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Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/201876 

Zaaknummer: 11.0166.28 

Datum: 23 augustus 2011 

 

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

van artikel 3, vijfde lid, van de Wet openbaarheid van bestuur inhoudende de afwijzing van een 

verzoek om informatie van Bits of Freedom. 

 

1 Samenvatting 

Met onderhavig besluit, beslist het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: het college) op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

(hierna: Wob). Hiertoe is nagegaan in hoeverre het verstrekken van de desbetreffende informatie 

achterwege dient te blijven vanwege enige (uitzonderings)grond in de Wob. Het college komt tot de 

slotsom dat het verzoek moet worden afgewezen.  

 

2 Procedure 

Bij brief, door het college ontvangen op 5 juli 2001, is door Bits of Freedom met een beroep op de Wob 

het college verzocht om toezending van alle documenten met betrekking tot OPTA’s onderzoek naar 

het gebruik van Deep Packet Inspection (hierna: DPI) door aanbieders van mobiele netwerken, 

waaronder: 

 

a. de vragen van OPTA aan de aanbieders van mobiel internet, 

b. de antwoorden van de aanbieders op deze vragen, 

c. de verslagen van de gesprekken waarin deze antwoorden zijn doorgesproken, 

d. de nadere toelichting van elk van de aanbieders, 

e. de beschrijving van de technieken die door de aanbieders zijn toegepast voor het verzamelen 

van informatie over het gebruik van hun netwerk (welke delen van datapakketten is 

onderzocht, welke informatie is opgeslagen, is deze informatie herleidbaar naar individuele 

gebruikers, is de toepassing van deze techniek uitbesteed aan derden, etc.), 

f. de beschrijving van de analyse van de vergaarde informatie (zoals genoemd in 

onderzoeksvraag 3 in de Bevindingen), 

g. de interne correspondentie van OPTA, 

h. de overige correspondentie met derden, waaronder de aanbieders, het CBP, de ministeries en 

andere bij dit onderzoek betrokken partijen. 

 

Bij brief van 13 juli 2011 met kenmerk heeft het college het verzoek om informatie van bevestigd en 

aangegeven dat het verzoek betrekking heeft op documentatie die (mede) informatie bevat die 

meerdere derde partijen aangaat (Koninklijke KPN N.V., Vodafone Libertel N.V., T-Mobile Netherlands 

B.V., Tele2 Nederland B.V.). Dat is voor het college reden geweest deze ondernemingen te vragen 

naar hun zienswijze met betrekking tot het verzoek. Tevens heeft het college contact gehad met het 



2 

 

Besluit 

Openbaar 

College Bescherming Persoonsgegevens (hierna: het CBP) als derde belanghebbende bij het 

informatieverzoek, omdat deze eveneens een onderzoek heeft lopen naar het gebruik van Deep 

Packet Inspection door aanbieders van mobiele netwerken.  

 

Bij brief ontvangen op 19 juli 2011 heeft KPN het college haar zienswijze gegeven.  

Bij brief ontvangen op 26 juli 2011 heeft Vodafone het college haar zienswijze gegeven.  

Bij brief ontvangen op 26 juli 2011 heeft T-Mobile het college haar zienswijze gegeven.  

Bij brief ontvangen op 25 juli 2011 heeft Tele2 het college haar zienswijze gegeven.  

Bij mail van 15 augustus 2011 heeft het CBP zijn zienswijze gegeven. 

 

3 Inventarisatie relevante documenten 

Bij het college berusten de volgende documenten:  

 

Onder punt a van het wob-verzoek: 

1. Brieven aan KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 met vragen over het gebruik van DPI 

Onder punt b, d, e, f van het wob-verzoek:  

2. Antwoorden van elk van de vier aanbieders op de vragen van OPTA (per brief en mail) 

Onder punt c en g van het wob-verzoek: 

3. Verscheidene e-mails tussen OPTA-medewerkers onderling over het DPI-onderzoek, 

inclusief interne verslaglegging van gesprekken met de vier aanbieders  

Onder punt h van het wob-verzoek: 

4. Correspondentie tussen OPTA en de individuele aanbieders over de concept versie en 

de definitieve versie van OPTA’s voorlopige bevindingen, en correspondentie in het 

kader van omgangsvormen en organisatorische zaken (ontvangstbevestigingen etc.)   

