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Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/202229 

Zaaknummer: 11.0095.22.1.01 en 11.0095.22.1.02 

Datum: 17 oktober 2011 

 

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

bezwaarschriften tegen zijn besluiten van 8 maart 2011 op de handhavingsverzoeken inzake 

KPN Zakelijk BelBasis. 

1 Samenvatting  

1. Tele2 Nederland B.V. (hierna: Tele2) en Vodafone Libertel B.V. (hierna: Vodafone) hebben beide 

een verzoek ingediend bij het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: het college) om handhavend op te treden tegen KPN B.V. (hierna: KPN) inzake de 

wijzigingen in de dienst Zakelijk BelBasis. Het college heeft beide verzoeken bij besluiten van 

8 maart 2011 afgewezen. 

2. In zijn afwijzingsbesluiten van 8 maart 2011 stelt het college vast dat KPN een overtreding van 

artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) heeft begaan door haar abonnees niet op 

genoegzame wijze te informeren over de wijziging van de contractstermijn van de Zakelijk 

BelBasis abonnementen. KPN heeft begin maart 2011 haar abonnees alsnog per brief hierover 

geïnformeerd en daarbij hernieuwd de mogelijkheid geboden om het Zakelijk BelBasis 

abonnement kosteloos op te zeggen binnen vier weken na ontvangst van de desbetreffende brief. 

In zijn afwijzingsbesluiten concludeert het college dat KPN daarmee de overtreding van artikel 7.2 

Tw ongedaan heeft gemaakt. Om die reden acht het college het in de afwijzingsbesluiten niet 

opportuun om handhavend op te treden. Het college heeft geen andere overtredingen 

geconstateerd. 

3. Tele2 heeft bezwaar gemaakt tegen het aan haar gerichte afwijzingsbesluit van het college. Tele2 

stelt in haar bezwaar onder andere dat de overtreding van artikel 7.2 Tw voortduurt en voorts dat 

KPN overige verplichtingen voortvloeiend uit de Tw overtreedt. 

4. Vodafone heeft eveneens bezwaar gemaakt tegen het aan haar gerichte afwijzingsbesluit van het 

college. Vodafone stelt in haar bezwaar onder andere dat de overtreding van artikel 7.2 Tw 

voortduurt en dat het college ten onrechte afziet van handhaving. 

5. Het college verklaart in heroverweging het bezwaar van Tele2 gegrond voor zover dat ziet op het 

voortduren van de overtreding van artikel 7.2 Tw, omdat KPN het aangeboden beëindigingsrecht 

feitelijk niet heeft geëffectueerd. Het college verklaart de overige bezwaren van Tele2 en 

Vodafone ongegrond.  
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2 Verloop van de procedure 

6. 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. 

7. Naar aanleiding van bovengenoemde mailing hebben Tele2 (met andere partijen) en Vodafone 

eind november 2010 het college verzocht handhavend op te treden tegen KPN. Tele2 en 

Vodafone stelden zich beide op het standpunt dat KPN artikel 7.2 Tw en artikel 3.2 van de 

Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (hierna: Rude) overtreedt. Tele2 

was tevens van oordeel dat KPN artikel 6a.17 Tw en de transparantie- en de non-

discriminatieverplichtingen van KPN uit hoofde van het Vaste Telefonie-besluit (hierna: VT-

besluit)
1
 overtreedt. 

8. In de periode van 2 maart 2011 tot en met 7 maart 2011 heeft KPN een brief gestuurd (hierna: 

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. 

9. Bij besluit van 8 maart 2011
2
 heeft het college het verzoek om handhaving van Tele2 afgewezen. 

10. Bij besluit van 8 maart 2011
3
 heeft het college het verzoek om handhaving van Vodafone 

afgewezen. 

11. Bij brieven van 18 april 2011 hebben Tele2 en Vodafone
4
 beide pro-forma bezwaar ingediend 

tegen de besluiten van het college van 8 maart 2011. Bij brief van 20 april 2011
5
 heeft het college 

Tele2 in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk op 18 mei 2011 de gronden van bezwaar aan te 

vullen. Bij brief van 22 april 2011
6
 heeft het college Vodafone in de gelegenheid gesteld tot 

uiterlijk op 18 mei 2011 de gronden van bezwaar aan te vullen. Tele2 en Vodafone
7
 hebben ieder 

op 18 mei 2011 een aanvullend bezwaarschrift ingediend bij het college. 

  

                                                      
1
 OPTA/AM/2008/202721, 19 december 2008. 

2
 Kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200576. 

3
 Kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200580. 

4
 Kenmerk: 50086463 M 5479995 / 4. 

5
 Kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200965. 

6
 Kenmerk: OPTA/ACNB/2011/201000. 

7
 Kenmerk: 50086463 M 5643077 / 3. 
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12. Bij brief van 1 juni 2011 heeft Vodafone het college verzocht om als derde-belanghebbende te 

worden aangemerkt bij de bezwaarprocedure van Tele2. Bij brief van 3 juni 2011 heeft Tele2 het 

college verzocht om als derde-belanghebbende te worden aangemerkt bij de bezwaarprocedure 

van Vodafone. 

13. Op 6 juni 2011 heeft ten kantore van het college een hoorzitting plaatsgevonden waar Tele2 en 

Vodafone, in aanwezigheid van KPN, de bezwaren mondeling hebben toegelicht. Gezien de 

overeenkomsten tussen de bezwaren van Tele2 en Vodafone en het feit dat partijen verzocht 

hebben bij het bezwaar van de andere partij aangemerkt te worden als derde-belanghebbende, 

heeft het college besloten zijn beslissingen op de bezwaren samen te voegen in één besluit. 

Tijdens de hoorzitting hebben partijen aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. 

14. 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
8
 informatie en KPN-facturen verstrekt van zakelijke klanten die in een 

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

afkoopsom in rekening is gebracht. Vodafone heeft bij brief van 14 juni 2011
9
 gereageerd op de 

brief van Tele2 van 10 juni 2011.  

15. KPN heeft bij brief van 16 juni 2011
10

 gereageerd op de brief van Tele2 van 10 juni 2011 en de 

daarbij verstrekte informatie.  

16. 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. In verband met deze vordering 

heeft het college per brief van 13 juli 2011 aan KPN, Tele2 en Vodafone meegedeeld dat hij op 

grond van artikel 7:10, vierde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn 

beslissing op bezwaar verdaagt tot uiterlijk 17 oktober 2011. 

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

verstrekt en deze voorzien van een toelichting. 

3 Bestreden besluiten 

18. In de bestreden besluiten heeft het college het handhavingsverzoek van Tele2 en het 

handhavingsverzoek van Vodafone afgewezen.  

19. Het college is in de bestreden besluiten tot de conclusie gekomen dat KPN weliswaar in strijd 

heeft gehandeld met artikel 7.2, eerste lid, onder b, Tw, door haar abonnees niet op genoegzame 

wijze te informeren over de wijziging van de contractstermijn van de Zakelijk BelBasis 

abonnementen, maar dat KPN begin maart 2011 haar abonnees alsnog per brief hierover heeft 

                                                      
8
 Kenmerk: TNETH.0079. 

9
 Kenmerk: 50086463 M 5785740 / 4. 

10
 Kenmerk: 0019922-0001659 AMCP:458841.4. 
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geïnformeerd en daarbij hernieuwd de mogelijkheid geboden om het Zakelijk BelBasis 

abonnement kosteloos op te zeggen binnen vier weken na ontvangst van deze brief. Het college 

is daarom in de bestreden besluiten van oordeel dat het opleggen van een herstelsanctie niet 

nodig is. Daarnaast is het college van oordeel dat het opleggen van een bestraffende sanctie, 

gezien de aard van de overtreding en de door KPN genomen maatregelen om de overtreding te 

beëindigen, niet opportuun is. Het college heeft geen overtreding van artikel 3.2 Rude 

vastgesteld. 

