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Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 

drs. R. Knoop   OPTA/AM/2011/200937 2010-U-00104-RvB (070) 315 3587 

Datum Onderwerp Bijlage(n) 

 09.0061.22 Openbare reactie op compliance 

rapportage KPN 2009/2010 

 

   

Geachte heer Blok, 

 

Hieronder treft u de reactie aan van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (hierna: het college) op de “Integrale rapportage over het Handvest OPTA en KPN, 

verbijzonderd naar prestatie-indicatoren” (hierna: compliance rapportage) die Koninklijke KPN N.V. 

(hierna: KPN) op 24 november 2010 aan het college heeft gepresenteerd. 

 

Leeswijzer 

Het college geeft in hoofdstuk 1 de achtergrond van het compliance programma weer. Het college 

beoordeelt in hoofdstuk 2 de jaarrapportage van KPN. In hoofdstuk 3 worden andere onderwerpen 

rond compliance besproken. In hoofdstuk 4 worden vervolgstappen geschetst en in hoofdstuk 5 geeft 

het college zijn conclusies. 

 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond compliance KPN 

Het college streeft er te allen tijde naar om schade in de markt door overtredingen van wet- en 

regelgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Toezicht gericht op preventie is daarom van groot belang. 

Het college stimuleert marktpartijen om zich aan de regels te houden en waar mogelijk moedigt hij 

marktpartijen aan om compliance programma‟s te ontwikkelen. Dit heeft het college onlangs nogmaals 

benadrukt in de ter consultatie voorgelegde Visie op Toezicht & Handhaving OPTA 2011.
1
 

 

Op 24 april 2008 is tussen KPN en het college het Compliance Handvest KPN en OPTA (hierna: 

Handvest) afgesloten. De in het Handvest vastgelegde afspraken bieden aan beide partijen de 

mogelijkheid om regelnaleving te stimuleren. In het Handvest zijn de basiselementen van een 

effectieve compliance organisatie beschreven. Verder is ook in het Handvest vastgelegd op welke 

wijze KPN interpretatieverschillen en overtredingen meldt aan het college en op welke wijze KPN 

jaarlijks rapporteert over haar compliance organisatie. Ten slotte is in het Handvest bepaald dat het 

college ten minste jaarlijks op hoofdlijnen extern een reactie geeft op de door KPN aangeleverde 

compliance rapportage. In deze brief vindt u de bevindingen van het college over de compliance 

rapportage van de verantwoordingsperiode  

april 2009 – april 2010. 

                                                      
1
 Visie op toezicht & handhaving OPTA 2011, consultatieversie, www.opta.nl , 4 februari 2011.  

 

http://www.opta.nl/nl/wat-doet-opta/toezicht-mw/##
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1.2 Compliance rapportage 2008/2009 

Op 2 juni 2009 heeft KPN haar eerste jaarlijkse compliance rapportage opgeleverd aan het college. 

Deze rapportage had betrekking op de verantwoordingsperiode april 2008 – april 2009. Het college 

heeft op 4 maart 2010 een (vertrouwelijke) reactie gegeven op de rapportage.
2
 Dit heeft het college 

gedaan langs de structuur van de prestatie-indicatoren, zoals afgesproken in het Handvest. 

 

Het college heeft toen geconcludeerd dat KPN veel inspanningen verricht voor regelnaleving 

(compliance) en dat KPN breed in haar organisatie activiteiten ontplooit om de afspraken uit het 

Handvest na te leven. Daarnaast is de wijze waarop KPN met regelnaleving is omgegaan in de periode 

waarop deze rapportage betrekking had verbeterd. Het college heeft nog wel enkele zorgpunten geuit 

over de cultuur bij KPN. Ten slotte heeft het college enkele verbeterpunten geconstateerd voor de 

implementatie van regelgeving en structurele maatregelen om nieuwe overtredingen te voorkomen.  

 

De uiteindelijke conclusie van het college over de compliance rapportage 2008/2009 is dat KPN 

vooruitgang heeft geboekt met regelnaleving. KPN is als gevolg hiervan niet langer onder verscherpt 

toezicht geplaatst. Het college is echter ook tot de conclusie gekomen dat er nog geen sprake was een 

volledig werkende compliance organisatie binnen KPN. 

 

Het college zal in deze brief bij zijn beoordeling van de compliance rapportage 2009/2010 waar 

mogelijk verband leggen met zijn beoordeling van de voorgaande compliance rapportage.  

 

1.3 Compliance rapportage 2009/2010 

Op 24 november 2010 heeft KPN aan het college haar compliance rapportage opgeleverd. De 

verantwoordingsperiode van de rapportage is 1 april 2009 tot 1 april 2010.  

 

Zoals in het Handvest is afgesproken, heeft KPN over april 2009 tot april 2010 gerapporteerd aan de 

hand van de prestatie-indicatoren. Deze indicatoren zijn gekoppeld aan de basiselementen van een 

effectieve compliance organisatie, te weten: 

 Basiselement I,  Tijdige vertaling van wet- en regelgeving in beleid; 

 Basiselement II,  Informatieoverdracht aan OPTA;  

 Basiselement III,  Helderheid regels en mogelijkheden tot naleving bij doelgroep; 

 Basiselement IV,  Cultuur;  

 Basiselement V,  Structurele maatregelen;  

 Basiselement VI,  Melding intern; 

 Basiselement VII,  Intern onderzoek en afwikkeling; 

 Basiselement VIII,  Melding overtredingen aan OPTA; 

 Basiselement IX,  Doorlichting en rapportage. 

