 

 

4. Bij brief van 11 februari 2011, OPTA/AM/2011/200355, heeft het college meegedeeld dat hij niet 

instemt met rechtstreeks beroep. Het college heeft het bezwaarschrift in behandeling genomen. 

 

5. Bij brief van 11 februari 2011, OPTA/AM/2011/200358, heeft het college Tele2 uitgenodigd om op 

28 februari 2011 om 15:00 uur ten kantore van het college haar bezwaarschrift mondeling toe te 

lichten. 

 

6. Bij brief van 17 februari 2011, PBR/ns/20100042/500499.1, heeft Tele2 ten behoeve van de 

hoorzitting het college een nader stuk toegezonden. 

 

7. Op 28 februari 2011 heeft Tele2 haar bezwaarschrift mondeling toegelicht ten kantore van het 

college. 

 

8. Bij brief van 2 maart 2011, OPTA/AM/2011/200525, heeft het college bevestigd dat Tele2 tijdens 

de hoorzitting op 28 februari 2011 akkoord is gegaan met verdaging van de beslissing op dit 

bezwaar. Het college zal de beslissing uiterlijk 11 april 2011 aan Tele2 doen toekomen. 

 

9. Bij brief van 9 maart 2011, OPTA/AM/2011/200600, heeft het college facturen van een tipgever in 

geanonimiseerde vorm ter kennisneming aan Tele2 toegezonden. 

 

 

 

3 Samenvatting van het boeterapport 

 

10. Voor de samenvatting van het boeterapport verwijst het college naar paragraaf 3 van het 

bestreden besluit. 
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4 Feiten 

 

11. Voor een beschrijving van de relevante feiten die door de toezichthoudend ambtenaar tijdens het 

onderzoek naar het door Tele2 gehanteerde roamingtarief zijn vastgesteld, verwijst het college 

naar paragraaf 4.1 van het bestreden besluit. Voor de aanvulling van de feiten naar aanleiding van 

de reactie van Tele2 op voornoemde vastgestelde feiten verwijst het college naar paragraaf 4.2 

van het bestreden besluit. In hoofdstuk 4 van het bestreden besluit geeft het college aan dat de 

beschreven feiten in combinatie met de in het procedureverloop genoemde stukken de basis 

hebben gevormd van de door de toezichthoudend ambtenaar geconstateerde overtreding inzake 

de Roaming Verordening. 

 

 

 

5 Het bestreden besluit 

 

12. Op grond van de Roaming Verordening is vanaf 1 juli 2009 binnen de Europese Unie (hierna: EU) 

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

roamingoproepen binnen de EU. Het college heeft bij het bestreden besluit geconstateerd dat 

Tele2 voor de geïnitieerde roamingoproepen 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,- 

 

 

 

6 Bezwaren  

 

Tele2 voert tegen het besluit van het college van 4 november 2010  - beknopt samengevat - de 

volgende bezwaren aan. 

 

13. Onder paragraaf 4.1 van het aanvullend bezwaarschrift voert Tele2 aan dat het college facturen 

ten grondslag heeft gelegd aan de opgelegde boete waarvan Tele2 geen kennis heeft kunnen 

nemen. Daarom zou het college de facturen niet ten grondslag kunnen leggen aan de boete. Tele2 

voert in deze paragraaf verder aan dat het college heeft verzuimd om de cautie te geven bij zijn 

informatievordering aan Tele2 van 18 december 2009. De inlichtingen die OPTA op grond van dit 

verzoek van Tele2 heeft verkregen, zouden daarom niet kunnen dienen als bewijs van de 

overtreding. 

 

14. Onder paragraaf 4.2 van het aanvullend bezwaarschrift stelt Tele2 dat de door het college bij het 

bestreden besluit opgelegde boete onevenredig zou zijn. In casu is volgens Tele2 sprake geweest 

van een overtreding die Tele2 nauwelijks kan worden verweten, aangezien slechts iets is 

misgegaan in de interne communicatie. Er was volgens Tele2 geen sprake van een zware 
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overtreding en van kwade opzet en is de overtreding op eigen initiatief beëindigd en het per abuis 

teveel in rekening gebrachte gecrediteerd, zo stelt Tele2. 

 

15. Onder paragraaf 4.3 van het aanvullend bezwaarschrift voert Tele2 aan dat het opleggen van de 

boete door het college willekeurig en in strijd met het gelijkheidsbeginsel zou zijn. Tele2 stelt dat 

het college blijkens haar website voor overtredingen van de Roaming Verordening heeft volstaan 

met waarschuwingen en/of reparatoire sancties. Tele2 verwijst op dit punt naar de overtreding van 

de Roaming Verordening door T-Mobile Het college heeft in dat geval voor het ontbreken van een 

op grond van de Roaming Verordening in te stellen verbruikslimiet een last onder dwangsom heeft 

opgelegd en een waarschuwing gegeven.Tele2 meent dat haar overtreding en die van Tele2 

identiek zijn vanwege de economische impact en het zelf beëindigen van de overtreding. 

 

16. Onder paragraaf 4.4 van het aanvullend bezwaarschrift stelt Tele2 dat het college in strijd heeft 

gehandeld met het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel door pas in de 

boetebeschikking nader invulling te geven aan haar beleid inzake Sancties bij overtreding van de 

Roaming Verordening. 

 

17. Onder paragraaf 4.5 van het aanvullend bezwaarschrift stelt Tele2 dat naar haar mening geen 

sprake is van een zeer zware overtreding omdat niet elke verhoging van het eindgebruikertarief de 

eindgebruikers in aanzienlijke mate schaadt. Dit zou volgens Tele2 ook blijken uit het feit dat noch 

bij het college noch bij Tele2 klachten zijn binnengekomen over het door Tele2 gehanteerde tarief. 

De overtreding van Tele2 is daarom volgens haar ten onrechte als zeer ernstig aangemerkt. 