20. In het door Tele2 bestreden besluit heeft het college tevens geen overtreding van artikel 6a.17 Tw 

geconstateerd. Ten aanzien van een mogelijke overtreding van de transparantie- en non-

discriminatieverplichtingen uit het VT-besluit is het college in het bestreden besluit van oordeel 

dat hij in onderhavige casus onbevoegd is om handhavend op te treden. 

4 Juridisch kader 

21. Het juridisch kader is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit. 

5 Schriftelijke zienswijzen   

5.1 Tele2 

22. Het college geeft de bezwaren van Tele2 tegen het bestreden besluit hierna samengevat weer. 

23. De overtreding van artikel 7.2 Tw door KPN duurt, anders dan het college stelt, voort. 

Het college is volgens Tele2 ten onrechte van oordeel dat KPN de tariefswijziging op 

genoegzame wijze bekend heeft gemaakt. Daarnaast is Tele2 van mening dat de wettelijke 

termijn van vier weken in artikel 7.2 Tw gelezen moet worden als een minimale termijn, waarbij 

het college bij de beoordeling van de door KPN gehanteerde termijn ook had moeten beoordelen 

of deze in concreto redelijk is om de abonnee in staat te stellen om een welbewuste en optimale 

keuze te maken. Tele2 stelt voorts dat de overtreding van artikel 7.2 Tw niet ongedaan is 

gemaakt door KPN (en zeker niet “uit eigen beweging”), omdat klanten zelf initiatief moesten 

nemen om de wijziging ongedaan te maken en klanten de relatie met KPN niet tussentijds alsnog 

konden beëindigen. 

24. Het college heeft ten onrechte geen sanctie opgelegd aan KPN wegens overtreding van 

artikel 7.2 Tw. 

Door geen sanctie op te leggen handelt het college volgens Tele2 in strijd met de beginselplicht 

tot handhaving. Het college handelt volgens Tele2 tevens in strijd met zijn boetebeleidsregels 

2010, en daarmee met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op willekeur. 

25. Het college stelt ten onrechte dat KPN heeft voldaan aan de vereisten van artikel 3.2 Rude. 

Tele2 verwijst hierbij uitsluitend naar de argumenten die zij in de primaire fase heeft ingediend. 
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26. Het college stelt ten onrechte dat KPN artikel 6a.17 Tw niet overtreedt.  

Anders dan het college overweegt, is Tele2 van oordeel dat KPN de mogelijkheid om van CPS 

gebruik te maken niet contractueel mag uitsluiten.  

27. Het college stelt ten onrechte en ongemotiveerd dat er geen sprake is van strijd met het VT-

besluit. 

Het oordeel van het college dat de wijzigingen in de dienst Zakelijk BelBasis geen gevolgen 

hebben voor de Wholesale-dienstverlening van KPN is volgens Tele2 onjuist. Tele2 voert aan dat 

door de wijzigingen de WLR-order langer van tevoren moet worden ingeschoten, wat een langere 

bevriezingstermijn oplevert voor de klant waarin deze geen mutaties kan uitvoeren. Verder is 

Tele2 van mening dat KPN Wholesale in strijd met de non-discriminatieverplichting een speciale 

dienst voor KPN op retail niveau levert waarover Tele2 niet beschikt en waarmee KPN Zakelijk 

BelBasis klanten met een twee- of driejarige overeenkomst periodiek terug zet naar KPN. 

Tenslotte stelt Tele2 dat KPN de gewijzigde wholesale dienstverlening niet tijdig heeft gemeld. 

28. Tele2 verzoekt het college KPN alsnog een sanctie op te leggen voor overtreding van de 

Telecommunicatiewet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. 

29. Tenslotte verzoekt Tele2 vergoeding van de kosten van de bezwaarschriftprocedure. 

5.2 Vodafone 

30. Het college geeft de bezwaren van Vodafone tegen het bestreden besluit hierna samengevat 

weer. 

31. Het college heeft ten onrechte geen sanctie opgelegd aan KPN wegens overtreding van 

artikel 7.2 Tw. 

Door geen sanctie op te leggen handelt het college volgens Vodafone in strijd met de 

beginselplicht tot handhaving. Dit wordt volgens Vodafone versterkt door het feit dat het college 

eerder reeds een waarschuwing aan KPN heeft gegeven voor overtreding van artikel 7.2 Tw. 

Daarnaast is Vodafone van mening dat het college miskent dat zijn beslissingsruimte om af te 

zien van handhaving beperkt is, omdat KPN een dominante positie heeft op de retailmarkt voor 

vaste telefonie. Het college handelt volgens Vodafone tevens in strijd met zijn eigen 

beleidsdoeleinden en boetebeleidsregels 2010. 

32. Het college heeft de omvang van de overtreding van artikel 7.2 Tw door KPN niet juist 

vastgesteld.  

Het college is volgens Vodafone ten onrechte van oordeel dat KPN de tariefswijziging op 

genoegzame wijze bekend heeft gemaakt. Voorts is Vodafone van oordeel dat de motivering van 

het college ter afwijzing van haar bezwaren tegen het door KPN gehanteerde opt-out systeem 

ontoereikend en onjuist is. 

33. Vodafone verzoekt het college KPN een sanctie op te leggen wegens overtreding van de 

Telecommunicatiewet. 
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34. Ten slotte verzoekt Vodafone vergoeding van de kosten van de bezwaarschriftprocedure. 

5.3 KPN 

35. KPN heeft geen schriftelijke zienswijze ingediend. 

6 Mondelinge zienswijzen 

6.1 Tele2 

36. Tele2 heeft tijdens de hoorzitting in aanvulling op haar bezwaarschrift de volgende zienswijze 

naar voren gebracht. 

37. Door de wijziging van de contractsduur van de dienst Zakelijk BelBasis schaadt KPN volgens 

Tele2 de concurrentie.  

38. Tele2 stelt dat KPN de onrechtmatige wijziging van de contractsduur met de maartbrief niet 

ongedaan heeft gemaakt. Tele2 verzoekt het college om KPN te gelasten dit alsnog te doen. 

Voorts stelt Tele2 dat KPN meerdere klanten die naar aanleiding van de maartbrief tijdig hun 

contract hebben opgezegd, ten onrechte een afkoopsom in rekening heeft gebracht. Daarmee 

heeft KPN de overtreding van artikel 7.2 Tw niet hersteld. Tele2 heeft enkele dagen na de 

hoorzitting deze stelling onderbouwd met kopieën van facturen van klanten die zijn overgestapt 

van KPN naar Tele2 en het college verzocht hier nader onderzoek naar te doen.
11

 

6.2 Vodafone 

39. Vodafone heeft tijdens de hoorzitting in aanvulling op haar bezwaarschrift de volgende zienswijze 

naar voren gebracht. 

40. Het college had volgens Vodafone niet mogen afzien van handhaving, in het bijzonder vanwege 

de bijzondere positie van KPN in de zakelijke retailmarkt en vanwege het feit dat het hier gaat om 

een herhaalde overtreding van artikel 7.2 Tw door KPN. Bovendien is Vodafone van oordeel dat 

het bestreden besluit overtreding van artikel 7.2 Tw door andere marktpartijen in de hand werkt. 

Immers, stelt Vodafone, als een partij met aanmerkelijke marktmacht herhaaldelijk mag 

overtreden zolang de overtredingen in overleg met OPTA worden beëindigd, dan zouden andere 

partijen nog meer de grenzen kunnen gaan opzoeken. 

