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

van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel 

5.32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht tot het opleggen van een last onder 

dwangsom aan KPN B.V. wegens overtreding van artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet. 

1 Samenvatting van het besluit 

1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) 

heeft vastgesteld dat KPN B.V. (hierna: KPN) niet heeft voldaan aan de verplichtingen uit 

artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) om abonnees bij de wijziging van een 

beding in een overeenkomst de mogelijkheid te bieden om de overeenkomst gedurende vier 

weken kosteloos te beëindigen.  

 

2. Het college legt KPN in dit besluit een last onder dwangsom op met als doel om KPN aan te 

zetten alsnog aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen uit artikel 7.2 Tw te voldoen. 

De last onder dwangsom heeft de volgende inhoud: KPN dient op uiterlijk 7 september 2011 

minimaal 95% van de abonnees en op uiterlijk 30 september 2011 alle abonnees, die hun 

Zakelijk BelBasis abonnement opzegden in de periode van 2 maart 2011 tot en met 4 april 

2011, kosteloos gesteld te hebben. Indien KPN de lasten niet opvolgt, verbeurt zij een 

dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, na afloop van de laatste dag van de gestelde 

termijn, waarop zij nalaat aan de last te voldoen, met een maximum van € 100.000,- voor 

beiden lasten tezamen.  

2 Verloop van de procedure en feiten 

3. Tussen 15 oktober 2010 en 30 november 2010 heeft KPN een brief gestuurd naar al haar 

abonnees die de dienst Zakelijk BelBasis afnemen (hierna: de mailing). In de mailing 

informeert KPN haar abonnees over een aantal wijzigingen die zij voornemens is per 1 januari 

2011 door te voeren in de overeenkomst tussen haar en haar abonnees. Het betreft hier 

wijzigingen met betrekking tot de beltarieven en de contractsduur.   

 

4. In de periode van 2 maart 2011 tot en met 4 maart 2011 heeft KPN een brief gestuurd (hierna: 

de maartbrief) waarin zij haar abonnees aanvullend informeert over de oude en de nieuwe 

situatie met betrekking tot de contractsduur, over de contractvervaldatum en over de 

mogelijkheid om alsnog gedurende vier weken de overeenkomst kosteloos te beëindigen. 

 

5. Naar aanleiding van de wijziging van de dienst Zakelijk BelBasis heeft het college eind 

november 2011 een handhavingsverzoek ontvangen van Tele2 (en andere partijen) en van 

Vodafone wegens overtreding van artikel 7.2 Tw door KPN. Het college heeft dit 

handhavingsverzoek op 8 maart 2011 afgewezen, omdat KPN had aangegeven dat zij de 
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overtreding reeds had hersteld. Tegen deze afwijzing hebben Tele2 en Vodafone bezwaar 

gemaakt. Op 6 juni 2011 hebben Tele2 en Vodafone, in aanwezigheid van KPN, ten kantore 

van het college hun bezwaren mondeling kunnen toelichten.  

 

6. Naar aanleiding van de hoorzitting op 6 juni 2011, en ter onderbouwing van haar stelling dat 

KPN de geconstateerde overtreding van artikel 7.2 Tw niet heeft hersteld, heeft Tele2 het 

college bij brief van 10 juni 2011
1
 informatie en KPN-facturen verstrekt van zakelijke abonnees 

die na de maartbrief van KPN zijn overgestapt van KPN naar Tele2 en aan wie een afkoopsom 

in rekening is gebracht door KPN.  

 

7. KPN heeft bij brief van 16 juni 2011
2
 gereageerd op de brief van Tele2 van 10 juni 2011 en de 

daarbij verstrekte informatie.  

 

8. Bij brief van 13 juli 2011 heeft het college informatie bij KPN gevorderd betreffende alle 

Zakelijk BelBasis abonnees die in de vier weken periode volgend op de maartbrief hun 

abonnement opzegden en de al dan niet in rekening gebrachte afkoopsommen. 

 

9. Per brief en e-mail van 15 augustus 2011 heeft KPN de gevorderde informatie aan het college 

verstrekt en deze voorzien van een toelichting.  