 

In deze brief geeft het college zijn reactie op de rapportage langs de bovenstaande indicatoren. 

 

                                                      
2
 OPTA/ACNB/2010/200750, Vertrouwelijke reactie op de compliance rapportage van KPN, 4 maart 2010. 
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2 Compliance rapportage 2009/2010 

2.1 Implementatie nieuwe wetgeving 
(basiselement I: Tijdige vertaling van wet- en regelgeving in beleid) 

KPN rapporteert dat vrijwel alle wijzigingen in regelgeving tijdig zijn geïmplementeerd. Dit geldt volgens 

KPN in ieder geval voor de marktanalysebesluiten. Het college is van oordeel dat dit een te positieve 

presentatie van de feiten is. Hieronder geeft het college een aantal voorbeelden (niet uitputtend) van 

verplichtingen die KPN niet tijdig heeft weten te implementeren. 

 

 Marktanalysebesluit Ontbundelde toegang:  

Op 19 december 2008 heeft het college het marktanalysebesluit Ontbundelde toegang op 

wholesale niveau (hierna: ULL) genomen.
3
 Na besprekingen in enkele zogenoemde „Industry 

Groups‟ heeft het college op 23 november 2009
4
 en 18 februari 2010

5
 een voornemen tot een 

aanwijzingsbesluit ULL genomen. Uiteindelijk heeft het college op 23 april 2010 het definitieve 

aanwijzingsbesluit ULL genomen.
6
 Op 28 mei 2010 heeft KPN aan het college bericht dat zij 

niet alle aanwijzingen, zoals opgenomen in het aanwijzingsbesluit ULL, heeft opgevolgd. 

Daarom heeft het college op 19 juli 2010 met een last onder dwangsom KPN gelast om aan 

het aanwijzingsbesluit ULL te voldoen. KPN heeft hier uiteindelijk aan voldaan. Het 

bovenstaande proces illustreert volgens het college dat KPN niet direct en tijdig de relevante 

regelgeving heeft geïmplementeerd. Weliswaar valt een deel van dit implementatietraject 

buiten de verantwoordingsperiode van de compliance rapportage, maar op 1 april 2010 was 

het traject nog niet afgerond. 

 

 Marktanalysebesluit Wholesale-breedbandtoegang:  

Op 19 december 2008 heeft het college het marktanalysebesluit Wholesale-breedbandtoegang 

genomen.
7
 Na besprekingen in enkele zogenoemde „Industry Groups‟ heeft het college op 24 

december 2009 een voornemen tot een aanwijzingsbesluit genomen. Uiteindelijk heeft het 

college op 3 maart 2010 het definitieve aanwijzingsbesluit genomen.
8
 Op 7 april 2010 heeft 

KPN aan het college bericht dat zij niet alle aanwijzingen, zoals opgenomen in het 

aanwijzingsbesluit, heeft opgevolgd. Daarom heeft het college op 22 juli 2010 met een last 

                                                      
3
 Bij uitspraak van 3 mei 2011 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven het besluit Marktanalyse Breedband, 

ontbundelde toegang op wholesaleniveau, van 27 april 2010 (kenmerk: OPTA/AM/2010/201285) vernietigd. Daarbij is bepaald 

dat de rechtsgevolgen van dit besluit in stand kunnen blijven, behoudens voor zover het besluit betrekking heeft op ODF-access 

FttO.  

4
 Voorgenomen besluit van 23 november 2009 met kenmerk: OPTA/AM/2009/203353. 

5
 Voorgenomen besluit van 18 februari 2010 met kenmerk: OPTA/AM/2010/200008.  

6
 Besluit van 23 april 2010 met kenmerk: OPTA/AM/2010/201302. Dit aanwijzingsbesluit is in stand gebleven ondanks de 

vernietiging van het ULL-besluit, omdat dit aanwijzingsbesluit niet ziet op ODF-access FttO. 

7
 Bij uitspraak van 3 mei 2011 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven het besluit Marktanalyse Wholesale-

breedbandtoegang van 19 december 2008 (kenmerk: OPTA/AM/2008/202717) vernietigd. Daarbij is bepaald dat de 

rechtsgevolgen van dit besluit in stand kunnen blijven, behoudens voor zover het besluit betrekking  heeft op WBT Hoge 

Kwaliteit (HK). 

8
 Besluit van 3 maart 2010 met kenmerk: OPTA/AM/2010/200671. Dit aanwijzingsbesluit is ingetrokken door het college, voor 

zover deze betrekking heeft op WBT HK. Dit gezien de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven  van 3 mei 

2011. 
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onder dwangsom KPN gelast om aan het aanwijzingsbesluit te voldoen. KPN heeft hier 

uiteindelijk aan voldaan. Het bovenstaande proces illustreert volgens het college dat KPN niet 

direct en tijdig de relevante regelgeving heeft geïmplementeerd. Ook hier merkt het college op 

dat een deel van dit implementatietraject buiten de verantwoordingsperiode van de compliance 

rapportage valt, maar dat op 1 april 2010 het traject nog niet was afgerond. 