41. Vodafone heeft tevens naar aanleiding van de door Tele2 verstrekte informatie gesteld dat KPN 

de overtreding van artikel 7.2 Tw niet heeft hersteld en het college verzocht dit nader te 

onderzoeken.
12

 

6.3 KPN 

42. KPN heeft tijdens de hoorzitting de volgende verweren naar voren gebracht. 

                                                      
11

 Zie randnummer 14. 

12
 Brief van 14 juni 2011 met kenmerk: 50086463 M 5785740 / 4. 
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43. KPN stelt dat het college niet verplicht is gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot het nemen 

van handhavende maatregelen. Zeker niet in het geval, zoals in onderhavige casus, waarbij de te 

handhaven norm volgens KPN vaag is, omdat niet eenduidig is vast te stellen wanneer de 

informatieverstrekking over een voorgenomen wijziging nu precies “genoegzaam” is. 

44. Met de mailing in combinatie met de maartbrief heeft KPN naar eigen zeggen voldaan aan de 

verplichtingen van artikel 7.2 Tw. Die verplichtingen houden volgens KPN niet in dat zij de 

contractwijzigingen ongedaan moet maken. 

45. De ‘bevriezingsperiode’ van de aansluiting bij het inschieten van een WLR-overstaporder is 

maximaal 17 dagen. KPN stelt dat zij haar wholesale-dienstverlening niet heeft gewijzigd in 

verband met de aanpassingen voor de Zakelijk BelBasis-abonnees op de retailmarkt. KPN stelt 

dat zij dus niet in strijd heeft gehandeld met de aan haar opgelegde wholesale-verplichtingen. 

46. KPN stelt dat klanten die naar aanleiding van de maartbrief tijdig opzegden, geen afkoopsom in 

rekening is gebracht.  

7 Informatievordering 

47. Naar aanleiding van de door Tele2 verstrekte informatie
13

 heeft het college informatie gevorderd 

van KPN over alle opzeggingen van Zakelijk BelBasis-abonnees die in de vier weken na de 

maartbrief plaatsvonden.
14

 KPN heeft deze informatie verstrekt.
15

 

48. KPN heeft 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. Aan circa een derde 

deel van deze abonnees bleek ten onrechte een afkoopsom in rekening te zijn gebracht.  

49. 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 hen zal terugbetalen. Bij e-mail van 

19 augustus 2011 heeft KPN aan het college aangegeven dat zij verwacht uiterlijk eind september 

2011 de betrokken (ex-)abonnees te hebben geïnformeerd en het teveel betaalde te hebben 

terugbetaald. 

  

                                                      
13

 Zie randnummers 14 en 38. 

14
 Zie randnummer 16. 

15
 Zie randnummer 17. 
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8 Overwegingen 

50. In de navolgende overwegingen gaat het college in op de bezwaren van Tele2 en Vodafone. 

8.1 Artikel 7.2 Tw 

Tariefswijziging 

51. Tele2 en Vodafone stellen dat KPN de tariefswijziging niet op genoegzame wijze bekend heeft 

gemaakt, en dat ook om die reden KPN artikel 7.2 Tw heeft overtreden. Het college volgt deze 

stelling niet. Zoals het college in het bestreden besluit heeft gesteld heeft KPN naar het oordeel 

van het college haar abonnees genoegzaam over de tariefswijzigingen geïnformeerd. De oude en 

de nieuwe tarieven zijn naar het oordeel van het college in de mailing op overzichtelijke wijze 

tegen elkaar afgezet. Tele2 noch Vodafone hebben gronden aangevoerd die aanleiding zouden 

kunnen zijn voor het college zijn oordeel in heroverweging te wijzigen. De stelling van Vodafone, 

onderbouwd door een filmpje van de website van KPN, dat overtreding van artikel 7.2 Tw volgt uit 

het feit dat de tariefswijziging op 17 mei 2011 niet meer vindbaar was op de website van KPN, 

snijdt naar het oordeel van het college geen hout. Het genoegzaam bekendmaken van de 

tariefswijziging geldt voor de periode waarin abonnees gebruik kunnen maken van het 

beëindigingsrecht op grond van artikel 7.2 Tw. Na die periode is het aan de aanbieder om te 

bepalen hoe lang deze informatie nog beschikbaar blijft voor haar abonnees. In casu konden 

abonnees in de periode tot 1 januari 2011 gebruik maken van hun beëindigingsrecht en werd de 

tariefswijziging van kracht op 1 januari 2011. Dat KPN eind februari
16

 de informatie over deze 

tariefswijziging van haar website heeft gehaald, met het oog op een efficiënt beheer van de 

website, komt het college niet onredelijk voor. 

Onjuiste interpretatie opzegtermijn artikel 7.2 Tw 

52. Artikel 7.2 Tw schrijft een opzegtermijn voor van tenminste vier weken. Anders dan Tele2 stelt is 

het college van oordeel dat de term ‘tenminste’ het college geen beleidsruimte laat om de vereiste 

opzegtermijn per casus te bepalen. Hiervoor is ook geen grond te vinden in de wetsgeschiedenis. 

Dit is niet verwonderlijk, aangezien een casusafhankelijke termijn een grote rechtsonzekerheid 

zou betekenen voor aanbieders. ‘Tenminste’ betekent naar het oordeel van het college dat een 

aanbieder in ieder geval een opzegtermijn van vier weken moet hanteren bij wijziging van een 

beding, maar ook, naar eigen inzicht, een langere termijn aan zijn abonnees mag aanbieden. Het 

is dus niet aan het college om per casus te beoordelen of de termijn van vier weken aansluit bij de 

specifieke omstandigheden van het geval en om te bepalen of verlenging van de termijn 

aangewezen zou zijn. Dat in het beoordelingskader 2010 staat: “Het college acht het in het belang 

van de abonnee dat deze voldoende tijd heeft om zich op alternatieven te beraden.” doet niets af 

aan het oordeel van het college. Het college heeft daarmee slechts willen aangeven dat hij 

naleving van de wettelijk vereiste opzegtermijn van vier weken bij wijziging van een beding 

belangrijk vindt. 

                                                      
16

 Verslag hoorzitting 6 juni 2011, p. 15. 
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Opt-out 

53. Vodafone stelt dat de wijziging van de contractsduur dermate ingrijpend is dat KPN hiervoor niet 

een opt-outsysteem, in de vorm van een antwoordkaart met keuzemogelijkheden, had mogen 

hanteren. Het college heeft naar het oordeel van Vodafone ten onrechte nagelaten om deze 

wijziging te beoordelen. Het college gaat hier niet in mee. Artikel 7.2 Tw ziet op de wijziging van 

een contract en houdt een informatieplicht in over de wijziging en de plicht tot het aanbieden van 

het beëindigingsrecht. Artikel 7.2 Tw maakt daarbij geen onderscheid naar het type wijziging of 

type beding dat wordt gewijzigd en biedt ruimte voor zowel een opt-insysteem als een opt-

outsysteem, waarbij een opt-outsysteem slechts is toegestaan als daarbij tevens het 

beëindigingsrecht geboden wordt. Omdat KPN in de mailing het beëindigingsrecht conform artikel 

7.2 Tw geboden heeft, is het college van oordeel dat KPN in dit geval een opt-outsysteem mocht 

hanteren. Het college heeft wel in het bestreden besluit geconstateerd dat KPN niet aan de 

informatieplicht van artikel 7.2 Tw had voldaan met betrekking tot de wijziging van de 

contractsduur.  

Geen herstel 

54. Tele2 stelt dat KPN de door het college geconstateerde overtreding van artikel 7.2 Tw niet heeft 

hersteld met de maartbrief, omdat abonnees 1) zelf actie moesten ondernemen, 2) niet konden 

terugkeren naar hun oude contract, 3) feitelijk geen gebruik konden maken van het aangeboden 

beëindigingsrecht. 