 

18. Onder paragraaf 4.6 van het aanvullend bezwaarschrift voert Tele2 aan dat het college, bij de 

vaststelling van de ernst van de overtreding in concreto, omstandigheid 4 onjuist zou hebben 

getoetst. Tele2 haalt daarbij een deel van de overweging van het college aan dat het een dienst 

betreft die relatief weinig aandacht heeft van eindgebruikers. Mede om die reden en omdat het 

slechts om een geringe verhoging zou gaan die Tele2 heeft terugbetaald, zou volgens Tele2 

sprake zijn van geen of een zeer lage ernstfactor. 

 

19. Onder paragraaf 4.7 van het aanvullend bezwaarschrift voert Tele2 aan dat OPTA ten onrechte de 

factor ernstig toepast, terwijl hij in paragraaf 131 de overtreding zou hebben gekwalificeerd als 

minder ernstig. Verder geeft Tele2 aan dat de berekening van de ernstfactor niet zou kloppen. 

 

20. Onder paragraaf 4.8 van het aanvullend bezwaarschrift stelt Tele2 dat het college ten onrechte 

een boeteverhoging van 20% heeft toegepast vanwege het niet volledig meewerken aan het 

onderzoek. Tele2 was niet op de hoogte van het onjuiste tarief in de Tele2systemen. Er was geen 

sprake van het bewust geven van onjuiste informatie. Het niet hebben van een 

complianceprogramma acht Tele2 hiervoor irrelevant. Tele2 meent dat het college er ten onrechte 

van uitgaat dat zij niet adequaat heeft gereageerd op het informatieverzoek van het college van 18 

december 2009. 
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7 Juridisch Kader 

 

21. Voor de beschrijving van juridisch kader: 

 de Roaming Verordening; 

 de artikelen uit de Telecommunicatiewet ten aanzien van de bevoegdheid van het college; 

 de boetebeleidsregels OPTA, 

verwijst het college naar paragraaf 5 van het bestreden besluit. 

 

 

Ten aanzien van de openbaarmaking 

22. Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verschaft het college 

uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder 

begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. 

  

23. Het verstrekken van informatie ingevolge de Wob blijft op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef 

en onder c, Wob achterwege indien de informatie bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door 

natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 

 

24. Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, Wob blijft openbaarmaking achterwege indien 

het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige 

bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 

rechtspersonen dan wel van derden. 

 

25. Op grond van artikel 18.7, vijfde lid, Telecommunicatiewet (Tw) maakt het college met het oog op 

het bevorderen van een open en concurrerende markt in de elektronische communicatiesector 

informatie met betrekking tot aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken, 

bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten op een door het college 

te bepalen wijze bekend voor zover die informatie verband houdt met bij of krachtens de 

hoofdstukken 4 tot en met 9 en 11 van de Tw opgelegde verplichtingen. Van gegevens als bedoeld 

in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, Wob wordt geen mededeling gedaan. 

 

 

 

8 Overwegingen 

 

Op grond van de Roaming Verordening is vanaf 1 juli 2009 binnen de EU een maximum tarief 

toegestaan van € 0,51 per minuut (inclusief BTW) voor geïnitieerde roaming oproepen binnen de EU. 

Het college heeft geconstateerd dat 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. 
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Paragraaf 4.1 van het aanvullend bezwaarschrift: OPTA heeft bewijsmiddelen niet overgelegd 

en geen cautie gegeven 

 

26. Onder paragraaf 4.1 van het aanvullend bezwaarschrift voert Tele2 aan dat het college facturen 

ten grondslag heeft gelegd aan de opgelegde boete waarvan Tele2 geen kennis heeft kunnen 

nemen. Tele2 voert verder aan dat het college heeft verzuimd om de cautie te geven bij zijn 

informatievordering aan Tele2 van 18 december 2009. Tele2 verwijst naar de uitspraak van het 

CBb van 2 februari 2010, Awb 08/923, LJN: BL5463,  waarin deze oordeelt dat op het zwijgrecht 

dient te worden gewezen voordat de betrokkenen schriftelijk om informatie wordt gevraagd. Tele2 

stelt dat de in de uitspraak genoemde omstandigheden in casu aan de orde zijn, nu Tele2 

ingevolge artikel 18.7, tweede lid, Tw verplicht was de door OPTA op grond van artikel 18.7, eerste 

lid, Tw gevorderde inlichtingen te geven en bijgevolg moet worden aangenomen dat van deze 

vordering op Tele2 een dermate grote druk uitging om schriftelijk een verklaring af te leggen dat 

Tele2 zich bevond in een situatie die materieel kon worden gelijkgesteld aan een verhoor, gericht 

op het mondeling verkrijgen van informatie. 

  

27. Ten aanzien van het standpunt van Tele2 dat het college bij de brief van 18 december 2009 de 

cautie had moeten geven, overweegt het college als volgt. Naar het oordeel van het college 

bestaat de cautieverplichting pas als sprake is van een onderzoek gericht op een bestraffende 

sanctie. Van een dergelijk onderzoek was ten tijde van de college brief van 18 december 2009 

echter nog geen sprake. Het college had wel een vermoeden van een overtreding, maar had zich 

nog geen idee gevormd over de vraag of een sanctie zou volgen en, zo ja, welke sanctie. Zoals 

Tele2 zelf ook in haar bezwaarschrift aangeeft, heeft het college eerst bij brief van 10 juni 2010 

enkele passages uit een conceptboeterapport aan haar toegezonden, waarbij het college heeft 

aangegeven mogelijk een definitief rapport op te stellen dat mogelijk zal leiden tot een 

boetebesluit. Het college is gelet op het vorenstaande van oordeel dat, in tegenstelling tot wat 

Tele2 concludeert, in casu geen sprake was van dezelfde omstandigheden als bedoeld in de 

uitspraak van het CBb van 2 februari 2010. Het college was derhalve in het stadium waarop de 

procedure zich op het moment van de brief van 18 december 2009 bevond, niet gehouden de 

cautie te geven. Gelet op het vorenstaande concludeert het college dat, in tegenstelling tot 

hetgeen Tele veronderstelt, alle informatie die het bij de genoemde brief heeft opgevraagd, dus 

ook verklaringen van Tele2, kon dienen als bewijs voor de overtreding.  