 

 Marktanalysebesluit Vaste Telefonie:  

Op 19 december 2008 heeft het college het marktanalysebesluit Vaste Telefonie genomen. 

Met dit besluit heeft KPN verplichtingen opgelegd gekregen. Vervolgens heeft het college ter 

ondersteuning van de implementatie van enkele van deze verplichtingen op 25 juni 2009 het 

implementatiebesluit Wholesale Line Rental hoogcapacitair (hierna: WLR HC) genomen. Het 

dictum van dit besluit schrijft de implementatiedatum van 1 september 2009 voor. De volledige 

implementatie van WLR HC was, volgens KPN, eind 2010 afgerond. Daarmee was deze 

verplichting te laat geïmplementeerd en bovendien per 1 april 2010 nog niet voltooid. 

 

 Gedragsregel 5 van de non-discriminatieverplichting:  

In de verschillende marktanalysebesluiten die op 1 januari 2009 in werking zijn getreden, is 

gedragsregel 5 opgelegd als onderdeel van de non-discriminatieverplichting. Op 8 juni 2009 

zijn de Beleidsregels gedragsregel 5
9
 in de Staatscourant gepubliceerd en in werking 

getreden. Deze beleidsregels geven een verdere precisering van de aan KPN opgelegde 

verplichting. KPN heeft na een implementatietraject geconstateerd dat zij oktober 2009 

compliant was met gedragsregel 5 voor wat betreft haar nieuwe aanbiedingen en september 

2010 compliant was voor wat betreft haar lopende contracten. Het college constateert dat de 

daadwerkelijke implementatie van gedragsregel 5 door KPN ruim anderhalf jaar heeft geduurd 

(januari 2009 – september 2010). In deze periode heeft het college KPN meerdere malen 

gemaand om de implementatie te voltooien. Het college is van oordeel dat daarom 

gedragsregel 5 niet tijdig is geïmplementeerd. Bovendien was de implementatie 1 april 2010 

nog niet afgerond.
10

 

 

In reactie op de voorgaande compliance rapportage heeft het college geoordeeld dat de tijdige 

implementatie van nieuwe regelgeving door KPN niet in alle gevallen is gerealiseerd. 

Ook nu concludeert het college dat de implementatie van nieuwe regelgeving door KPN in meerdere 

gevallen niet tijdig is voltooid. Het college spreekt zijn zorgen hierover uit. Het college constateert 

overigens dat KPN niet zelf de conclusie trekt in haar compliance rapportage dat de implementatie niet 

in alle gevallen tijdig is geweest. Het college verwacht dat KPN eventuele nieuwe verplichtingen in de 

toekomst wel tijdig implementeert. Een compliant organisatie moet er immers voor zorgen dat 

relevante veranderingen in de wet- en regelgeving tijdig worden gesignaleerd en vertaald naar de 

                                                      
9
 Gedragsregels inzake gedragsregel 5, OPTA/AM/2009/201145, 27 mei 2009. 

10
 De uitspraken van 3 mei 2011 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben de rechtsgevolgen van gedragsregel 

5 in stand gelaten, behoudens voor zover deze betrekking  hebben op ODF-access FttO en WBT Hoge Kwaliteit (HK). Een deel 

van het implementatietraject  ziet op zakelijke glasaansluitingen op basis van ODF-access FttO en WBT HK. Het wegvallen van 

verplichtingen neemt niet weg dat KPN de toentertijd geldende verplichtingen niet tijdig heeft geïmplementeerd binnen haar 

organisatie. 
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organisatie. De niet tijdige implementatie van regelgeving door KPN kan ertoe leiden dat het college 

handhavingsinstrumenten inzet, zoals de hierboven beschreven last onder dwangsom of boetes. 

Het college merkt op dat het specifieke implementatietraject van gedragsregel 5 een grote omvang en 

complexiteit had. Weliswaar is het daardoor begrijpelijk dat KPN in dit geval enige tijd nodig had om 

gedragsregel 5 te implementeren, maar het college vindt een implementatietraject van ruim 1,5 jaar 

niet acceptabel. Het college ziet ook de inspanningen die KPN heeft geleverd voor dit 

implementatietraject. Hierover spreekt het college zijn waardering uit. KPN heeft het college regelmatig 

op de hoogte gehouden van de stand van zaken in dit traject. De betrokkenen bij KPN hebben 

overduidelijk tijd en moeite geïnvesteerd in de implementatie van gedragsregel 5.  