55. Voordat het college ingaat op de hierboven genoemde gronden van bezwaar overweegt hij het 

volgende. In heroverweging is het college van oordeel dat er geen sprake kan zijn van het 

ongedaan maken of herstellen of beëindigen van een overtreding van artikel 7.2 Tw. Artikel 7.2 

Tw schrijft voor dat een aanbieder vier weken voor een wijziging van een contract(sbeding) haar 

abonnees hierover moet informeren en het beëindigingsrecht moet aanbieden. Voor de wijziging 

van de dienst Zakelijk BelBasis op 1 januari 2011 heeft KPN haar abonnees niet op genoegzame 

wijze geïnformeerd over de wijziging van de contractsduur. KPN heeft dus niet voldaan aan het 

voorschrift van de vier weken termijn. Dat KPN haar abonnees alsnog met de maartbrief heeft 

geïnformeerd over de wijziging van de contractsduur en het beëindigingsrecht heeft aangeboden 

maakt dat niet anders. Het college is overigens in heroverweging van oordeel dat hij ten tijde van 

het nemen van de bestreden besluiten terecht heeft afgezien van handhaving, omdat het 

versturen van de maartbrief een adequate reactie was van KPN op de geconstateerde 

overtreding van artikel 7.2 Tw.  

56. De eerste stelling van Tele2 dat KPN artikel 7.2 Tw overtreedt, omdat abonnees zelf actie 

moesten ondernemen, volgt het college niet. Artikel 7.2 Tw schrijft voor dat een aanbieder het 

beëindigingsrecht moet aanbieden. Logischerwijs vloeit hieruit voort dat de abonnee zelf beslist of 

hij van dit recht gebruik wil maken en, indien dat het geval is, hiertoe zelf actie onderneemt 

richting de aanbieder.  
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57. Ten tweede is Tele2 van oordeel dat KPN, vanwege de overtreding van artikel 7.2 Tw, de 

wijziging van de contractsduur ongedaan moet maken, zodat klanten hun oude contract 

terugkrijgen. Het college gaat hier niet in mee. Artikel 7.2 Tw schrijft voor dat een aanbieder ten 

minste vier weken voordat een wijziging van een beding van kracht wordt zijn abonnees daarover 

op genoegzame wijze informeert en hen de mogelijkheid biedt de overeenkomst kosteloos te 

beëindigen. Deze bepaling koppelt geen randvoorwaarden aan de wijziging van een beding op 

zich. De aanbieder bepaalt het moment waarop de wijziging van het beding van kracht wordt. Dat 

moment is niet afhankelijk van het tijdstip waarop de aanbieder zijn abonnees informeert. Artikel 

7.2 Tw verplicht de aanbieder om de abonnee ten minste vier weken voor het geplande moment 

van wijziging van de overeenkomst te informeren over de wijziging en de mogelijkheid om de 

overeenkomst kosteloos te beëindigen. Indien de aanbieder bij een wijziging van een beding de 

vier weken termijn niet in acht neemt, heeft dit als consequentie dat hij in strijd handelt met artikel 

7.2 Tw. De consequentie strekt zich naar het oordeel van het college niet uit tot de wijziging zelf. 

Er rust dus geen verplichting op de aanbieder, in casu KPN, om bij overtreding van artikel 7.2 Tw 

de wijziging ongedaan te maken of om eventuele nadelige gevolgen voor zijn abonnees 

ongedaan te maken. 

58. Ten derde stelt Tele2 dat KPN haar abonnees weliswaar in de maartbrief het beëindigingsrecht 

heeft aangeboden, maar het gebruik daarvan feitelijk niet heeft geëffectueerd. Tele2 heeft dit 

onderbouwd door na de hoorzitting het college informatie en facturen te verstrekken van klanten 

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

is gebracht.
17

 Het college had ten tijde van zijn besluiten van 8 maart 2011 nog niet de 

beschikking over deze informatie. Naar aanleiding van de door Tele2 verstrekte informatie heeft 

het college informatie gevorderd van KPN.  

59. Op basis van de door KPN verstrekte informatie heeft het college vastgesteld dat aan circa een 

derde deel van de Zakelijk BelBasis abonnees die opzegden in de periode dat zij recht hadden op 

kosteloze contractsbeëindiging een afkoopsom in rekening is gebracht. 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 

heeft KPN niet aan de verplichting van artikel 7.2 Tw voldaan.  

60. Gezien het vorenstaande is het college in heroverweging van oordeel dat KPN artikel 7.2 Tw bij 

de wijziging van de dienst Zakelijk BelBasis per 1 januari 2011 overtreedt.  

Conclusie 

61. Het college verklaart het bezwaar van Tele2 gegrond, voor zover dat ziet op het voortduren van 

de overtreding van artikel 7.2 Tw, omdat KPN het aangeboden beëindigingsrecht feitelijk niet 

heeft geëffectueerd. Het college neemt dit mee bij zijn overwegingen aangaande het opleggen 

van een sanctie (zie paragraaf 8.5). Het college verklaart de overige bezwaren van Tele2 en 

Vodafone met betrekking tot de overtreding van artikel 7.2 Tw ongegrond. 
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Beginselplicht tot handhaving 

62. Tele2 en Vodafone stellen dat het college in strijd handelt met de beginselplicht tot handhaving en 

zijn eigen beleid. Vodafone stelt voorts dat het college niet had mogen afzien van handhaving 

vanwege de dominante positie van KPN in de zakelijke retailmarkt. 

63. Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving, zal in het geval van overtreding 

van een wettelijk voorschrift een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang of 

een last onder dwangsom op te leggen, van die bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts in 

bijzondere omstandigheden mag een bestuursorgaan afzien van handhavend optreden.
18

 Die 

bijzondere omstandigheden kunnen zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat of 

indien uit de belangenafweging blijkt dat van optreden in de concrete casus dient te worden 

afgezien.
19

 Daarbij is tevens de doelmatige inzet van de onderzoekscapaciteit van het 

bestuursorgaan van belang. Het bestuursorgaan zal afwijzing van een handhavingsverzoek 

dienen te motiveren op grond van een inhoudelijke beoordeling van de concrete casus.
20

 Het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hier recent nog aan toegevoegd dat de beperkte 

mensen en middelen een bestuursorgaan (in casu OPTA) dwingen tot het stellen van prioriteiten 

en dat het bestuursorgaan daarbij vrijheid heeft in de keuze van het handhavingsinstrument en in 

de afweging of er sprake is van bijzondere omstandigheden.
21

 

64. Het college ziet in de jurisprudentie geen grond voor de stelling van Vodafone dat het college bij 

zijn afweging om wel of niet over te gaan tot handhaving onderscheid dient te maken naar gelang 

de positie van het bedrijf dat de overtreding begaat. Het enkele feit dat KPN een dominante 

positie inneemt in de zakelijke retailmarkt is geen reden voor het college om tot handhaving over 

te gaan. Evenmin vormt deze positie van KPN een reden om van handhaving af te zien.  

65. Het college is voorts van oordeel dat hij in het bestreden besluit afdoende heeft gemotiveerd 

waarom hij afziet van handhavend optreden tegen de overtreding door artikel 7.2 Tw. Het college 

heeft de klacht van Tele2 en Vodafone onderzocht en een overtreding van artikel 7.2 Tw 

geconstateerd. Tegelijkertijd heeft het college, op basis van de hem toen bekende informatie, 

geconstateerd dat KPN met het versturen van de maartbrief haar abonnees alsnog heeft 

geïnformeerd over de wijziging van de contractsduur en het beëindigingsrecht alsnog heeft 

aangeboden aan haar abonnees. Om die reden oordeelde het college in de bestreden besluiten 

dat hij kon afzien van handhaving. Het college is het met de bezwaarmakers eens dat de 

kwalificatie “uit eigen beweging” niet passend is bij de feitelijke gang van zaken in onderhavige 

casus, maar dit doet niets af aan het oordeel van het college dat hij op basis van de ten tijde van 

het primaire besluit bekende informatie kon afzien van handhaving.  