 

28. Daarenboven merkt het college het volgende op. Ook al zou sprake zijn geweest van een 

vergevorderd stadium van het onderzoek, waarbij de uitkomst ontegenzeggelijk zou leiden tot het 

opleggen van een bestraffende sanctie, dan zou, gelet op de aard van de gevraagde gegevens, 

Tele2 zich niet kunnen beroepen op een voor haar dan geldend zwijgrecht. Het zwijgrecht van 

Tele2 strekt zich namelijk niet uit tot het concreet omschreven en feitelijke materiaal waarom het 

college bij zijn brief van 18 december 2009 op grond van artikel 18.7 van de Telecommunicatiewet 

heeft verzocht. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald
1
 dat het zwijgrecht 

zich niet uitstrekt tot bewijsmateriaal dat bestaat onafhankelijk van de wil van de beschuldigde. Als 

                                                      
1
 EHRM 17 december 1996, Saunders/UK NJ 1997, 699. 
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voorbeeld noemt het EHRM bloed- en urinemonsters. Het college verzocht eveneens om feitelijke 

gegevens die onafhankelijk van de wil van Tele2 bestonden: de tarieven die Tele2 per 

factuurperiode in de periode tussen 1 juli 2009 en datum van de collegebrief bij haar klanten in 

rekening heeft gebracht voor gereguleerde roaming gesprekken binnen de EU, een voorbeeld van 

de inhoud van de SMS berichten die Tele2 aan haar klanten heeft verstuurd op het moment dat zij 

zich aanmelden op een buitenlands netwerk en afschriften van facturen van 5 klanten voor de 

periode 1 juli 2009 tot op het moment van de genoemde briefdatum. Gelet op de aard van de 

gevorderde gegevens concludeert het college dat er geen reden is om aan te nemen dat sprake 

zou kunnen zijn van schending van het zwijgrecht van Tele2, ongeacht het stadium van het 

onderzoek. Ook om deze reden ziet het college geen aanleiding om aan het niet geven van de 

cautie enig gevolg te verbinden. 

  

29. Ten aanzien van de stelling van Tele2 dat het college facturen van een tipgever ten grondslag 

heeft gelegd aan de opgelegde boete waarvan Tele2 geen kennis heeft kunnen nemen, overweegt 

het college als volgt.  

 

30. Bij brief van 9 maart 2011, OPTA/AM/2011/200600, heeft het college facturen van een tipgever in 

geanonimiseerde vorm ter kennisneming aan Tele2 toegezonden. Tele2 kon op basis van deze 

toegezonden gegevens zien dat de informatie uit de facturen van deze tipgever niet afwijkt van het 

bewijs dat bij het college ligt, te weten de informatie die Tele2 zelf aan het college heeft 

toegezonden. Het college merkt hierbij op dat de conclusie dat de overtreding is begaan, niet 

afhangt van de facturen van de tipgever.  

 

31. Gelet op het vorenstaande concludeert het college dat het bezwaar van Tele2 op dit punt 

ongegrond is. 

 

 

Paragraaf 4.2 van het aanvullend bezwaarschrift: geen althans beperkte verwijtbaarheid, boete 

is onevenredig 

 

32. Onder paragraaf 4.2 van het aanvullend bezwaarschrift stelt Tele2 dat de door het college bij het 

bestreden besluit opgelegde boete onevenredig is. In casu is volgens Tele2 sprake geweest van 

een overtreding die Tele2 nauwelijks kan worden verweten, aangezien slechts iets is misgegaan in 

de interne communicatie. Er zou geen  sprake zijn van een zware overtreding en van kwade opzet 

en op eigen initiatief is de overtreding beëindigd en het per abuis teveel in rekening gebrachte is 

gecrediteerd, zo stelt Tele2. Tele2 onderbouwt dit in haar bezwaarschrift niet nader. Het college 

overweegt ten aanzien hiervan als volgt. 

 

33. De boetebeleidsregels 2008 van het college, die hij heeft weergegeven in de randnummers 49 tot 

en met 60 van het bestreden besluit, geven langs welke route de hoogte van de boete wordt 

vastgesteld. Het college verwijst hiernaar. Kort gezegd wordt de ernst van de overtreding bepaald 

door eerst de zwaarte van de overtreding in abstracto te bepalen en daarna deze te bezien in het 

licht van de omgevingsfactoren (de economische context alsmede de bijzondere omstandigheden 
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van het geval). Deze „optelsom  bepaalt de definitieve kwalificatie van de overtreding: zeer ernstig, 

ernstig of minder ernstig. Het college is in de randnummers 79 tot en met 91 van het bestreden 

besluit ingegaan op de stellingen  van Tele2 dat  de opzet en verwijtbaarheid ontbreken, dat geen 

buitensporig hoog roamingtarief zou zijn gerekend en dat het voordeel van Tele2 zou ontbreken 

omdat het teveel in rekening gebrachte aan de eindgebruikers is gecrediteerd. Aangezien Tele2 in 

het voorliggende bezwaarschrift geen andere argumenten of nadere motiveringen aanvoert, 

verwijst het college kortheidshalve naar deze randnummers. Uit het bestreden besluit blijkt dat het 

college de overtreding van Tele2 heeft gekwalificeerd als zeer zwaar en vervolgens, conform de 

systematiek van de boetebeleidsregels, bij de vaststelling van de ernst van de overtreding in 

concreto rekening heeft gehouden met de omgevingsfactoren en bij de vaststelling van de hoogte 

van boete rekening heeft gehouden met de door Tele2 aangevoerde omstandigheden van het 

geval.  