 

10. KPN heeft het college een lijst verstrekt van alle Zakelijk BelBasis abonnees die in de periode 

van 2 maart 2011 tot en met 4 april 2011 hun abonnement hebben opgezegd. In die periode 

hebben [VERTROUWELIJK] Zakelijk BelBasis abonnees hun abonnement opgezegd, waarvan 

er aan [VERTROUWELIJK] abonnees een afkoopsom in rekening werd gebracht. De hoogte 

van deze afkoopsommen varieerde tussen een bedrag van [VERTROUWELIJK] en was 

gemiddeld [VERTROUWELIJK]. KPN geeft aan dat zij aan tenminste [VERTROUWELIJK] 

abonnees  naar aanleiding van een telefonische klacht het ten onrechte aangerekende bedrag 

heeft gecrediteerd en, waar van toepassing, terugbetaald. 

 

11. KPN wijt het ten onrechte in rekening brengen van de afkoopsommen aan een niet-opzettelijke 

menselijke fout bij de aanpassing van de geautomatiseerde systemen aan de inhoud van de 

maartbrief. KPN geeft aan dat zij de abonnees, die ten onrechte een afkoopsom in rekening 

gebracht hebben gekregen, hierover zal informeren en terugbetalen.  

 

12. Op 9 augustus 2011 heeft KPN in het kader van het Compliance Handvest aan het college 

gemeld dat zij een potentiële overtreding heeft begaan door bij verschillende abonnees die in 

maart 2011 hun Zakelijk BelBasis-abonnement opzegden ten onrechte abonnementskosten 

over de opzegtermijn in rekening te brengen.  

 
  

                                                      
1
 Kenmerk: TNETH.0079. 

2
 Kenmerk: 0019922-0001659 AMCP:458841.4. 
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13. Naar aanleiding van de brief van KPN van 15 augustus 2011 heeft een medewerker van het 

college dezelfde dag telefonisch aan KPN gevraagd op welke termijn zij voornemens is de 

abonnees aan wie ten onrechte een afkoopsom in rekening is gebracht,  terug te betalen. 

Daarbij is aangegeven dat het college er vanuit gaat dat KPN dit eerder binnen enkele dagen 

dan binnen enkele weken doet. Bij e-mail van 19 augustus 2011 heeft KPN aangegeven dat zij 

verwacht uiterlijk eind september 2011 de betrokken (ex-)abonnees te hebben geïnformeerd 

en het teveel betaalde te hebben terugbetaald. 

 

14. Bij brief van 23 augustus 2011
3
 heeft het college KPN geïnformeerd over zijn voornemen om 

een last onder dwangsom op te leggen aan KPN wegens overtreding van artikel 7.2 Tw.  

 

15. Het college heeft KPN op grond van artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in 

de gelegenheid gesteld om op 30 augustus 2011 ten kantore van het college mondeling haar 

zienswijze op het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom in te brengen.  

3 Juridisch Kader 

Ten aanzien van de overtreding 

16. Artikel 7.2 Tw bepaalt dat een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst 

de abonnee, ten minste vier weken voordat een voorgenomen wijziging van een beding dat is 

opgenomen in een overeenkomst van kracht wordt, de mogelijkheid biedt om de overeenkomst 

kosteloos te beëindigen. Tevens roept artikel 7.2 Tw de verplichting voor aanbieders van een 

openbare elektronische communicatiedienst in het leven om abonnees op genoegzame wijze 

en ten minste vier weken van te voren te informeren over een voorgenomen wijziging en de 

mogelijkheid om als gevolg van deze wijziging de overeenkomst kosteloos te beëindigen.  

 

17. Op 5 januari 2010 heeft het college het Beoordelingskader 2010 voor artikel 7.2 van de 

Telecommunicatiewet (hierna: het beoordelingskader) gepubliceerd.
4
 Dit beoordelingskader 

hanteert het college bij de beoordeling of een aanbieder van een elektronische 

communicatiedienst of programmadienst voldoet aan de wettelijke vereisten van artikel 7.2 Tw.  

 

18. In randnummer 12 van het beoordelingskader heeft het college bepaald dat ‘kosteloos’ inhoudt 

dat het de aanbieder niet is toegestaan kosten aan de abonnee in rekening te brengen voor de 

beëindiging, zoals bijvoorbeeld afsluitkosten of een afkoopsom.  

 

19. Op 24 april 2008 is tussen Koninklijke KPN N.V.
5
 en het college het Compliance Handvest 

KPN en OPTA
6
 gesloten. In het Compliance Handvest staan afspraken tussen OPTA en KPN, 

waarbij KPN concreet invulling geeft aan haar eigen verantwoordelijkheid om de 

Telecommunicatiewet na te leven. In het Compliance Handvest, dat KPN op basis van 

                                                      
3
 OPTA/ACNB/2011/201915. 

4
 http://www.opta.nl/nl/actueel/alle-publicaties/publicatie/?id=3103. 