  

                                                      
18

 LJN: BN5097, Rechtbank Rotterdam , AWB 09/2834 TELEC-T1. 
19

 ABRvS 11 augustus 2004, AB 2004, 444. 

20
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66. Dat het college op 29 april 2008 een waarschuwing heeft gegeven aan KPN voor overtreding van 

artikel 7.2 Tw maakt bovenstaande niet anders. In deze waarschuwing kan naar het oordeel van 

het college in geen geval een toezegging tot het opleggen van een bestuurlijke boete van 

€ 450.000 bij een volgende overtreding van artikel 7.2 Tw worden gelezen. De stelling van 

Vodafone dat het bestreden besluit in strijd is met het vertrouwensbeginsel faalt om die reden. 

67. Ook de stelling van Tele2 en Vodafone, dat hij door afwijzing van het handhavingsverzoek in strijd 

heeft gehandeld met zijn boetebeleidsregels, faalt naar het oordeel van het college. Het college 

geeft met de Boetebeleidsregels invulling aan zijn beoordelingsvrijheid ten aanzien van het 

vaststellen van de hoogte van boetes. De Boetebeleidsregels zien derhalve alleen op de 

besluitvorming van het college met betrekking tot het bepalen van de boetehoogte en niet op de 

besluitvorming rond de vraag of er sprake is van een overtreding en zo ja, of daarvoor 

boeteoplegging op zijn plaats is.
22

 De Boetebeleidsregels vormen dan ook geen afwegingskader 

voor het college voor de beantwoording van de primaire vraag of hij tot handhaving moet over 

gaan. 

Conclusie 

68. Het college verklaart de bezwaren van Tele2 en Vodafone met betrekking tot de beginselplicht tot 

handhaving ongegrond. 

8.2 Artikel 3.2 Rude 

69. In het bestreden besluit heeft het college geen overtreding van artikel 3.2 Rude vastgesteld. Tele2 

is van oordeel dat KPN wel artikel 3.2 Rude overtreedt. Tele2 heeft hiervoor geen nadere 

onderbouwing aangevoerd. Het college ziet dan ook geen aanleiding om in heroverweging tot een 

ander oordeel te komen en verwijst voor zijn overwegingen omtrent artikel 3.2 Rude naar het 

bestreden besluit. Het college voegt hier nog aan toe dat artikel 3.2 Rude enkel ziet op het 

genoegzaam bekend maken van de thans geldende tarieven en niet op wijzigingen in tarieven of 

de mogelijkheid tot het vergelijken van tarieven. Naar zijn aard is artikel 3.2 Rude dus niet van 

toepassing op een wijziging in een contract(sbeding). 

Conclusie 

70. Het college verklaart de bezwaren van Tele2 met betrekking tot artikel 3.2 Rude ongegrond. 

8.3 Artikel 6a.17 Tw 

71. Tele2 stelt dat KPN in strijd handelt met artikel 6a.17 Tw door het zogenaamd ‘wegcontracteren’ 

van CPS. Tele2 betoogt daarmee dat zij het in strijd met de regelgeving acht dat KPN langdurige 

overeenkomsten sluit met afnemers waarin bepaald wordt dat zij geen CPS mogen afnemen 

gedurende de looptijd van die overeenkomst. Tele2 haalt daarbij citaten uit de 

Interconnectierichtlijn 98/61/EG, artikel 19 van Universeledienstrichtlijn en artikel 7 Bude met 

daarbij behorende toelichting aan. 
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72. Het aangehaalde citaat uit de Interconnectierichtlijn waarmee Tele2 betoogt dat CPS een 

sleutelfactor is voor de bevordering van de keuzevrijheid van de consument en de daadwerkelijke 

concurrentie, luidt: 

“(…) carrierkeuze, als sleutelfactoren voor de bevordering van de keuzevrijheid van de 

consument en daadwerkelijke concurrentie in een geliberaliseerde 

telecommunicatieomgeving.” 

73. Het college is van oordeel dat KPN niet in strijd met deze bedoeling van de Interconnectierichtlijn 

handelt. 

74. Primair biedt KPN de toegang die zij moet aanbieden, echter afnemers die de keuze hebben 

gemaakt om juist af te zien van deze mogelijkheid kunnen de CPS of WLR-dienst alleen dan nog 

maar afnemen door het beëindigen van hun overeenkomst. Dat doet niets af van het feit dat KPN 

wel de toegang voor CPS aanbiedt. 

75. Secundair sluit KPN met degene die daar voor kiezen de carriervoorkeuze (CPS) contractueel uit. 

KPN blokkeert niet technisch de mogelijkheid tot CPS, ze zet periodiek haar klanten om naar haar 

eigen code. KPN sluit contractueel niet de mogelijkheid tot carrierkeuze (CS) per gesprek uit, 

tevens wordt dit ook niet technisch onmogelijk gemaakt. 

76. Het college is van oordeel dat het bezwaar van Tele2 hier faalt. 

77. Het aangehaalde citaat uit de Interconnectierichtlijn waarmee Tele2 betoogt dat de gedragingen 

van KPN de belangen van de concurrerende marktpartijen raakt en de overstap bemoeilijkt luidt: 

“Het gevaar is niet ondenkbeeldig dat een onderneming met aanzienlijke marktmacht op 

verschillende manieren ingrijpt om de toegang te belemmeren of concurrentie te vervalsen, 

bijvoorbeeld door (…) detaildiensten verplicht te bundelen op een wijze die geen keuze laat 

(…).” 

78. Het college is van oordeel dat  afnemers van de dienst Zakelijk BelBasis ook de mogelijkheid 

hadden om te kiezen voor een vorm van dienstverlening waarbij CPS en/of WLR niet wordt 

uitgesloten en men op ieder moment, met inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden, 

een andere keuze voor een CPS en/of WLR aanbieder kon maken. De opzegtermijn van drie 

maanden staat overigens los van de wijzigingen in de Zakelijk BelBasisabonnementen. Deze 

opzegtermijn is eerder door KPN gewijzigd. Bovendien komt deze opzegtermijn het college op 

zichzelf niet als onredelijk voor, aangezien veel marktpartijen eenzelfde wijze van opzeggen voor 

zakelijke klanten hanteren. 

79. Het college is ook ten aanzien hiervan van oordeel dat het bezwaar van Tele2 faalt. 
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80. Het aangehaalde citaat uit artikel 7 van het Bude en de daarbij behorende toelichting waarmee 

Tele2 betoogt dat KPN CPS- en/of WLR-diensten niet mag uitsluiten in haar Belzakelijk bundels 

ook al biedt KPN ook een alternatief aan, luidt:
23

 

“Het mag volgens het OPT niet zo zijn dat de aanbieder van het basispakket met behulp van 

artikel 7, tweede lid, de mogelijkheid krijgt grote delen van zijn klantenbestand (tijdelijk) vast te 

houden door een goedkoop abonnement aan te bieden waarbij bepaalde mogelijkheden die 

andere abonnees wel hebben worden uitgesloten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

het uitsluiten van de mogelijkheid tot carrierselectie.” 