 

34. Bij de vaststelling van de ernst van de overtreding in concreto (paragraaf 8.3 van het bestreden 

besluit) heeft het college, onder meer naar aanleiding van het betoog van Tele2 dat er geen sprake 

was van opzet, overwogen dat hij Tele2 verwijt dat zij de Roaming Verordening heeft overtreden in 

die zin 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 

heeft daarbij overwogen dat 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 heeft daarom, naar zijn oordeel terecht, 

geconcludeerd dat het ontbreken van een controlesysteem bij Tele2 de overtreding ernstig maakt. 

Vanwege de uiteindelijk minder ernstige economische gevolgen van de overtreding is in de 

concrete situatie de overtreding niet als zeer ernstig maar als ernstig gekwalificeerd.  

 

35. Bij de vaststelling van de hoogte van de hoogte van de boete (paragraaf 8.4 van het bestreden 

besluit) heeft het college rekening gehouden met de concrete omstandigheden van het 

voorliggende geval. Het feit dat Tele2 de overtreding uiteindelijk zelf heeft gesignaleerd en op 

eigen initiatief heeft gemeld, heeft het college in randnummer 141 van het bestreden besluit 

meegenomen in een boeteverlaging van 20%. In randnummer 144 heeft het college overwogen 

dat de omstandigheid dat Tele2 de overtreding van de Roaming Verordening zelf heeft ontdekt en 

dat Tele2 stappen heeft genomen om de overtreding te beëindigen voordat de toezichthoudend 

ambtenaar Tele2 medio december 2009 had medegedeeld dat mogelijk sprake zou zijn van een 

overtreding, een boeteverlaging van 20% oplevert. 

 

36. Hetgeen Tele2 in haar bezwaarschrift aanvoert, brengt het college op deze punten niet tot andere 

conclusies dan die in het bestreden besluit. Gelet hierop concludeert het college dat het bezwaar 

van Tele2 op dit punt ongegrond is. 
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Paragraaf 4.3 van het aanvullend bezwaarschrift: boete in strijd met het gelijkheidsbeginsel 

 

37. Onder paragraaf 4.3 van het aanvullend bezwaarschrift voert Tele2 aan dat het opleggen van de 

boete door het college willekeurig en in strijd met het gelijkheidsbeginsel zou zijn. Tele2 stelt dat 

het college blijkens haar website voor overtredingen van de Roaming Verordening heeft volstaan 

met waarschuwingen en/of reparatoire sancties. Tele2 wijst op dit punt naar de collegebrief van 14 

oktober 2010 over de overtreding van de Roaming Verordening door T-Mobile. Het college heeft in 

dat geval voor het ontbreken van een op grond van de Roaming Verordening in te stellen 

verbruikslimiet een last onder dwangsom opgelegd en vervolgens bij de brief van 14 oktober 2010 

een waarschuwing gegeven. Tele2 stelt in haar bezwaarschrift dat haar overtreding minder ernstig 

is dan die van T-Mobile omdat zij niet willens en wetens de Roaming Verordening heeft 

overtreden, maar er sprake was van een menselijke implementatiefout. Verder voert Tele2 aan dat 

zij de overtreding zelf ongedaan heeft gemaakt en de gedupeerde eindgebruikers schadeloos 

heeft gesteld. Het college overweegt ten aanzien hiervan als volgt.  

 

38. Het college merkt allereerst op dat Tele2 in haar bezwaarschrift buiten de overtreding door T-

Mobile, niet aangeeft op welke overtredingen zij doelt en op grond waarvan haar overtreding gelijk 

zou moeten worden behandeld als die gevallen.  

 

39. Met betrekking tot de door Tele2 veronderstelde vergelijkbaarheid met de overtreding van T-Mobile 

is het college van oordeel dat geen sprake is van soortgelijke gevallen die gelijk moeten worden 

behandeld. 

 

40. Het college heeft in het geval van T-Mobile  een last onder dwangsom opgelegd en vervolgens bij 

de brief van 14 oktober 2010 een waarschuwing gegeven. De overtreding van T-Mobile bestond 

eruit dat zij niet per 1 maart 2010 aan al haar klanten (postpaid en prepaid) de mogelijkheid bood 

om – in ieder geval – een maandelijks verbruiksplafond in te stellen van € 50 (excl. BTW) voor het 

gebruik van datadiensten in het buitenland), waar zij op basis van de Verordening recht op 

hebben. De overtreding van T-Mobile betrof niet tijdige implementatie, waarbij T-Mobile het college 

zelf heeft gemeld dat zij meende te voldoen aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van 

de Verordening met de reeds bestaande maatregelen ( gebruiksplafonds per dag) om klanten te 

beschermen tegen bill shock. Het college deelde deze visie van T-Mobile niet. Na het uitbrengen 

van de last onder dwangsom van het college bleek implementatie wel op korte termijn mogelijk. 

Daarom is T-Mobile opzet verweten ten aanzien van het niet tijdig implementeren.  

 

41. Naar het oordeel van het college is in het geval van Tele2 sprake van een ander type gedraging, 

die leidt tot een andere overtreding. Tele2 heeft de Roaming Verordening onjuist geïmplementeerd 

door over de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 november 2009 € 0,55 (inclusief BTW) in 

rekening te brengen bij haar eindgebruikers in plaats van het in de Roaming Verordening 

toegestane maximum tarief van € 0,51 per minuut (inclusief BTW) voor geïnitieerde 

roamingoproepen binnen de EU. Op het moment dat  het college in december 2009 op grond van 
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informatie van een tipgever navraag bij Tele2 deed, hetgeen heeft geleid tot het boeteonderzoek 

en uiteindelijk tot het opleggen van een boete aan Tele2, had de overtreding door Tele2 al 

plaatsgevonden en kon geen last  onder dwangsom meer worden opgelegd.   