5
 De rechtspersoon KPN B.V. is een volle, 100% dochteronderneming van Koninklijke KPN N.V. 

6
 http://www.opta.nl/nl/actueel/alle-publicaties/publicatie/?id=2571. 
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vrijwilligheid heeft gesloten, is onder andere afgesproken dat overtredingen die door KPN zelf 

worden gedetecteerd, bij OPTA worden gemeld en door KPN onverwijld worden beëindigd. 
 

Ten aanzien van de bevoegdheid van het college 

20. Op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw is het college belast met onder meer het toezicht op 

de naleving van artikel 7.2 Tw. 

 

21. Ter handhaving van artikel 7.2 Tw is het college bevoegd op grond van artikel 15.2, tweede lid, 

Tw juncto artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) een last onder 

dwangsom op te leggen.  

 

Ten aanzien van 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. Op grond van artikel 18.7, zesde lid, 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 Telecommunicatiewet opgelegde verplichtingen. 

Van gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, Wob wordt geen mededeling 

gedaan. 

4 Zienswijze KPN  

25. KPN heeft op 30 augustus 2011 ten kantore van het college mondeling haar zienswijze 

gegeven ten aanzien van het voornemen van het college tot het opleggen van een last onder 

dwangsom. KPN heeft, kort en zakelijk weergegeven, het volgende aangevoerd. 

 

26. KPN geeft aan dat zij in eerste instantie eind september 2011 heeft genoemd als termijn 

waarbinnen zij de overtreding zal beëindigen, omdat zij bij die termijn met zekerheid kon 

stellen dat alle betrokken abonnees kosteloos gesteld zijn.  

 

27. KPN geeft aan dat zij eerst naar aanleiding van de informatievordering van het college van 13 

juli 2011 onderzoek heeft gedaan naar de uitvoering van het beëindigingsrecht naar aanleiding 

van de maartbrief. Tijdens de hoorzitting heeft KPN de bedrijfsprocessen toegelicht die zij 
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moet doorlopen om de betrokken abonnees kosteloos te stellen. KPN heeft de contact- en de 

factuurgegevens en factuurstatus van de betrokken abonnees in kaart gebracht. Hieruit is 

gebleken dat voor [VERTROUWELIJK] klanten nog nader individueel uitzoekwerk nodig is, 

voordat KPN over kan gaan tot het kosteloos stellen van deze abonnees. 

 

28. KPN stelt dat het voor haar haalbaar is om minimaal 95% van de betrokken 

[VERTROUWELIJK] abonnees kosteloos te stellen op uiterlijk 7 september 2011. De 

resterende maximaal 5% is volgens KPN dermate complex dat zij deze abonnees pas uiterlijk 

30 september 2011 kosteloos kan stellen. KPN geeft aan dat zij wekelijks het college zal 

rapporteren over de status van het kosteloos stellen van alle betrokken abonnees. 

5 Overwegingen van het college 

5.1 Overtreding artikel 7.2 Tw  

29. Het college heeft in zijn besluit van 8 maart 2011 vastgesteld dat KPN artikel 7.2 Tw heeft 

overtreden doordat zij haar abonnees niet op genoegzame wijze heeft geïnformeerd over de 

wijziging van de dienst Zakelijk BelBasis. Ten tijde van het besluit van 8 maart 2011 was het 

college van oordeel dat KPN door het versturen van de maartbrief de overtreding van artikel 

7.2 Tw heeft beëindigd en de eventuele gevolgen daarvan ongedaan heeft gemaakt.  

 

30. Op grond van artikel 7.2 Tw is een aanbieder verplicht zijn abonnees te informeren over een 

voorgenomen wijziging van een contract(sbeding) en zijn abonnees de mogelijkheid te bieden 

het contract te beëindigen. De aanbieder mag de abonnee geen kosten in rekening brengen 

voor beëindiging van het contract. 

 

31. KPN heeft de maartbrief verstuurd in de periode van 2 maart tot en met 4 maart 2011. Bij een 

48-uurs postbezorging komt dit neer op een ontvangst door de abonnees op uiterlijk 

8 maart 2011. De vier weken termijn waarbinnen abonnees het recht hebben om hun contract 

kosteloos op te zeggen loopt daardoor af aan het eind van 4 april 2011. Dit betekent dat KPN 

in de periode van 2 maart 2011 tot en met 4 april 2011 haar Zakelijk BelBasis abonnees de 

mogelijkheid tot kosteloze opzegging moest bieden.  