“Wel zal het [volgens de wetgever] zo zijn dat bij dit bereikbaarheidspakket in het aanbod de 

mogelijkheid van het gebruik van carrierselectie niet behoeft te worden opgenomen. Immers 

gaat het juist om de combinatie van  relatief lage abonnementskosten en relatief hoge 

verkeersafhankelijke kosten. Als deze combinatie zou worden doorbroken in die zin dat het de 

abonnee wel gebruik zou kunnen maken van het relatief goedkope abonnement maar 

tegelijkertijd de relatief hoge verkeersafhankelijke tarieven zou kunnen omzeilen, dan zou het 

doel van dit verplichte aanbod voorbijgeschoten kunnen worden en zou dit onredelijk zijn ten 

opzichten van de aanbieder”  

81. Het college wijst Tele2 erop dat zij in haar aanvullend bezwaarschrift verwijst naar een reeds 

vervallen artikel uit het Bude. 

82. Artikel 7 van het Bude (oud) geeft uitvoering aan artikel 9.1, tweede lid van de Tw. Zoals in de 

Memorie van Toelichting
24

 reeds was aangegeven diende er een wettelijke regeling te zijn om 

zeker te stellen dat voor een ieder aangewezen basistelecommunicatievoorzieningen beschikbaar 

zijn tegen een betaalbare prijs. Artikel 7 van het Bude (oud) was vooral bedoeld om in 

kaderstellende zin verder aan te geven wat dient te worden verstaan onder een betaalbare prijs in 

de zin van artikel 9.1 Tw. 

83. Daarbij is in de Toelichting aangegeven dat bij dit bereikbaarheidspakket in het aanbod de 

mogelijkheid van het gebruik maken van carrierselectie niet behoeft te worden opgenomen, 

omdat anders de combinatie van relatief lage abonnementskosten en relatief hoge 

verkeersafhankelijke kosten zou kunnen worden doorbroken in die zin dat de abonnee wel 

gebruik zou kunnen maken van het relatief goedkope abonnement maar tegelijk de relatief hoge 

verkeersafhankelijke tarieven kunnen omzeilen en het doel van het verplichte aanbod 

voorbijgeschoten zou worden en dit onredelijk zou zijn ten opzichte van de aanbieder. 

84. Het college kan Tele2 derhalve niet volgen in haar redenering dat uit dit artikel zou volgen dat met 

artikel 6a.17 van Tw nadrukkelijk is beoogd te voorkomen dat langs contractuele weg de 

mogelijkheid tot het afnemen van CPS diensten wordt verijdeld. 

85. Het college is ook hier van oordeel dat het bezwaar van Tele2 faalt. 

                                                      
23

 Nota van Toelichting Bude, pagina 5. 

24
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Conclusie 

86. Het college verklaart de bezwaren van Tele2 ten aanzien van artikel 6a.17 Tw derhalve 

ongegrond. 

8.4 Strijd met verplichtingen uit het VT-besluit en het WLR II besluit 

Belemmering toegang tot WLR 

87. Tele2 stelt dat KPN in strijd handelt met de wholesale verplichtingen uit het VT-besluit
25

 en het 

WLR II besluit,
26

 doordat KPN met haar Zakelijk BelBasis aanbod de toegang tot WLR diensten 

onnodig belemmert. 

88. De belemmering waar Tele2 op doelt betreft het feit dat gedurende een aanvraag voor een WLR 

order de lijn van de desbetreffende klant bevroren wordt. Gedurende die bevriezingstermijn 

kunnen KPN, de nieuwe WLR aanbieder noch de klant mutaties verrichten op de in aanvraag 

genomen aansluitingen. Deze bevriezingstermijn leidde voor Tele2 niet tot een belemmering toen 

de opzegtermijn nog een maand betrof. 

89. Naar hetgeen in de hoorzitting naar voren is gebracht, is het college van oordeel dat de door 

Tele2 gepercipieerde belemmering niet veroorzaakt wordt door KPN’s gewijzigde Zakelijk 

BelBasis aanbod, maar door een veel eerdere wijziging (medio zomer 2010) van de algemene 

voorwaarden voor zakelijke afnemers. In die wijziging is de opzegtermijn verlengd van een maand 

naar drie maanden. Overigens komt uit artikel 6:237 onder l, BW naar voren dat een opzegtermijn 

van drie maanden niet als onredelijk wordt beschouwd. 

90. Tele2 heeft aangegeven door die drie maanden opzegtermijn in een lastige concurrentiële positie 

te komen. Enerzijds als men de lijnen niet te lang bevroren wil hebben moet men de WLR 

aanvraag zo snel als mogelijk laten realiseren. Maar dat betekent dat een zakelijke klant niet 

voldoet aan zijn opzegtermijn van drie maanden en van KPN een rekening krijgt voor het niet 

nakomen van de overeenkomst. Anderzijds kan de aanvraag voor WLR zodanig ingericht worden 

dat voldaan wordt aan de opzegtermijn, maar hierdoor kan de klant gedurende die termijn geen 

mutaties op zijn aansluiting doen, omdat volgens wholesale afspraken deze gedurende die 

volledige termijn bevroren worden. Krachtens wholesale afspraken is de bevriezingstermijn gelijk 

aan de duur van de behandeling van een WLR aanvraag. 

91. Het college is van mening dat deze door Tele2 gesignaleerde problemen inherent zijn aan de 

door partijen gemaakte WLR afspraken en niet veroorzaakt worden door de wijziging van de 

algemene voorwaarden van KPN waarbij de opzegtermijn verlengd is of door aanpassing in het 

wholesale aanbod. 

92. Het college is daarom van oordeel dat dit argument van Tele2 faalt.  
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93. Ten overvloede merkt het college ten aanzien van dit argument van Tele2 nog het volgende op. 

Het college heeft geconstateerd dat partijen in onderhandeling zijn om het wholesale aanbod te 

wijzigen zodanig dat de bevriezingstermijn niet meer tot problemen leidt. Zolang partijen in 

onderhandeling zijn ziet het college geen reden om in dat proces ambtshalve in te grijpen. Indien 

partijen niet slagen tot overeenstemming te komen en er mogelijk sprake is van (een) 

overeenkomst(en) die in strijd is (zijn) met de wet dan kan men daartoe een geschil bij het college 

indienen. Partijen dienen bij een dergelijke geschilaanvraag aan te tonen dat de huidige 

wholesale afspraken in strijd zijn met de regelgeving. 

Periodiek terugzetten in strijd met non-discriminatieverplichting 

94. Tele2 is van mening dat KPN Wholesale een speciale dienst voor KPN op retail niveau levert 

waarmee zij Zakelijk BelBasis klanten met een twee- of driejarige overeenkomst periodiek 

terugzet naar KPN. Tele2 is van mening dat zij niet over een soortgelijke dienst beschikt en dat er 

daarom sprake is van overtreding van de non-discriminatieverplichting door KPN. 

95. Het college heeft naar aanleiding van in de hoorzitting afgegeven verklaringen geconcludeerd dat 

KPN Wholesale geen aparte dienst heeft ontwikkeld voor het periodiek terugzetten van Zakelijk 

BelBasis klanten met een langdurige overeenkomst. KPN Retail maakt gebruik van het operator 

controlled model en moet daarvoor dezelfde vergoeding betalen aan KPN Wholesale als iedere 

andere aanbieder en heeft ook te maken met dezelfde doorlooptijden als iedere andere 

aanbieder. Tele2 heeft in de hoorzitting aangegeven niet een zelfde handelswijze te willen volgen, 

omdat zij de kosten voor het doen van een schakelopdracht via het operator controlled model niet 

wil maken. Het college constateert in ieder geval dat Tele2 op wholesale niveau dezelfde 

mogelijkheden heeft als KPN Retail. 

96. Het college is daarom van oordeel dat dit argument van Tele2 faalt.  

Niet-tijdige melding van gewijzigde wholesale dienstverlening 

97. Tenslotte stelt Tele2 dat KPN de gewijzigde wholesale dienstverlening (langere 

bevriezingstermijnen en speciale terugzetdienst) niet tijdig heeft gemeld.  