 

42. Een verder verschil is  dat de overtreding van T-Mobile 1 maand duurde, de maand maart 2010, 

terwijl de overtreding van Tele2 5 maanden heeft geduurd. Het college heeft bovendien in 

aanmerking genomen dat de omvang van de schade bij de overtreding door T-Mobile veel kleiner 

was dan bij Tele2. Het betrof in het geval van T-Mobile een mogelijkheid om via opt-in gebruik te 

maken van het verbruiksplafond, terwijl T-Mobile bovendien al verbruiksplafonds had. Hierdoor 

konden eindgebruikers ook geen schade ondervinden door hoog verbruik bij roaming. 

Daarentegen zijn alle klanten van Tele2 die gedurende de genoemde periode van 5 maanden in 

het buitenland gebruik hebben gemaakt van roamingdiensten daadwerkelijk en aantoonbaar 

geraakt door de overtreding van Tele2. 

 

43. Gelet op het vorenstaande is naar het oordeel van het college geen sprake van soortgelijke 

gevallen die gelijk moeten worden behandeld. In het licht van deze verschillen is van strijd met het 

gelijkheidbeginsel geen sprake, laat staan dat van willekeur sprake is.   

 

44. Zoals in de voorliggende beslissing op bezwaar en met name in het bestreden besluit uitvoerig is 

aangegeven heeft het college bij de vaststelling van de ernst van de overtreding in concreto en bij 

de vaststelling van de hoogte van de boete rekening gehouden met de specifieke omstandigheden 

van de overtreding van Tele2.  

 

45. In haar bezwaarschrift reageert Tele2 verder op de overwegingen van het college in het bestreden 

besluit ten aanzien van de door Tele2 aangevoerde ongelijke behandeling van haar overtreding 

ten opzichte van de behandeling van het niet tijdig uitfaseren van 118. Tele2 meent dat 

laatstgenoemde overtreding en die van Tele2 identiek zijn vanwege de economische impact en het 

zelf beëindigen van de overtreding. 

 

46. Ten aanzien van deze door Tele2 veronderstelde vergelijkbaarheid overweegt het college dat hij in 

het bestreden besluit heeft aangegeven dat op deze overtredingen terecht anders zijn behandeld 

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. Verder ging het 

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. Het college voegt hieraan toe 

dat in de systematiek van de vaststelling van de zwaarte van de overtreding, het bij de overtreding 

ontbreken van een nadeel bij de eindgebruikers niet gelijkgesteld kan worden met door Tele2 

achteraf terugbetalen van het als gevolg van de overtreding teveel geïncasseerde. 

 

47. Naar het oordeel van het college is in het bestreden terecht geconcludeerd dat geen sprake is van 



 

   

Besluit openbaar 

 

11 

soortgelijke gevallen die gelijk moeten worden behandeld. Het college merkt daarbij nog op dat 

conform de systematiek van de boetebeleidsregels bij de vaststelling van de hoogte van de 

boeteoplegging rekening is gehouden met de specifieke omstandigheid van het door Tele2, 

achteraf terugbetalen van het als gevolg van de overtreding teveel geïncasseerde. 

 

48. Gelet op het vorenstaande concludeert het college dat het bezwaar van Tele2 op dit punt 

ongegrond is. 

 

 

Paragraaf 4.4 van het aanvullend bezwaarschrift 

 

49. Onder paragraaf 4.4 van het aanvullend bezwaarschrift stelt Tele2 dat het college in strijd zou 

hebben gehandeld met het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel door pas in de 

boetebeschikking nader invulling te geven aan haar beleid inzake sancties bij de overtreding van 

de Roaming Verordening. Ten aanzien hiervan overweegt het college als volgt.  

 

50. Het college geeft met de boetebeleidsregels invulling aan zijn beoordelingsvrijheid ten aanzien van 

het vaststellen van de hoogte van boetes in concrete gevallen. Het college houdt daarbij, indien 

daar aanleiding toe bestaat, rekening met andere omstandigheden, zoals de duur van een 

overtreding, verschaft inzicht in de factoren die de hoogte van de boete bepalen en geeft richting 

wat betreft de hoogte van de boete die overtreders kunnen verwachten. De hoogte van de boete 

stemt het college in ieder geval af op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de 

overtreder6 kan worden verweten. Het college onderscheidt in zijn boetebeleidsregels drie 

categorieën van overtredingen: 

 

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. 

 
 

51. De in de boetebeleidsregels 2008 van het college genoemde overtredingen per categorie zijn (niet-

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

Verordening is niet expliciet genoemd in de boetebeleidsregels, maar behoort impliciet tot een van 

de drie onderscheiden categorieën. 

 

52. De Roaming Verordening van de Europese Commissie is rechtstreeks van toepassing en schept 
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rechtstreeks recht dat dezelfde kracht heeft als het nationale recht. Zoals het college in 

randnummer 114 van het bestreden besluit en in het voorliggende besluit heeft aangegeven, 

komen de overwegingen van de Commissie om de buitensporige tarieven te reguleren middels 

tariefplafonds 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. Ondanks eerder door aanbieders al doorgevoerde verlagingen 

bleven de tarieven aantoonbaar anders dan zij op een volledige concurrerende markt zouden zijn. 

Het college heeft in randnummer 113 van het bestreden besluit geoordeeld 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. 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. 

 

53. Het college concludeert thans dat hij in het bestreden besluit de overtreding van Tele2 in abstracto 

terecht als zeer zwaar heeft gekwalificeerd 

 

54. Naar het oordeel van het college veronderstelt Tele2 onder randnummer 50 van haar 

bezwaarschrift ten onrechte dat hij een gebrek in zijn boetebeleidsregels heeft willen verhullen 

door aansluiting te zoeken bij de norm in de boetebeleidsregels voor schending van 

eindgebruikerbelangen door partijen met een aanmerkelijke marktmacht. Vermoedelijk refereert 

Tele2 op dit punt aan randnummer 115 van het bestreden besluit, waarin het college aangeeft dat 

het bij de ‘zeer zware overtredingen’ in beginsel gaat om overtredingen van verplichtingen 

waaraan ondernemingen die zijn aangewezen als aanbieder die over aanmerkelijke marktmacht 

beschikt, zijn onderworpen. Uit de beschrijving in de boetebeleidsregels van de drie onderscheiden 

categorieën blijkt echter dat er geen categorie specifiek voor overtredingen door partijen met 

aanmerkelijke marktmacht is opgenomen. Het college stelt vast dat Tele2 een overweging uit het 

bestreden besluit gebruikt om te kunnen concluderen dat zij ten tijde van haar overtreding uit de 

omschrijving van boetecategorieën in de boetebeleidsregels en de overwegingen van de Europese 

Commissie in de Roaming Verordening niet had kunnen afleiden in welke boetecategorie haar 

overtreding zou vallen. 
 