5. Correspondentie tussen medewerkers van OPTA en het ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie over voortgang onderzoek en met conceptversies en 

definitieve versie van voorlopige bevindingen van OPTA 

6. Correspondentie tussen medewerkers van OPTA en het CBP, het Openbaar 

Ministerie (hierna: OM) en het Agentschap Telecom (hierna: AT) over de relatie tussen 

het onderzoek van OPTA en de bevoegdheden van resp. het CBP, het OM en het AT 

7. Brief aan het OM en brief aan het CBP met als bijlage het door het OM resp. het CBP 

opgevraagde onderzoeksmateriaal 

 

4 Juridisch kader 

Ingevolge artikel 3, eerste lid, Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in 

documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.  

 

Ingevolge het vijfde lid van artikel 3 Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 

inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. 
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Ingevolge artikel 10, tweede lid, van de Wob, voor zover hier van belang, blijft het verstrekken van 

informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de 

volgende belangen: 

d.  inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e.  de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

g.  het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid  

 betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

 

5 Zienswijze van het CBP  

Het CBP stelt dat het college onderzoek heeft gedaan naar het gebruik van DPI door mobiele 

aanbieders in het licht van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), waarna de onderzoeksgegevens 

voor nader onderzoek zijn overgedragen aan het CBP. Verschillende vragen die voor een beoordeling 

door het CBP in het licht van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) noodzakelijk zijn, 

zijn echter nog niet gesteld. 

 

Door vroegtijdige openbaarmaking van de onderzoeksgegevens ontstaat naar het oordeel van het 

CBP een onvolledig beeld van de feitelijke werkwijze door de mobiele aanbieders op het gebied van 

DPI. Vroegtijdige openbaarmaking zou ertoe kunnen leiden dat een publieke veroordeling plaatsvindt 

op basis van onvoldoende feiten. Dat zou leiden tot een onevenredige benadeling van zowel het CBP 

als de betrokken mobiele aanbieders.
1
 

 

Het CBP voert verder aan dat de betrokken mobiele netwerkaanbieders waarschijnlijk huiverig zullen 

zijn nog meer gegevens en documenten te verstrekken als gedurende het onderzoek stukken 

openbaar worden gemaakt.
2
 Het onderzoek van het CBP zou daardoor in het ergste geval incompleet 

en onzorgvuldig kunnen worden. Dit terwijl er een zwaarwegend algemeen belang is dat het CBP een 

behoorlijk en zorgvuldig onderzoek kan uitvoeren en zelfstandig alle relevante feiten kan vaststellen 

(artikel 10, tweede lid, onder d jo. g, Wob). Het CBP acht daartoe nieuwe vragen aan de mobiele 

aanbieders in dat verband noodzakelijk. 

 

6 Zienswijze van KPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2 

Kort samengevat stellen KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 zich op het standpunt dat het verzoek ziet 

op bedrijfsvertrouwelijke informatie en op informatie die bij openbaarmaking de betrokken 

onderneming onevenredig zou benadelen. Elk van de ondernemingen heeft daarom aan het college 

aangegeven welk deel van haar informatie naar haar oordeel niet verstrekt mag worden op grond van 

artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, respectievelijk g, van de Wob. Ook wordt door 

                                                      
1
 Pres. Rotterdam 14 december 1999, LJN AA5310; Pres. Maastricht 24 oktober 2001, LJN AD8008; artikel 10, tweede lid,  

onder d jo. g, Wob. 