98. Uit hetgeen in voorgaande randnummers is vastgesteld, trekt het college de conclusie dat er geen 

sprake is van gewijzigde wholesale dienstverlening. Het college is daarom van oordeel dat dit 

bezwaar van Tele2 op dit punt faalt.  

Conclusie 

99. Het college verklaart de bezwaren van Tele2 met betrekking tot overtredingen van het VT-besluit 

en het WLR II besluit derhalve ongegrond. 
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8.5 Het opleggen van een sanctie 

100. Zowel Tele2 als Vodafone verzoeken het college om KPN een herstelsanctie en een bestraffende 

sanctie op te leggen. Bij een geconstateerde overtreding is het college bevoegd een last onder 

dwangsom of bestuursdwang op te leggen en/of een bestuurlijke boete. De last onder dwangsom 

of bestuursdwang richt zich naar zijn aard op herstel van de overtreding. De bestuurlijke boete 

ziet voornamelijk op bestraffing achteraf van de overtreding. 

101. Het college heeft in de bestreden besluiten geconstateerd dat KPN artikel 7.2 Tw heeft overtreden 

doordat KPN haar abonnees niet op genoegzame wijze heeft geïnformeerd over de wijziging van 

de contractstermijn van de Zakelijk BelBasis abonnementen. KPN heeft via de maartbrief haar 

abonnees alsnog hierover geïnformeerd en daarbij de mogelijkheid geboden om het Zakelijk 

BelBasis abonnement kosteloos op te zeggen binnen vier weken na ontvangst van de maartbrief. 

In randnummer 60 van onderhavig besluit constateert het college echter dat KPN artikel 7.2 Tw 

overtreedt, omdat KPN aan meerdere Zakelijk Belbasis abonnees die binnen vier weken na 

ontvangst van de maartbrief opzegden ten onrechte een afkoopsom in rekening heeft gebracht.  

102. In haar brief van 15 augustus 2011 geeft KPN aan dat zij direct na de constatering van het ten 

onrechte in rekening brengen van afkoopsommen is begonnen met de voorbereiding van de 

creditering en terugbetaling van de ten onrechte ontvangen bedragen. KPN heeft vervolgens 

aangegeven dat zij verwacht uiterlijk eind september 2011 de betrokken (ex-)abonnees te hebben 

geïnformeerd en het teveel betaalde te hebben terugbetaald.  

103. Aangezien het college van oordeel is dat deze termijn onvoldoende recht doet aan de belangen 

van de betrokken (ex-)abonnees, heeft hij bij besluit van 31 augustus 2011 een last onder 

dwangsom opgelegd aan KPN. 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
27

 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 beide 

lasten tezamen.  

104. Daarnaast stelt het college in heroverweging vast dat de in het onderhavige besluit 

geconstateerde overtredingen van artikel 7.2 Tw door KPN aanleiding geven tot het starten van 

een nader onderzoek. Dit onderzoek is inmiddels gestart. Of dit onderzoek zal leiden tot een 

rapport als bedoeld in artikel 5:48 Awb en of het college op basis van een dergelijk rapport zal 

overgaan tot het opleggen van een boete aan KPN, valt buiten de reikwijdte van de onderhavige 

beslissing op bezwaar. 
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 Indien de in rekening gebrachte afkoopsom al betaald was, ziet ‘kosteloos’ op de in rekening gebrachte afkoopsom plus de 
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8.6 Vergoeding kosten bezwaarschriftprocedure 

105. Tele2 en Vodafone verzoeken om vergoeding van de kosten van de bezwaarschriftprocedure. 

106. Op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb heeft een belanghebbende recht op een forfaitaire 

vergoeding van kosten die hij gemaakt heeft in verband met de behandeling van het bezwaar. Dit 

recht bestaat alleen indien de heroverweging in beslissing op bezwaar leidt tot een herroeping 

van het primaire besluit en indien er sprake is van een aan het bestuursorgaan te wijten 

onrechtmatigheid. 

107. Het college verklaart in heroverweging een deel van het bezwaar van Tele2 gegrond. Het college 

komt hiertoe door informatie waar hij ten tijde van het bestreden besluit nog niet de beschikking 

over had of kon hebben. Het college is daarom van oordeel dat er geen sprake is van een aan 

hem te wijten onrechtmatigheid. Het college wijst om die reden het verzoek om vergoeding van de 

kosten van de bezwaarschriftprocedure af. 

9 Publicatie van het onderhavige besluit 

108. Het college publiceert sinds 1999 openbare versies van zijn (handhavings)besluiten op zijn 

website www.opta.nl. In zijn Beleidsregels openbaarmaking OPTA (hierna: publicatiebeleid)
28

 

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. 

109. Op grond van het voorgaande zal het college overgaan tot publicatie van het onderhavige besluit, 

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 abonnees om kennis te nemen van het feit dat ten aanzien KPN 

is vastgesteld dat zij in strijd heeft gehandeld met het in artikel 7.2 Tw bepaalde en dat aan haar 

een sanctie is opgelegd. Abonnees die door de overtreding van KPN zijn getroffen, komen op 

deze manier te weten dat er effectief is gehandhaafd om hun belang te beschermen.  

110. Daarnaast is het ook in het belang van andere aanbieders van openbare elektronische 

communicatiediensten om kennis te nemen van de ten aanzien van andere marktdeelnemers 

genomen (sanctie)besluiten. Deze aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten 

komen zo te weten dat het college handhavend optreedt tegen deze overtreding van 

artikel 7.2 Tw. 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 KPN. Van overige belangen of 

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

niet gebleken. 

                                                      
28

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



 

   

Besluit 

Openbaar 

19 

10 Dictum 

111. Het college is in heroverweging van oordeel dat KPN artikel 7.2 Tw bij de wijziging van de dienst 

Zakelijk BelBasis per 1 januari 2011 overtreedt, omdat KPN het aangeboden kosteloze 

beëindigingsrecht feitelijk niet heeft geëffectueerd door aan abonnees die opzegden alsnog een 

afkoopsom in rekening te brengen. Het college verklaart daarom het deel van het bezwaar van 

Tele2 gegrond dat ziet op het voortduren van de overtreding van artikel 7.2 Tw.  

112. Het college heeft voor de overtreding van artikel 7.2 Tw een last onder dwangsom opgelegd aan 

KPN en is met een nader onderzoek gestart naar deze overtreding. 

113. Het college verklaart de overige bezwaren van Tele2 en Vodafone ongegrond. 

114. Het college wijst het verzoek van Tele2 en Vodafone, op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb, 

tot vergoeding van de kosten van juridische bijstand in de bezwaarschriftprocedure, af. 

115. Het college zal dit besluit publiceren op zijn website met inachtneming van zijn publicatiebeleid. 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur, 

 

 

 
w.g. drs. D.I. Bos 

 
 

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. 
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Bijlage 1 Juridisch Kader 

Bevoegdheid college 

B1. Op grond van artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet (hierna:Tw) is het college 

belast met onder meer het toezicht op de naleving van artikel 7.2 en artikel 6a.17 van de Tw. 

Artikel 7.2 van de Tw 

B2. Artikel 7.2, eerste lid, van de 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 van de 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. 

B3. Ter handhaving van artikel 7.2 van de Tw is het college onder andere bevoegd op grond van 

artikel 15.2, tweede lid, van de Tw juncto artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht een last 

onder dwangsom op te leggen.  

B4. Op 5 januari 2010 heeft het college het Beoordelingskader 2010 voor artikel 7.2 van de 

Telecommunicatiewet (hierna ook: het Beoordelingskader) gepubliceerd.
29

 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 van de 

Tw.  