55. Naar het oordeel van het college doet het feit dat hij in de voorgenomen actualisering van de 

Boetebeleidsregels die op de website van het college ter consultatie staan
2
, die Tele2 ter 

onderbouwing van haar bezwaar op dit punt bij brief van 17 februari 2011 aan het college heeft 

toegezonden, overtreding van de Roaming Verordening als (niet-limitatief) voorbeeld noemt, aan 

het vorenstaande niet af. 

 

                                                      
 
2
 Consultatieversie van de beleidsregels boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes ingevolge 

artikel 15.4 van de Telecommunicatiewet (boetebeleidsregels OPTA 2011) 
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56. Gelet op het vorenstaande is het college is van oordeel hij bij het opleggen van de boete aan Tele2 

niet in strijd heeft gehandeld met het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Het 

college concludeert dat het bezwaar van Tele2 op dit punt ongegrond is. 

 

 

Paragraaf 4.5 van het bezwaarschrift: het college heeft de overtreding van Tele2 ten onrechte 

als zeer zwaar aangemerkt  

 

57. Tele2 stelt onder paragraaf 4.5 van het bezwaarschrift dat naar haar mening geen sprake is van 

een zeer zware overtreding omdat niet elke verhoging van het eindgebruikertarief de 

eindgebruikers in aanzienlijke mate schaadt. Dit zou volgens Tele2 ook blijken uit het feit dat noch 

bij het college noch bij Tele2 klachten zijn binnengekomen over het door Tele2 gehanteerd tarief. 

De overtreding van Tele2 is daarom volgens haar ten onrechte als zeer ernstig aangemerkt. Het 

college overweegt ten aanzien hiervan als volgt. 

 

58. Zoals het college in het voorgaande heeft aangegeven, komen de overwegingen van de 

Commissie om de buitensporige tarieven te reguleren middels tariefplafonds 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. De Roaming Verordening heeft als doelstelling buitensporige 

tarieven die eindgebruikers in het buitenland betalen tegen te gaan. Het college acht het op grond 

van de Roaming Verordening maximale toegestane roamingtarief de grens voor wat moet worden 

aangemerkt als een buitensporig hoog tarief. De afweging wat buitensporig hoog is, is in de 

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

 

59. Gelet op het vorenstaande concludeert het college dat hij de overtreding van Tele2 in abstracto 

terecht heeft aangemerkt als zeer zwaar.  

 

60. In reactie op het bezwaar van Tele2 wijst het college er nog op dat hij op 30 november 2009 een 

klacht heeft ontvangen van een eindgebruiker over de hoogte van het roamingtarief van Tele2. 

Deze klacht was de aanleiding voor het college om na te gaan welke roamingtarieven Tele2 

daadwerkelijk in rekening heeft gebracht. 

 

61. Gelet op het vorenstaande concludeert het college tot ongegrondverklaring van de onder paragraaf 

4.5 opgenomen bezwaren van Tele2, op grond waarvan volgens Tele2 de boete onrechtmatig zou 

zijn en dient te worden ingetrokken. 
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Paragraaf 4.6 van het aanvullend bezwaarschrift: bij de vaststelling van de ernst van de 

overtreding in concreto omstandigheid 4 onjuist getoetst 

  

62. Onder paragraaf 4.6 van het bezwaarschrift voert Tele2 aan dat het college bij de vaststelling van 

de ernst van de overtreding in concreto, omstandigheid 4 “Andere omstandigheden zoals de aard 

van de betrokken producten of diensten” onjuist zou hebben getoetst. Tele2 haalt daarbij een deel 

van de overweging van het college aan dat het een dienst betreft die relatief weinig aandacht heeft 

van eindgebruikers. Mede om die reden en omdat het slechts om een geringe verhoging gaat die 

Tele2 heeft terugbetaald, zou volgens Tele2 sprake zijn van geen of een zeer lage ernstfactor. Het 

college overweegt ten aanzien hiervan als volgt. 

 

63. Het college heeft in het bestreden besluit aangegeven dat naar zijn oordeel de aard van het 

product heeft bijgedragen aan de duur van de overtreding. Het college heeft in het bestreden 

besluit, naar zijn oordeel terecht, overwogen dat door het gebrek aan controle bij eindgebruikers 

een eventuele overtreding door hen niet snel wordt opgemerkt en dat daarom in dit geval de aard 

van het product met zich meebrengt dat een controlesysteem bij Tele2 op de te hanteren tarieven 

voor de hand ligt. Met betrekking tot de stelling van Tele2 dat het slechts om een geringe 

verhoging gaat, merkt het college op dat de Europese Commissie de hoogte van de 

roamingtarieven van dusdanig belang heeft geacht dat daarvoor een Verordening is gekomen met 

als doelstelling buitensporig hoge tarieven die eindgebruikers in het buitenland betalen tegen te 

gaan. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is de afweging wat buitensporig hoog is, al op grond van 

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

 

64. Het college heeft in het bestreden besluit terecht geconcludeerd dat het vorenstaande de 

overtreding ernstig maakt. Dat Tele2 haar eindgebruikers het te veel in rekening gebrachte 

achteraf heeft gecrediteerd, is in het bestreden besluit als een boetematigende factor 

meegewogen en heeft tot een boeteverlaging van 20% geleid. 