 

32. Het college stelt vast dat in de periode waarin KPN haar abonnees de mogelijkheid tot 

kosteloze opzegging moest bieden [VERTROUWELIJK] Zakelijk BelBasis abonnees 

opzegden, waarvan er aan [VERTROUWELIJK] abonnees een afkoopsom in rekening werd 

gebracht. De hoogte van deze afkoopsommen varieerde tussen een bedrag van 

[VERTROUWELIJK] en was gemiddeld [VERTROUWELIJK]. Abonnees die hun contract met 

KPN wilden opzeggen naar aanleiding van de wijziging van de dienst Zakelijk BelBasis per  

1 januari 2011 hebben dit dus niet in alle gevallen kosteloos kunnen doen. Hiermee voldoet 

KPN niet aan de verplichtingen van artikel 7.2 Tw.  

 

33. Gezien het vorenstaande is het college van oordeel dat de overtreding door KPN van artikel 

7.2 Tw bij de wijziging van de dienst Zakelijk BelBasis per 1 januari 2011 voortduurt.  
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5.2 Termijn beëindiging overtreding artikel 7.2 Tw  

34. KPN heeft aangegeven dat zij verwacht dat uiterlijk eind september 2011 de overtreding is 

hersteld. Het college is van oordeel dat deze termijn niet in overeenstemming is met het 

Compliance Handvest, waarin is vastgelegd dat KPN overtredingen onverwijld beëindigt. 

 

35. Tijdens de hoorzitting op 6 juni 2011 in het kader van het handhavingsverzoek heeft Tele2 het 

signaal afgegeven dat zij over informatie beschikt dat KPN afkoopsommen in rekening heeft 

gebracht aan abonnees die gebruik hebben gemaakt van hun beëindigingsrecht. Bij brief van 

10 juni 2011 heeft Tele2 deze informatie verstrekt aan het college. KPN heeft hiervan een 

kopie gekregen, waarin Tele2 bedrijfsvertrouwelijke informatie verwijderd heeft. In reactie 

hierop heeft KPN bij brief van 16 juni 2011 aangegeven dat er “niet op betekenisvolle schaal 

eindafrekeningen met een afkoopsom zijn verstuurd”. Het college leidt uit deze zinsnede af dat 

KPN medio juni 2011 al wist dat de opzegging van abonnees naar aanleiding van de 

maartbrief niet in alle gevallen kosteloos is geweest. Daarnaast geeft KPN zelf aan dat zij 

tenminste 50 telefonische klachten van abonnees heeft ontvangen over de in rekening 

gebrachte afkoopsommen. Het college acht het aannemelijk dat KPN deze klachten heeft 

ontvangen vanaf het moment dat abonnees die gebruik hebben gemaakt van het 

beëindigingsrecht de eindafrekening ontvingen van KPN.  

 

36. Het college is van oordeel dat zelfs als KPN pas vanaf 9 augustus 2011 (de datum waarop zij 

onderhavige casus als potentiële overtreding heeft gemeld bij het college) wist dat zij ten 

onrechte afkoopsommen in rekening heeft gebracht, zij vanaf 6 juni 2011 voldoende signalen 

heeft ontvangen om van de overtreding te kunnen weten en ervan had moeten weten. 

Dientengevolge is het college van oordeel dat KPN de overtreding ruim voor eind september 

had kunnen beëindigen en moet beëindigen.  

5.3 Overwegingen van het college ten aanzien van de zienswijze van KPN 

37. Het college vindt het aannemelijk dat het kosteloos stellen van abonnees een bepaalde 

inspanning vereist van KPN. Desalniettemin is het college van oordeel dat KPN eerder van de 

overtreding had kunnen weten en de overtreding dus eerder had kunnen beëindigen. 

Daarnaast merkt het college op dat KPN bij het beëindigen van de overtreding vasthoudt aan 

haar standaard bedrijfsprocessen, ook waar die processen niet toegesneden lijken te zijn op 

het onverwijld beëindigen van een overtreding.  