B5. In het Beoordelingskader heeft het college ten aanzien van de toepasselijkheid van het 

beëindigingsrecht uit artikel 7.2 van de Tw onder meer het volgende bepaald:  

2. Het beëindigingsrecht van artikel 7.2 Tw geldt alleen voor een wijziging die niet aantoonbaar 

in het voordeel is van de abonnee. Als een wijziging uit meerdere aanpassingen bestaat en 

minimaal één deel van de wijziging als niet aantoonbaar voordelig kan worden beschouwd voor 

enige abonnee, dan is het college van oordeel dat die abonnee zijn contract moet kunnen 

ontbinden. Het college interpreteert artikel 7.2 Tw in het licht van de bedoeling van dit artikel, 

namelijk bescherming van de abonnee. In dit verband ligt het niet voor de hand om een 

abonnee het recht te geven zijn overeenkomst te beëindigen als hij een wijziging van de 

contractsvoorwaarden krijgt voorgehouden die aantoonbaar in zijn voordeel is, bijvoorbeeld in 

het geval van een tariefverlaging van de geboden dienst. Het college sluit hiermee aan bij de 

uitleg die de minister van Economische Zaken aan artikel 7.2 Tw heeft gegeven.
30

 

B6. In het Beoordelingskader heeft het college ten aanzien van de informatieverplichting uit artikel 7.2 

van de Tw onder meer het volgende bepaald:  
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6. Het ‘genoegzaam informeren’ van de abonnees over de wijziging en de mogelijkheid 

tot beëindiging gebeurt op individuele wijze. 

 

Het college is van oordeel dat een aanbieder van een elektronische communicatiedienst zijn 

abonnees op genoegzame wijze informeert, als hij hen op individuele wijze op de hoogte stelt 

van de wijziging in de overeenkomst en de mogelijkheid deze kosteloos te ontbinden. Deze 

informatie kan bijvoorbeeld bekend gemaakt worden via een mailing, op of bij de nota, via SMS 

of via e-mail. Alleen wanneer individuele informatie aantoonbaar niet mogelijk is, volstaat het 

informeren van eindgebruikers via meer algemene communicatiemiddelen waarmee een zo 

groot mogelijk publiek bereikt wordt, zoals bijvoorbeeld advertenties in de landelijke dagbladen. 

7. Het ‘genoegzaam informeren’ van de abonnees over de wijziging. 

(…) 

Vergelijkingsmogelijkheid met oude situatie 

De abonnee dient in staat te worden gesteld om op eenvoudige wijze te kunnen inschatten 

welke gevolgen de aangekondigde wijziging voor hem persoonlijk heeft, zodat hij een 

gefundeerde keuze kan maken of hij gebruik wenst te maken van zijn beëindigingsrecht. Het 

college acht het daarvoor van belang dat de abonnee op eenvoudige wijze de nieuwe situatie 

kan vergelijken met de huidige situatie. Het college is van oordeel dat de aanbieder de 

abonnee dient te faciliteren in het vergelijken van de nieuwe met de huidige situatie. 

Artikel 6a.17 van de Tw 

B7. Artikel 6a.17 van de Tw luidt (voor zover van toepassing) als volgt: 

(lid 1) Een onderneming die krachtens artikel 6a.16, eerste lid, is aangewezen draagt, voor 

zover zij is aangewezen, er zorg voor dat voor haar abonnees de voorzieningen beschikbaar 

zijn die het hen mogelijk maken om per oproep door middel van een keuzecode of standaard 

door middel van een voorkeuze de diensten af te nemen van aanbieders die toegang hebben 

tot haar openbare telefoonnetwerk op een vaste locatie en de openbare telefoondienst, of een 

substantieel onderdeel daarvan, op een vaste locatie aanbieden. 

(lid 2) De in het eerste lid bedoelde voorkeuze moet door de abonnee op individuele basis 

kunnen worden gewijzigd door middel van het kiezen van een daartoe bestemd nummer uit 

een door Onze Minister op grond van artikel 4.1 vastgesteld nummerplan. 

(lid 3) Het college kan een krachtens artikel 6a.16, eerste lid, aangewezen onderneming 

voorschriften geven met betrekking tot de functionaliteit van de voorzieningen, bedoeld in het 

eerste lid. 

 

Artikel 3.2 van de Rude 

B8. Artikel 3.2 regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Rude) bepaalt dat een 

aanbieder van een openbare telefoondienst aan eindgebruikers op genoegzame wijze informatie 

bekend maakt over onder andere de volgende onderwerpen: 
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- de tarieven, de standaardkortingen en bijzondere en gerichte tariefregelingen; 

- het gevoerde schadevergoedings- en terugbetalingsbeleid; 

- de door de aanbieder gehanteerde algemene voorwaarden. 

 

B9. De Minister van Economische zaken heeft op 2 juni 2005 beleidsregels opgesteld met betrekking 

tot tariefstransparantie.
31

 Uit artikel 5, eerste lid van deze beleidsregels volgt dat  een aanbieder 

van openbare telefoondiensten of carrierdiensten zijn tarieven in ieder geval op genoegzame 

wijze bekend maakt als bedoeld in artikel 3.2 van de Regeling universele dienstverlening en 

eindgebruikersbelangen, indien hij zijn tarieven bekendmaakt op een website bekend maakt. 

Transparantieverplichting 

B10. Paragraaf 15.2.2 van het VT-besluit
32

 luidt (voor zover volgens partijen van toepassing) als volgt: 

(xix) KPN dient op grond van artikel 6a.2 jo. artikel 6a.9, tweede lid, van de Tw alle diensten en 

bijbehorende faciliteiten die KPN levert in het kader van de toegangsverplichting op grond 

van artikel 6a.6, eerste lid, van de Tw onderscheidenlijk artikel 6a.17, vierde lid, van de 

Tw, op te nemen in een referentieaanbod. 

(xxi) Voorts gelden de volgende voorschriften ten aanzien van de wijze van bekendmaking van 

het referentieaanbod: 

(h) KPN dient nieuwe diensten of uitfaseringen binnen een redelijke termijn van in 

beginsel minimaal 2 maanden van te voren aan C(P)S/ opbouw-afnemers bekend te 

maken. 

Non-discriminatieverplichting 

B11. Paragraaf 15.2.3 van het VT-besluit luidt (zover van toepassing) als volgt: 

(xxii.) KPN dient op grond van artikel 6a.2 jo. artikel 6a.8 van de Tw de genoemde vormen van 

toegang onder gelijke voorwaarden te verlenen. Deze verplichting houdt tevens in dat 

KPN ten opzichte van derden gelijke voorwaarden toepast als die welke onder gelijke 

omstandigheden gelden voor haarzelf, haar dochterondernemingen of haar 

partnerondernemingen.  

(xxiii.) De non-discriminatieverplichting heeft in ieder geval betrekking op: 

- de beschikbaarheid van de diensten en netwerken; 

- het proces van aankondiging van nieuwe of gewijzigde diensten; 

- het proces van informatieverstrekking. 
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Openbaarmaking 

B12. Artikel 8 Wet openbaarheid bestuur (hierna: Wob) luidt: 

Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft 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. 

B13. Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, Wob stelt dat het verstrekken van informatie achterwege 

blijft voor zover dit 

bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen 

vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 

B14. Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, Wob blijft openbaarmaking achterwege voor 

zover het belang daarvan niet opweegt tegen 

het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

B15. Artikel 18.7, zesde lid, Tw luidt: 

Met het oog op het bevorderen van een open en concurrerende markt in de elektronische 

communicatiesector maakt het college 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 deze 

wet opgelegde verplichtingen. Van gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, 

van de Wet openbaarheid van bestuur wordt geen mededeling gedaan. 

 

 