 

2.2 Survey 
(basiselement III: Helderheid regels en mogelijkheden tot naleving bij doelgroep, 
 basiselement IV: Cultuur) 

In  2010 is een survey gehouden onder ruim 3000 medewerkers van KPN en circa 2000 medewerkers 

van Getronics. Op basis van de uitkomsten van deze survey constateert het college onder meer dat 

het overgrote deel van de ondervraagde KPN medewerkers 

 de indruk heeft dat KPN integer handelt; 

 vindt dat KPN passende disciplinaire maatregelen neemt als er sprake is van niet-integer of 

onwettig handelen; 

 over het algemeen ervaart dat KPN de Telecommunicatiewet naleeft; 

 

De uitkomsten van de Survey wijzen erop dat binnen de organisatie van KPN voldoende aandacht is 

voor compliance. KPN lijkt een organisatie te zijn waarbinnen medewerkers het belang van compliant 

gedrag voor zichzelf en voor de organisatie herkennen en ook in staat zijn zo te handelen. 

 

Weliswaar antwoordt de meerderheid van de respondenten positief op de vragenlijst, maar de 

uitkomsten van de survey 2010 tonen op onderdelen een lichte achteruitgang ten opzichte van de 

uitkomsten van de survey 2009. Het college constateert dat in vergelijking met het voorgaande jaar 

een groter percentage van de ondervraagden zogenoemd „onwenselijke‟ antwoorden heeft gegeven. 

KPN heeft bovendien de norm gesteld dat maximaal 5 procent van de ondervraagden het niet eens 

mag zijn met de stelling(en). In de survey 2010 zijn op de helft van de vragen meer dan 5% aan 

ongewenste antwoorden gegeven. In deze gevallen voldoet KPN dus nog niet aan de door haar zelf 

gestelde norm. In de paragrafen 2.2.1 en 2.2.2 geeft het college concrete voorbeelden hiervan. 

 

In zijn reactie op de voorgaande compliance rapportage heeft het college geoordeeld dat de 

uitkomsten van de survey ruimte voor verbetering geven. Op basis van de resultaten van de survey 

2010 concludeert het college dat er een lichte achteruitgang is ten opzichte van vorig jaar. Daarom 

dringt het college er bij KPN op aan om de cultuur bij KPN rond regelnaleving te verbeteren. 

Specifiek betekent dit dat KPN moet streven naar meer „gewenste‟ antwoorden op de nog uit te voeren 

survey 2011. Hieronder noemt het college enkele voorbeelden (niet uitputtend) waar verbetering 

vereist is. 

2.2.1 Targets versus regelnaleving 

In de survey is naar voren gekomen dat 32% van de ondervraagden het niet eens is of geen mening 

heeft over de stelling “Als de Raad van Bestuur van KPN in een situatie terecht komt waarin de Raad 
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van Bestuur moet kiezen tussen het realiseren van de targets en regelnaleving van de 

Telecommunicatiewet, dan kiest de Raad van Bestuur voor naleving van de Telecommunicatiewet”. 

Weliswaar is dit een verbetering ten opzicht van de survey 2009, waar 45% van de ondervraagden het 

niet positief antwoordde op een soortgelijke stelling. Dat ziet het college als positief. Het is echter naar 

het oordeel van het college nog steeds onvoldoende dat slechts tweederde van de ondervraagden 

overtuigd is dat de Raad van Bestuur kiest voor regelnaleving. De rest van de ondervraagden lijkt te 

denken dat de Raad van Bestuur, ook in de gevallen dat dit strijdigheid met de Telecommunicatiewet 

oplevert, kiest voor het realiseren van targets. Het college spreekt de hoop uit dat KPN in 2011 binnen 

haar organisatie dit percentage verder kan terugdringen. 

2.2.2 Consequenties van melden 

In de survey is naar voren gekomen dat ruim een kwart van de ondervraagden het niet eens is met de 

stelling “Ik heb het gevoel dat ik vermoedens van onwettig en/of niet-integer handelen kan melden 

zonder angst voor repercussie”. Dit is een verslechtering in vergelijking met de survey 2009, waar nog 

minder dan een kwart van de ondervraagden het niet eens is met deze stelling. Het college heeft in 

2010 al zijn zorgen geuit over deze uitkomst. Het concrete gevolg kan immers zijn dat potentiële 

overtredingen weliswaar door medewerkers worden waargenomen, maar minder snel (of geheel niet) 

aan de oppervlakte komen. Er bestaat binnen KPN blijkbaar nog niet overal een cultuur waarin men 

elkaar vanzelfsprekend aanspreekt op onwenselijk gedrag. Het college vraagt KPN om er zorg voor te 

dragen dat uit de survey 2011 een beter resultaat volgt op deze stelling.  

2.2.3 Vervolgstappen survey 2011 

Als reactie op de survey 2009 heeft de Raad van Bestuur van KPN onderkend dat er ten aanzien van 

de punten in paragraaf 2.2.1 en 2.2.2 noodzaak voor verbetering is. Het college constateert uit de 

survey 2010 dat deze verbeteringen nog niet zijn gerealiseerd. De resultaten van de survey tonen zelfs 

een lichte achteruitgang. Het college gaat er daarom vanuit dat de Raad van Bestuur van KPN ook in 

2011 haar aandacht hiervoor behoudt en zo nodig intensiveert.  