 

38. Het college is echter van oordeel dat KPN afdoende heeft kunnen aantonen dat bij sommige 

abonnees factoren meespelen die buiten de directe invloedsfeer van KPN liggen, waardoor het 

kosteloos stellen van deze abonnees meer tijd en moeite kost dan van de overige betrokken 

abonnees. Het college vindt het om die reden proportioneel om KPN voor maximaal 5% van de 

betrokken abonnees extra tijd te gunnen om hen kosteloos te stellen.  

5.4 Ernst van de overtreding  

39. Artikel 7.2 Tw beoogt eindgebruikers te beschermen tegen de situatie waarin aanbieders, die 

dit recht in hun algemene voorwaarden hebben voorbehouden, eenzijdig wijzigingen 
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doorvoeren in de overeenkomst.
7
 De waarborgen die artikel 7.2 Tw biedt tegen de eenzijdige 

wijziging van een beding in de overeenkomst zijn een belangrijk onderdeel van de 

bescherming van eindgebruikersbelangen. 

 

40. KPN heeft weliswaar haar abonnees met de maartbrief het beëindigingsrecht aangeboden, 

maar zij heeft abonnees die gebruik maakten van dat recht (hoge) afkoopsommen in rekening 

gebracht.  

 

41. In de maartbrief stond dat beëindiging kosteloos zou zijn. Abonnees die naar aanleiding van de 

maartbrief hun Zakelijk BelBasis abonnement opzegden werden dus onverwacht 

geconfronteerd met kosten voor het gebruikmaken van hun beëindigingsrecht. Hierdoor leiden 

deze abonnees direct materiële schade. Naar het oordeel van het college kan dit daarnaast 

abonnees terughoudend maken om in de toekomst (nog eens) van hun beëindigingsrecht 

gebruik te maken. Eindgebruikersbelangen kunnen hierdoor ook indirect worden geschaad, 

omdat als gevolg van deze terughoudendheid de dynamiek en bijgevolg de concurrentie op de 

markt wordt belemmerd.  

 

42. Op grond van het bovenstaande kwalificeert het college de overtreding van KPN van artikel 7.2 

Tw, doordat zij abonnees ten onrechte kosten in rekening heeft gebracht voor het beëindigen 

van het contract na wijziging van de dienst Zakelijk BelBasis, de concrete omstandigheden van 

het geval in overweging nemende, als een ernstige overtreding. 

5.5 Bevoegdheid college en gebruik van de bevoegdheid 

43. Ter handhaving van de verplichtingen uit artikel 7.2 Tw is het college bevoegd conform artikel 

15.2, tweede lid, Tw juncto artikel 5.32, eerste lid, Awb een last onder dwangsom op te leggen. 

 

44. Het college heeft reeds in zijn afwijzingsbesluit van het handhavingsverzoek van Tele2 en 

Vodafone van 8 maart 2011 vastgesteld dat KPN artikel 7.2 Tw heeft overtreden. KPN heeft 

destijds het college voorgehouden dat zij de overtreding had beëindigd en de gevolgen 

ongedaan gemaakt door haar abonnees alsnog het beëindigingsrecht aan te bieden. Naar 

aanleiding van het bezwaar van Tele2 en Vodafone tegen het afwijzingsbesluit is het college 

echter gebleken dat de overtreding van artikel 7.2 Tw door KPN niet onverwijld is beëindigd en 

nog steeds voortduurt. Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving, zal in 

geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met 

bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden in de regel zo nodig van deze 

bevoegdheid gebruik maken. De achtergrond van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 

7.2 Tw is de juridische bescherming van de abonnee van een elektronische 

communicatiedienst bij de eenzijdige wijziging van de voorwaarden door een aanbieder. Het 

belang dat met dit besluit wordt gediend is, naast het algemeen maatschappelijk belang, het 

beschermen van de individuele belangen van abonnees.  

                                                      
7
 MvT, kamerstuken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 139. 
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5.6 Last onder dwangsom  

45. Tot op heden heeft KPN naar het oordeel van het college er geen blijk van gegeven voldoende 

urgentie te voelen de overtreding van artikel 7.2 Tw onverwijld te beëindigen. De last onder 

dwangsom dient om KPN er toe aan te zetten de abonnementsbeëindiging voor de betrokken 

abonnees alsnog onverwijld kosteloos
8
 te maken, met dien verstande dat KPN op uiterlijk 7 

september 2011 minimaal 95% van de betrokken abonnees en op uiterlijk 30 september 2011 

alle betrokken abonnees kosteloos gesteld moet hebben.  