2
 Zie Pres. Maastricht 24 oktober 2001, LJN AD8008. 
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ondernemingen aangegeven dat enkele namen van betrokken medewerkers die in de informatie 

voorkomen niet verstrekt mogen worden uit oogpunt van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. 

 

7 Beoordelingskader 

Het college is van oordeel dat sprake is van een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid, van de Wob. Het college zal hierna aangeven of en in hoeverre er sprake is van informatie die in 

het licht van de artikelen 10 en/of 11 van de Wob niet wordt verstrekt. 

 

Inspectie, controle en toezicht en onevenredige benadeling 

Op basis van signalen in de media in mei 2011 heeft het college besloten een ‘quick-scan’ te starten 

onder de vier grootste mobiele netwerkaanbieders: KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2. In deze ‘quick-

scan’ is nagegaan of en hoe deze partijen hun dataverkeer analyseren. Op basis van deze ‘quick-scan’ 

heeft het college op 30 juni 2011 zijn voorlopige bevindingen gepubliceerd waarin hij concludeert dat er 

in dit stadium van zijn onderzoek op basis van de Tw geen aanleiding is voor handhavend optreden.
3
 

 

Omdat de wetsartikelen in de Tw over de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke 

levenssfeer van de abonnees nauw samenhangen met bepalingen in de Wbp, hebben het college en 

het CBP op basis van hun samenwerkingsprotocol besloten dat het college haar voorlopige 

bevindingen ter beschikking stelt aan het CBP. Het CBP betrekt deze informatie in zijn eigen 

onderzoek naar de naleving van de Wbp en de verwerking van persoonsgegevens bij de inzet van 

DPI. Het college zal in het vervolg van zijn eigen onderzoek de onderzoeksresultaten van het CBP 

betrekken. 

 

Het college is van oordeel dat het toezichts- en onderzoeksproces door bestuursorganen in alle 

vrijheid moet kunnen plaatsvinden. Voor de goede taakuitoefening is het van groot belang dat 

gedurende de toezichts- en onderzoeksfase geen informatie over een onderzoek naar buiten wordt 

gebracht, anders dan voor zover dat in het belang van het onderzoek is. Voortijdige bekendmaking van 

de informatie kan naar het oordeel van het college een zeer nadelige invloed hebben op de effectiviteit 

van het toezicht en het resultaat van het onderzoek en daarmee op het functioneren van de 

toezichthouders. Nu het onderzoek door het CBP nog in volle gang is, is het college van oordeel dat 

het verstrekken van informatie het CBP zal belemmeren in haar onderzoek. Het college onderschrijft 

dan ook de zienswijze van het CBP in deze. Daarbij komt dat het college de onderzoeksresultaten van 

het CBP in het vervolg van zijn eigen onderzoek zal betrekken. Het thans verstrekken van de 

informatie zou aldus (indirect) een nadelige invloed zou kunnen hebben op dat vervolgonderzoek van 

het college. 

 

Het college is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het belang dat is gemoeid met het 

verstrekken van deze informatie niet opweegt tegen het belang dat is gemoeid met inspectie, controle 

                                                      
3
 http://www.opta.nl/nl/actueel/alle-publicaties/publicatie/?id=3438. 



5 

 

Besluit 

Openbaar 

en toezicht door het CBP en het college als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van 

de Wob. 

 

Subsidiair is het college van oordeel dat het belang dat is gemoeid met het verstrekken van deze 

informatie niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van 

betrokken derden, in dit het geval het CBP, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, 

van de Wob.  

 

Nu het verzoek reeds wordt afgewezen vanwege voormelde redenen, komt het college niet toe aan de 

beoordeling van de zienswijze van de ondernemingen KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2. 

 

6. Besluit 

Gelet op vorenstaande wordt het verzoek om informatie ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, 

afgewezen.  

 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur 

 

 

 

 

w.g. 

ir. E.J. Hummelen 

 

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.  

 

 

 

 