 

KPN noemt in haar compliance rapportage enkele vervolgstappen voor 2011. KPN overweegt daarbij 

om de antwoordcategorie „geen mening‟ te classificeren als gewenst. Het college is het daarmee niet 

eens. Dit zou alleen neerkomen op een andere classificatie van de uitkomsten en zou materieel geen 

verbetering van de cultuur betekenen. Verder is het college van oordeel dat de voornemens van KPN 

voor verbetering van het communicatieplan 2011 en het opleidingsplan 2011 niet concreet zijn. Het 

college verwacht dat KPN concreet zal duiden welke verbeterstappen zij hiervoor heeft ondernomen. 

 

2.3 Structurele maatregelen ter beheersing van risico’s  
(basiselement V: Structurele maatregelen) 

KPN meldt in haar rapportage waar er tekortkomingen (deficiënties) zijn geconstateerd in het bestaan 

of de werking van haar compliance programma. Het kan bijvoorbeeld gaan om risico‟s op een bepaald 

type overtreding. Het kan ook betekenen dat een overtreding zich al heeft voorgedaan. KPN analyseert 

vervolgens zelf of er structurele maatregelen getroffen moeten worden om de risico‟s voor de toekomst 

te minimaliseren. Dit moet ertoe leiden dat de resterende risico‟s op het overtreden van de wet- en 

regelgeving dermate klein worden dat zij aanvaardbaar zijn. 
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In de rapportage heeft KPN gedurende april 2009 - april 2010 tekortkomingen geconstateerd in haar 

compliance programma voor verschillende segmenten van het bedrijf. Het betreft de segmenten 

Wholesale & Operations, Consumenten Markt, Zakelijke Markt en Getronics. De redenen van deze 

tekortkomingen zijn uiteenlopend en worden in deze brief niet allemaal uiteengezet. Regelmatig gaat 

het om een risico dat zich een concrete overtreding voordoet, zoals een overtreding van gedragsregel 

5 of de roaming verordening. Het college constateert dat KPN niet of onvoldoende beschrijft welke 

lering zij trekt uit de onvolkomenheden en zo nodig op welke ze haar compliance organisatie hierop 

aanpast. Zo schrijft KPN: 

 

“De controle van de installed-base op naleving van Gedragsregel 5 en de daaruit volgende correctieve 

maatregelen waren nog niet afgerond ten tijde van de ondertekening van de verklaring op H4A van het 

DOR. De deficiëntie heeft daarom bijgedragen aan de verklaring „Disagree‟. KPN heeft met OPTA een 

plan van aanpak afgestemd om de gehele installed-base voor 1 juni 2010 in overeenstemming met 

gedragsregel 5 te brengen.” (Compliance rapportage, pagina 28) 

Weliswaar omschrijft KPN hier feitelijk hoe de implementatie van gedragsregel 5 is verlopen, maar zij 

geeft hierover niet haar oordeel. Het is evenmin duidelijk hoe KPN een dergelijk implementatietraject in 

de toekomst denkt te verkorten zodat deze wel tijdig geïmplementeerd kan worden. 

In zijn reactie op de voorgaande compliance rapportage heeft het college geoordeeld dat KPN kritisch 

moet blijven kijken naar de onvolkomenheden in haar organisatie om herhaling in de toekomst te 

voorkomen. Op basis van het bovenstaande voorbeeld concludeert het college dat KPN ook nu niet in 

alle gevallen voldoende lering lijkt te trekken uit de deficiënties. Een afvaardiging van OPTA heeft dit 

met KPN besproken. KPN heeft aangegeven in haar toekomstige rapportages meer openheid te geven 

en uit te leggen hoe zij lering trekt. Het college ziet dit als positief en verwacht daarom dat KPN in 

toekomstige rapportages de getrokken lessen en getroffen maatregelen duidelijk zichtbaar maakt.  

 

2.4 Interne meldingen, onderzoek en afwikkeling (basiselementen VI en VII) 

In het Handvest is afgesproken dat KPN intern meldingen over (potentiële) overtredingen verzamelt en 

registreert. Ook het afwikkelen van deze meldingen dient geregistreerd te worden waarbij een 

leereffect beschreven wordt.  

 

KPN levert als afsluiting van een intern onderzoek vaak een zogenaamd compliance letter op, waaruit 

het college kan opmaken welke interne stappen zijn gevolgd bij de constatering van een overtreding. 

Het college oordeelt op basis hiervan dat de interne organisatie van KPN voor meldingen in het 

algemeen goed op orde is. Toch ziet het college verschillen tussen de bedrijfsonderdelen van KPN. 

Bepaalde onderdelen melden sneller incidenten of interpretatieverschillen dan andere. Als positief 

voorbeeld noemt het college het onderdeel van KPN dat verantwoordelijk is voor de 

consumentenbescherming bij betaalde informatienummers. Op dit vlak heeft KPN pro-actief problemen 

uitgezocht die mede veroorzaakt werden door andere aanbieders. KPN heeft de aanbieders hierop ook 

aangesproken. 