 

65. Gelet op het vorenstaande concludeert het college dat het bezwaar van Tele2 op dit punt 

ongegrond is. 

 

 

Paragraaf 4.7 van het aanvullend bezwaarschrift: ten onrechte de ernstfactor ernstig toegepast 

 

66. Onder paragraaf 4.7 van het aanvullend bezwaarschrift voert Tele2 aan dat het college als hij wel 

op juiste wijze de ernst van de overtreding zou hebben vastgesteld, de berekeningsystematiek 

onjuist heeft toegepast. Hij past de ernstfactor ernstig toe, terwijl hij in randnummer 131 de 

overtreding zou hebben gekwalificeerd als minder ernstig. Ten aanzien hiervan overweegt het 

college als volgt.  

 

67. Het college stelt vast dat Tele2 een onjuiste conclusie trekt uit de eerste volzin van randnummer 

131. Deze volzin dient aldus te worden begrepen dat het college de overtreding in concreto 

kwalificeert als minder ernstig dan zeer ernstig, dat wil zeggen dat het eindoordeel van het college 
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is de overtreding van Tele2 dus een ernstige overtreding betreft. Het college heeft in het bestreden 

besluit in direct vervolg hierop overwogen dat bij een ernstige overtreding de boetegrondslag wordt 

vermenigvuldigd met een ernstfactor welke een waarde heeft van ten hoogste 2. Het college heeft 

vervolgens overwogen dat vanwege de uiteindelijk minder ernstige economische gevolgen van de 

overtreding in deze concrete situatie de ernstfactor [VERTROUWELIJK] dient te zijn.  

 

68. In tegenstelling tot hetgeen Tele2 meent, heeft het college de berekeningsystematiek juist 

toegepast. De uiteindelijk op grond van de juiste berekening vastgestelde ernstfactor van 

[VERTROUWELIJK] ligt binnen de bandbreedte van de minder ernstige overtredingen (ten 

hoogste 1).  

 

69.  Gelet op het vorenstaande concludeert het college dat het bezwaar van Tele2 op dit punt 

ongegrond is. 

 

 

Paragraaf 4.8 van het aanvullend bezwaarschrift: ten onrechte een boeteverhoging van 20% 

toegepast vanwege het niet volledig meewerken aan het onderzoek. 

 

70. Onder paragraaf 4.8 van het aanvullend bezwaarschrift stelt Tele2 dat het college ten onrechte 

een boeteverhoging van 20% heeft toegepast vanwege het niet volledig meewerken aan het 

onderzoek. Tele2 stelt hierbij dat zij niet op de hoogte was van het onjuiste tarief in de 

Tele2systemen en dat er geen sprake zou zijn van het bewust geven van onjuiste informatie. Het 

niet hebben van een complianceprogramma acht Tele2 hiervoor irrelevant. Tele2 meent dat het 

college er ten onrechte van uitgaat dat zij niet adequaat heeft gereageerd op het informatieverzoek 

van het college van 18 december 2009. Het college overweegt ten aanzien hiervan als volgt. 

 

71. In het bestreden besluit heeft het college geconcludeerd dat Tele2 niet volledig heeft meegewerkt 

aan het onderzoek. Het college heeft deze conclusie doen steunen op twee onderdelen: 

 

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

december 2009 in het kader van het handhavingonderzoek door niet adequaat te reageren op 

het verzoek van het college om in te gaan op de geconstateerde feiten 

2. Tele2 heeft het college op 23 oktober 2009 op onjuiste wijze voorgelicht bij het voldoen aan 

informatieverzoeken t.b.v. toezicht van het college op het naleven van de Roaming 

Verordening. Tele2 gaf eerst het juiste, te hoge, tarief door en gaf vervolgens desgevraagd 

door het college aan dat dit een vergissing had betroffen. 

Het college overweegt ten aanzien hiervan als volgt 

 

72. Het college concludeert dat hoewel de reactie van Tele2 op het informatieverzoek van het college 

van 18 december 2009 in eerste instantie niet volledig was, Tele2 in het vervolg daarop goede 

medewerking heeft verleend aan het onderzoek. Dit komt overeen met de conclusie uit het 

boeterapport op dit punt. De onderzoeker concludeert immers onder § 5.5.2. dat Tele2 in 

voldoende mate heeft medegewerkt aan het onderzoek. Het college concludeert dat de 
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boeteverhoging vanwege het niet volledig meewerken ten onrechte op dit punt is gebaseerd.  

 

73. Het college heeft in het bestreden besluit onder “niet volledig meewerken” Tele2 aangerekend dat 

zij het college in het kader van zijn toezicht op de implementatie van de Roaming Verordening op 

23 oktober 2009 op onjuiste wijze heeft voorgelicht door in strijd met de werkelijkheid te vermelden 

dat het roamingtarief € 0,51 bedroeg in plaats van € 0,55. Het college stelt voorop dat het 

kwalificeren van een dergelijke gedraging als een zelfstandige overtreding vereist dat  de feiten en 

de constatering dat daarmee een overtreding is begaan, expliciet in het onderzoeksrapport moeten 

zijn opgenomen. De vaststelling dat Tele2 met het verstrekken van onjuiste informatie een 

zelfstandige overtreding heeft begaan (in casu: artikel 5:20 van de Awb heeft overtreden) is niet in 

het onderzoeksrapport opgenomen. Het college ziet derhalve thans geen grond om de conclusie in 

het bestreden besluit van niet medewerking op dit punt te doen steunen. Dat Tele2 door dit 

handelen onjuiste informatie heeft verstrekt in een eerdere periode voorafgaand aan het 

boeteonderzoek kan naar het oordeel van het college evenmin als een boeteverhogende 

omstandigheid worden meegewogen op grond van de Boetebeleidsregels OPTA. Artikel 7.2 van 

de Boetebeleidsregels bepaalt dat het niet medewerken als boeteverhogende omstandigheid 

vereist dat die medewerking moet hebben bestaan uit gedragingen waarmee medewerking aan het 

boeteonderzoek is geweigerd of het boeteonderzoek is belemmerd. Hoewel het college van 

oordeel is dat het verstrekken van onjuiste informatie in het algemeen het toezicht belemmeren, 

kunnen deze handelingen gelet op de Boetebeleidsregels in dit concrete geval niet als een 

boeteverzwarende omstandigheid worden meegewogen nu die handelingen niet zijn verricht 

gedurende het boeteonderzoek. 