 

46. De begunstigingstermijn in het besluit biedt KPN naar het oordeel van het college voldoende 

mogelijkheid om de nodige acties te ondernemen om de verplichtingen uit artikel 7.2 Tw 

alsnog na te komen. Om de verplichtingen na te komen dient KPN ervoor te zorgen dat de 

opzegging van al haar abonnees die hun Zakelijk BelBasis abonnement opzegden in de 

periode van 2 maart 2011 tot en met 4 april 2011 kosteloos is. Zoals blijkt uit de informatie die 

KPN op 15 augustus 2011 aan het college heeft aangeleverd, heeft KPN al in beeld gebracht 

aan welke abonnees zij in deze periode een afkoopsom in rekening heeft gebracht.  

 

47. Bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom heeft het college rekening gehouden met 

de aard en de ernst van de overtreding. Voor de aard en de ernst van de overtreding geldt 

hetgeen het college hiervoor heeft overwogen. De hoogte van de dwangsom dient verder naar 

het oordeel van het college een voldoende prikkel te vormen voor KPN om de last na te leven. 

Het college constateert dat KPN in totaal [VERTROUWELIJK] aan afkoopsommen ten 

onrechte in rekening heeft gebracht bij haar abonnees die hun Zakelijk BelBasis abonnement 

opzegden in de periode van 2 maart 2011 tot en met 4 april 2011. Dit alles in aanmerking 

genomen, wordt de hoogte van de dwangsom vastgesteld op € 5.000,- per dag. De maximaal 

te verbeuren dwangsom bedraagt € 100.000,-.  

6 Publicatie 

48. Het college publiceert sinds 1999 openbare versies van zijn (handhavings)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 preventieve werking.
9
 Daarnaast is het ook in het belang van 

marktpartijen om kennis te nemen van de ten aanzien van andere marktdeelnemers genomen 

besluiten. 

 

49. Op grond van het voorgaande, en gelet op het belang van het besluit voor de 

handhavingspraktijk ten aanzien van overtredingen van artikel 7.2 Tw, zal het college 

overgaan tot publicatie van het onderhavige besluit, zonder vermelding van de namen van 

natuurlijke personen en bedrijfsvertrouwelijke gegevens.  

                                                      
8
 Aangezien het merendeel van de abonnees de ten onrechte in rekening gebrachte afkoopsom daadwerkelijk betaald hebben, 

ziet kosteloos in dit geval op de in rekening gebrachte opzegkosten plus de wettelijke rente vanaf het moment van 
onverschuldigdheid. 
9
 Beleidsregels openbaarmaking OPTA van 1 april 2009, Stcrt  2009, nr. 63, tevens gepubliceerd op www.opta.nl. 
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7 Dictum 

50. Het college legt aan KPN een last onder dwangsom op met de volgende inhoud:  

 

 KPN dient op uiterlijk 7 september 2011 de abonnementsbeëindiging van minimaal 95% 

van al haar abonnees die hun Zakelijk BelBasis abonnement opzegden in de periode 

van 2 maart 2011 tot en met 4 april 2011 kosteloos te maken. Indien KPN de last niet 

opvolgt, verbeurt zij een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, na afloop van de 

laatste dag van de gestelde termijn, waarop zij nalaat aan deze last te voldoen. 

 

 KPN dient op uiterlijk 30 september 2011 de abonnementsbeëindiging van al haar 

abonnees die hun Zakelijk BelBasis abonnement opzegden in de periode van 2 maart 

2011 tot en met 4 april 2011 kosteloos te maken. Indien KPN deze last niet opvolgt, 

verbeurt zij een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, na afloop van de laatste dag 

van de gestelde termijn, waarop zij nalaat aan de last te voldoen. 

 

 De maximaal te verbeuren dwangsom voor deze lasten tezamen bedraagt € 100.000,-. 

 

 KPN rapporteert wekelijks, te beginnen op 7 september 2011, over de status van het 

kosteloos stellen van alle betrokken abonnees. 

 

 KPN informeert het college op uiterlijk 7 september 2011 en op uiterlijk 30 september 

2011 schriftelijk over de wijze waarop zij aan de lasten heeft voldaan. 

 

 Het college zal een openbare versie van dit besluit publiceren op zijn website. 

 

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 
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Bezwaar 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA.             

Het postadres is: College van de OPTA, t.a.v. afdeling Juridische Zaken, 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.  

 