 

Ten aanzien van Basiselement VII, Intern onderzoek en afwikkeling, had het college voor zijn 

beoordeling van de vorige compliancerapportage nog onvoldoende informatie. De rapportage 

2009/2010 geeft een zeer beknopte weergave van de interne meldingen. Het college is van oordeel 
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dat het overzicht van meldingen hierdoor niet zelfstandig leesbaar is en adviseert KPN hier 

nadrukkelijk aandacht aan te besteden in toekomstige rapportages. Desondanks heeft het college, op 

basis van de meldingen die KPN doet, de indruk dat de interne organisatie in orde is. Daarom heeft het 

college verder geen opmerking over dit basiselement. 

 

2.5 Informatieoverdracht aan OPTA 
(basiselement II: Interpretatieverschillen, en VIII: Melding overtredingen aan 
OPTA) 

In het Handvest zijn werkafspraken vastgelegd over het melden van interpretatieverschillen en 

overtredingen door KPN aan het college. Dit doet KPN met de zogenoemde tweewekelijkse 

meldingenlijst. 

In zijn reactie op de voorgaande compliance rapportage heeft het college geoordeeld dat vooral de  

snelheid van het Compliance Office, voor wat betreft meldingen aan het college, zichtbaar was 

verbeterd. Verder constateerde hij dat KPN steeds minder meldingen deed via de meldingenlijst. Dit 

terwijl een aantal overtredingen van KPN buiten de meldingenlijst bij het college bekend was. 

 

Ook nu constateert het college dat niet alle (potentiële) overtredingen worden vermeld op de 

meldingenlijst. Zo is op het vlak van consumentenbescherming een overtreding over de Universele 

Dienstverlening in Schijndel niet op de meldingenlijst gekomen. Deze is wel gemeld via andere 

kanalen. Ook op het vlak van concurrentiebevordering heeft het college potentiële overtredingen 

geconstateerd die in eerste instantie buiten de meldingenlijst bekend werden. Het college spreekt zijn 

zorg uit over meldingen die niet door KPN zelf worden gedaan. Het college gaat er vanuit dat KPN zich 

er maximaal voor inzet om het aantal meldingen die niet via de meldingenlijst bekend worden tot een 

minimum te beperken. 

 

Verder constateert het college dat er gedurende de periode april 2009 – april 2010 slechts enkele 

interpretatieverschillen zijn gemeld via de meldingenlijst. In de praktijk is het aantal discussiepunten 

tussen KPN en OPTA echter omvangrijker gebleken. 

 

Het  college merkt daarnaast op dat enkele typen meldingen voorspoedig zijn verlopen. Daardoor zijn 

meerdere privacy issues bij KPN aan het licht gekomen. Hoewel bij enkele meldingen er een 

aanzienlijke tijd (meer dan 3 maanden) was tussen de interne melding en de melding op de issuelijst, 

is het college positief gestemd over het meldingsproces. Ook de afhandeling van deze issues is in 

goed overleg met het college tot een eind gebracht. Het college spoort KPN nog wel aan om het 

interval tussen interne melding en externe melding waar mogelijk te beperken. 

 

Ten slotte heeft KPN geen noodzaak gezien om disciplinaire maatregelen te treffen richting 

medewerkers van KPN. Daarom hebben er geen normoverdragende gesprekken plaatsgevonden met 

medewerkers. Desondanks verneemt het college graag wat het beleid van KPN is voor het treffen van 

disciplinaire maatregelen. Wanneer gebeurt dit en welke criteria zijn hiervoor gesteld? Een goed 

werkend beleid van interne sanctionering is immers van groot belang voor de effectiviteit van een 

compliance programma.  
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2.6 Doorlichting en rapportage 
(basiselement IX) 

2.6.1 Compleetheid en consistentie 

KPN heeft gerapporteerd over alle basiselementen die afgesproken zijn in het Handvest.  

 

Het college constateert dat de rapportage inzicht geeft in de survey 2010 en het aantal interne en 

externe meldingen. Naar het oordeel van het college wordt echter onvoldoende inzicht gegeven in de 

implementatie van wet- en regelgeving (zie ook paragraaf 2.1). Het is evenmin duidelijk op welke wijze 

KPN opvolging geeft aan geconstateerde tekortkomingen in het compliance bouwwerk (zie ook 

paragraaf 2.3). Dit laatste heeft het college overigens ook geconstateerd in zijn reactie op de vorige 

compliance rapportage. Des te meer verwacht het college dat KPN in toekomstige rapportages 

duidelijk maakt welke gebreken er zijn in de implementatie en op welke wijze tekortkomingen in het 

compliance bouwwerk worden aangepakt en verbeterd.  

 

In positieve zin wil het college benadrukken dat KPN OPTA informeert over haar compliance 

organisatie. Dit geeft het college het beeld dat KPN op een professionele wijze uitvoering geeft aan het 

compliance programma en ook bereid is om zich in te zetten voor een verdere professionalisering. 

2.6.2 Accountant 

In het Handvest is vastgelegd dat KPN met een audit oordeelt of zij juist heeft gerapporteerd. Uit de 

audit 2010 blijkt dat over alle basiselementen uit het Handvest correct is gerapporteerd. De auditor 

stelt vast dat de meldingen van potentiële overtredingen, interpretatieverschillen, „disagrees‟ en 

onderzoeksuitkomsten correct zijn weergegeven in de rapportage. De auditor onderschrijft ook 

specifiek de rekenkundige juistheid van de surveyresultaten. 