 

74. Gelet op het vorenstaande concludeert het college dat het bezwaar van Tele2 op dit punt in 

zoverre gegrond is dat de boeteverhoging van 20% vanwege het niet volledig meewerken aan het 

onderzoek ten onrechte is toegepast. 

 

75. Gelet hierop blijven de onder paragraaf 4.8 van het aanvullend bezwaarschrift door Tele2 

aangevoerde bezwaren tegen de boetverhoging vanwege niet medewerking verder onbesproken. 

 

76. De in het bestreden besluit onder randnummer 147 berekende boetehoogte dient als gevolg 

hiervan in zoverre te worden gecorrigeerd dat de hoogte van de boete, zijnde [VERTROUWELIJK] 

als gevolg van de in het bestreden besluit vermelde boeteverlagende omstandigheden met 60% 

wordt verlaagd. Deze verlaging resulteert in een boete van € 43.040,-. 
 
 
 

9 Besluit tot publicatie 

 

77. Het college publiceert sinds 1999 openbare versies van zijn (handhaving)besluiten op haar website 

www.opta.nl. In zijn Beleidsregels openbaarmaking OPTA (hierna: publicatiebeleid) heeft het 

college het algemene belang van artikel 8 Wob dat ertoe noopt openbaarheid te betrachten, 

geconcretiseerd door te wijzen op het belang van transparantie, het gelijkheidsbeginsel en de 
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preventieve werking.
3
 Verder neemt het college in aanmerking dat de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State bij uitspraak van 10 november 2010 heeft bepaald dat op basis van de 

Wob sanctiebesluiten als onderdeel van de toezichthoudende taak volledig, met inbegrip van de 

namen van de betrokkenen mogen worden gepubliceerd.
4
 Ten aanzien van de vereiste 

belangenafweging bepaalt de Afdeling dat – voor de beoordeling of sprake is van een 

onevenredige benadeling van betrokkene(n) – het oordeel over de rechtmatigheid van het te 

publiceren besluit doorslaggevend is. 

 

78. Op grond van het voorgaande zal het college overgaan tot publicatie van de onderhavige 

beslissing op bezwaar, zonder vermelding van de namen van natuurlijke personen en 

bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Met inachtneming van het hiervoor genoemde publicatiebeleid 

acht het college publicatie in dit concrete geval in het belang van consumenten om kennis te 

nemen van het feit dat ten aanzien Tele2 na de heroverweging in bezwaar is vastgesteld dat deze 

in strijd heeft gehandeld met het in de Roaming Verordening bepaalde en dat de eerder opgelegde 

sanctie in stand blijft, zij het dat het college na heroverweging de boete matigt. Consumenten 

worden zo gewaarschuwd voor dit soort overtredingen. Consumenten die hierdoor al zijn getroffen 

of hierover zelfs al hebben geklaagd komen op deze manier te weten dat er effectief is 

gehandhaafd om hun belang te beschermen. Voorts is het van belang dat consumenten ook 

inzicht krijgen in het vervolg van de procedure en op welke wijze het college de tegen zijn 

sanctiebesluit ingebrachte bezwaren heeft beoordeeld en op welke wijze het college de bij dit 

handhavingtraject betrokken belangen tegen elkaar afweegt.  

 

79. Daarnaast is het ook in het belang van marktpartijen om kennis te nemen van de ten aanzien van 

andere marktdeelnemers genomen (sanctie)besluiten. Afnemers en leveranciers worden zo 

gewaarschuwd en concurrenten komen zo te weten dat er ter bescherming van hun belang is 

opgetreden. Ook gaat er een algemeen preventief effect van uit richting potentiële andere 

overtreders evenals een preventief effect richting de overtreder zelf, die hierdoor meer geprikkeld 

zal worden om herhaling in de toekomst te voorkomen. Deze belangen dienen naar het oordeel 

van het college zwaarder te wegen dan het belang van Tele2 wier belang mogelijkerwijs er uit kan 

bestaan dat van publicatie van deze beslissing op bezwaar wordt afgezien. Van overige belangen 

of omstandigheden, op grond waarvan zou moeten worden afgezien van publicatie, is het college 

niet gebleken. 
 
  

                                                      
3
 Beleidsregels openbaarmaking OPTA van 1 april 2009, Stcrt 2009, nr. 63, tevens gepubliceerd op www.opta.nl. 

4
 www.rechtspraak.nl, LJN:BO3468; AB 2010, 319 en JB 2010, 276. 
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10 Besluit 

  

Het college: 

I. verklaart het bezwaarschrift van Tele2 Nederland B.V. tegen zijn besluit van 4 november 

2010, OPTA/AM/2010/203156, in zoverre gegrond dat de boeteverhoging van 20% 

vanwege het niet volledig meewerken aan het onderzoek ten onrechte is toegepast; 

II. verklaart het bezwaarschrift voor het overige ongegrond; 

III. legt als gevolg van I en II aan de rechtspersoon Tele2 Nederland B.V. een boete op van € 

43.040,-. 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; 

IV. publiceert de onderhavige beslissing op bezwaar op zijn website www.opta.nl met 

weglating van de namen van de betrokken natuurlijke personen alsmede de 

bedrijfsvertrouwelijke gegevens. 

 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

 

 

w.g. mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 

 

 

Beroepsmogelijkheid 

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. 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. 