 

In zijn reactie op de voorgaande compliance rapportage heeft het college geoordeeld dat de evaluatie 

van de externe accountant te beperkt was. De compliance rapportage 2009/2010 is met instemming 

van het college door een interne auditor beoordeeld. Het college is van oordeel dat de bevindingen van 

de interne auditor te beperkt zijn. Zo is er geconstateerd dat alle interpretatieverschillen van de 

meldingenlijst terugkomen in de compliance rapportage. Deze bevinding heeft voor het college weinig 

toegevoegde waarde. Belangrijker is dat de auditor niet heeft geconstateerd dat een deel van de 

verplichtingen uit de marktanalyses op 1 april 2010 nog niet waren geïmplementeerd, terwijl dit wel 

vermeld werd in de rapportage. Als KPN haar compliance organisatie wil verbeteren dan is het volgens 

het college ook van belang dat de juistheid van rapportages door een audit wordt gecontroleerd, zoals 

dat nu voor een deel al het geval is. Specifiek adviseert het college om de auditor bijvoorbeeld te laten 

bevestigen of (1) de implementatie van verplichtingen voltooid is en of (2) welke meldingen door KPN, 

door OPTA, of door andere partijen zijn geconstateerd. 
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3 Onderwerpen van bredere betekenis 

In deze paragraaf behandelt het college enkele onderwerpen die betrekking hebben op een langere 

termijn dan waar de jaarrapportage op ziet of die betrekking hebben op de houding van KPN ten 

aanzien van compliance. 

3.1.1 Houding en gedrag van KPN 

Het college stelt het op prijs dat KPN regelmatig bereid is om inzicht te geven in haar compliance 

organisatie. Op 27 september 2010 heeft KPN aan een delegatie van OPTA een uitgebreide workshop 

gegeven over haar compliance organisatie. Begin 2011 heeft KPN verschillende malen met een 

delegatie van OPTA gesproken over de bredere betekenis van compliance voor KPN. Het college 

spreekt zijn waardering daarvoor uit. 

 

Een compliance organisatie is naar het oordeel van het college een middel om regelnaleving te 

bevorderen en dus niet een doel op zich. Het college is daarom bereid om mee te denken over hoe de 

compliance rapportages van KPN efficiënter kunnen worden vormgegeven zonder verlies van 

belangrijke inzichten. Het is in eerste instantie van belang dat KPN zelf een goed overzicht behoudt op 

de werking en effectiviteit van haar compliance bouwwerk en daardoor uiteindelijk in controle is over 

haar organisatie. Voor het college is hierbij van het hoogste belang dat KPN zo goed als mogelijk kan 

garanderen dat zij aan alle regelgeving voldoet en dat uit de praktijk blijkt dat zich een minimum aan 

overtredingen manifesteren. Belangrijk hierbij blijft een tijdige implementatie van verplichtingen. Dit 

laatste onderwerp is volgens het college een blijvend punt van aandacht voor KPN. 

 

Het college onderstreept dat de wens om een compliant organisatie te hebben primair vanuit KPN zelf 

moet komen. Het college ziet het als positief dat verschillende bestuurders van KPN laten blijken dat zij 

deze visie delen en hier naar (willen) handelen. Het college ziet uw benoeming als CEO en de 

benoeming van een nieuwe Group Compliance Officer als een belangrijk moment waarmee 

compliance een meer centrale rol kan krijgen dan voorheen.  

3.1.2 Invloed op de toezichtsrelatie 

Een ander onderwerp dat blijvend aandacht vraagt, zijn de zogenoemde „chinese walls‟. KPN 

Wholesale is op basis van regelgeving verplicht om al haar wholesale-afnemers onder dezelfde 

voorwaarde diensten te verlenen. Dat betekent vanzelfsprekend ook dat er geen verschil in 

voorwaarden mag zijn tussen de levering van diensten of informatie aan KPN Retail en externe 

wholesale-afnemers. Om dit te garanderen zijn de werkzaamheden van KPN Wholesale en KPN Retail 

gescheiden met zogenoemde chinese walls. Eind 2010 is gebleken dat zich op dit vlak 

onvolkomenheden hebben voorgedaan. Het college ziet het als positief dat het Group Compliance 

Office een intern onderzoek is gestart naar de wijze van communiceren in het kader van OT2010. 

Graag verneemt het college op termijn de bevindingen en de lessen die KPN trekt uit deze zaak.  

 

Op basis van deze en enkele andere incidenten concludeert het college dat de compliance organisatie 

van KPN weliswaar het preventieve toezicht van het college ondersteunt, maar onvoldoende 

waarborgen biedt om zijn eigen onderzoek naar vermeende overtredingen te vervangen. 

Het college acht het noodzakelijk dat hij op eigen initiatief onderzoeken verricht als daar aanleiding toe 

is. Het college zal daarom de huidige intensiteit van zijn toezicht op KPN continueren. 
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Het college wil ten slotte benadrukken dat het Handvest heeft geleid tot een verbeterde toezichtsrelatie 

tussen KPN en het college. Dit geldt op bestuurlijk niveau, maar ook voor contacten op de werkvloer.  

 

4 Vervolg 

KPN heeft op 11 februari 2011 met een delegatie van OPTA over de jaarrapportage gesproken. 

Vervolgens heeft KPN op basis van de hier afgesproken verbeterpunten op 8 maart 2011 een 

kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2010 opgeleverd. KPN wil graag haar interne 

kwartaalrapportages over compliance gebruiken als input voor de externe compliance rapportages die 

zij aan het college oplevert. Deze kunnen naar het oordeel van KPN de jaarlijkse rapportage 

vervangen. Het is momenteel een voorwerp van gesprek tussen het college en KPN of, en zo ja, op 

welke wijze dit kan.
11

  

 

De recente kwartaalrapportage geeft duidelijker de successen en gebreken weer van de compliance 

organisatie van KPN. Het college waardeert de openheid die KPN hiermee geeft. KPN geeft in de 

kwartaalrapportage aan dat implementatie in sommige gevallen te laat is voltooid. Bovendien 

constateert het college dat de oplevertijd van de kwartaalrapportage over eind 2010 reeds is ingeperkt 

tot circa drie maanden, terwijl de oplevertijd voor de jaarlijkse compliance rapportage nog ruim zeven 

maanden bedroeg. Hierover heeft een delegatie van OPTA gesproken met KPN. KPN streeft er in de 

toekomst naar om één maand na de afsluiting van elk kwartaal een rapportage aan het college te 

sturen. Het college ziet dit als een positieve ontwikkeling. Zoals gezegd, zullen er verdere 

besprekingen plaatsvinden over de toekomstige wijze van rapporteren van KPN aan OPTA. 

 

5 Conclusie 

Op basis van de rapportage concludeert het college dat er veel tijd en moeite geïnvesteerd wordt in de 

compliance organisatie van KPN. De risico‟s op overtredingen zijn daardoor beter afgedekt dan in het 

verleden. Ook in de implementatie van nieuwe regelgeving is veel geïnvesteerd door KPN, al heeft dit 

in een aantal gevallen nog niet tot een tijdig resultaat geleid. Voor de inzet spreekt het college 

nogmaals zijn waardering uit. 

 

Desondanks lijken de positieve effecten van het compliance programma de afgelopen periode te 

stagneren. Immers, de punten van kritiek van het college bij de huidige compliance rapportage zijn 

voor een deel hetzelfde als bij de voorgaande rapportage; in deze gevallen heeft geen verbetering 

plaatsgevonden in de compliance organisatie. Zo is de implementatie van regelgeving niet in alle 

gevallen even voorspoedig verlopen. Het college is van oordeel dat dit een blijvend aandachtspunt is 

voor KPN, juist voor eventuele toekomstige implementatietrajecten. Weliswaar is het daardoor 

begrijpelijk dat KPN in dit geval enige tijd nodig had om gedragsregel 5 te implementeren, maar het 

college vindt een implementatietraject van ruim 1,5 jaar niet acceptabel. 

De niet tijdige implementatie van regelgeving door KPN kan ertoe leiden dat het college 

handhavingsinstrumenten inzet, zoals de in paragraaf 2.1 beschreven last onder dwangsom. Verder 

blijkt uit de survey 2010 dat een groter deel van de medewerkers van KPN negatief antwoordt over 

                                                      
11

 Inmiddels rapporteert KPN zoals afgesproken aan het college met kwartaalrapportages.  De precieze opzet en inhoud van 

deze rapportages wordt verder besproken tussen KPN en het college. 
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onder meer de cultuur van regelnaleving. Het college gaat er van uit dat KPN deze cultuur verder 

positief weet te beïnvloeden.  

 

Het college komt op basis van de bevindingen in deze brief tot de conclusie dat er nog geen sprake is 

van een volledig effectief werkende compliance organisatie binnen KPN. 

 

In het kader van OT2010 en enkele andere incidenten concludeert het college dat de compliance 

organisatie van KPN weliswaar het preventieve toezicht van het college ondersteunt, maar vooralsnog 

onvoldoende waarborgen biedt om zijn eigen onderzoek naar vermeende overtredingen te vervangen. 

Het college acht het noodzakelijk dat hij op eigen initiatief onderzoeken verricht als daar aanleiding toe 

is. Het college zal daarom de huidige intensiteit van zijn toezicht op KPN continueren. 

 

De genoemde kritiekpunten van het college nemen niet weg dat er een verbeterde toezichtsrelatie met 

KPN is; medewerkers van KPN zijn door OPTA aanspreekbaar op compliance. Dit is mede te danken 

aan de afspraken in het Handvest.  

 

Met de genoemde acties en communicatie die KPN de afgelopen maanden richting OPTA heeft 

ondernomen, waaronder de aanstelling van een nieuwe Group Compliance Officer, heeft KPN stappen 

gezet die, naar het college hoopt, leiden tot een meer professionele compliance functie binnen KPN. 

Het college heeft daarom de hoop dat de KPN met hernieuwde inzet de eerder genoemde stagnatie in 

de effecten van het compliance programma zal keren. De tijd zal leren welke effecten dit heeft op de 

regelnaleving door KPN. 

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

 

 

 

 

 

mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 
 

 


