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

invordering van de door KPN verbeurde dwangsommen op grond van het besluit van het 

college van 31 augustus 2011. 

1 Verloop van de procedure en feiten 

1. Bij besluit van 31 augustus 2011
1
 heeft het college van de Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) aan KPN B.V. (hierna: KPN) op grond van artikel 

15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), juncto artikel 5.32 van de Algemene 

wet bestuursrecht (hierna: Awb) een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van 

artikel 7.2 Tw. Het college heeft twee begunstigingstermijnen gesteld, de eerste op 7 september 

2011, de tweede op 30 september 2011. De hoogte van de dwangsom is vastgesteld op € 5.000 

per dag met een maximum van € 100.000. 

 

2. De last onder dwangsom dient om KPN er toe aan te zetten de abonnementsbeëindiging na 

contractswijziging van de dienst Zakelijk BelBasis voor de betrokken abonnees alsnog onverwijld 

kosteloos 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.  

 

3. Bij e-mail van 7 september 2011 heeft KPN het college een rapportage gestuurd waaruit zou 

moeten blijken dat KPN de last heeft nageleefd. Het college heeft bij e-mail van 8 september 2011 

vragen aan KPN gesteld naar aanleiding van deze rapportage. KPN heeft deze vragen bij e-mail 

van 12 september 2011 beantwoord. Aangezien de rapportage en de beantwoording van de 

vragen het college nog niet voldoende duidelijkheid verstrekte over de naleving van de last onder 

dwangsom door KPN, heeft het college KPN uitgenodigd om ten kantore van het college de 

rapportage toe te lichten.  

 

4. KPN heeft op 15 september 2011 ten kantore van het college een toelichting gegeven op de 

rapportage. Uit de rapportage en de toelichting daarop blijkt dat er door KPN [Vertrouwelijk] 

afkoopsommen onterecht in rekening gebracht zijn aan abonnees die opzegden binnen de termijn 

die in de maartbrief was gegeven. Bij [Vertrouwelijk] van deze abonnees zijn de terug te betalen 

opzegkosten in mindering gebracht op een nog door KPN te vorderen bedrag bij de desbetreffende 

abonnees. Op 7 september 2011 had KPN [Vertrouwelijk] abonnees terugbetaald via de bank. Op 

12 september 2011 had KPN in totaal [Vertrouwelijk] terugbetalingen gedaan via de bank.  
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5. Bij e-mail van 15 september 2011 heeft het college KPN laten weten dat hij van oordeel is dat de 

[Vertrouwelijk] abonnees, waarbij de ten onrechte in rekening gebrachte afkoopsom wordt 

verrekend met een reeds langer door de abonnee verschuldigd bedrag, pas kosteloos zijn gesteld 

op het moment dat de desbetreffende abonnee hiervan op de hoogte is gesteld. KPN heeft bij  

e-mail van 20 september 2011 aangegeven dat zij van oordeel is dat het moment van schorsen 

van de incassotrajecten (eind augustus) gelijk is aan het moment van kosteloos stellen. Het 

college heeft vervolgens zijn bovengenoemde oordeel hierover nogmaals bevestigd per e-mail van 

22 september 2011 en in een telefoongesprek met KPN op 29 september 2011.  

 

6. Bij e-mail van 30 september 2011 heeft KPN haar eindrapportage verstuurd aan het college. KPN 

had op 30 september 2011 in totaal [Vertrouwelijk] abonnees terugbetaald via de bank en daarmee 

kosteloos gesteld. KPN heeft van één abonnee de bankgegevens niet kunnen achterhalen, 

ondanks verschillende acties daartoe, en daarmee niet kosteloos kunnen stellen. Deze abonnee is 

inmiddels failliet verklaard. KPN geeft aan dat zij het bedrag dat zij verschuldigd is aan deze 

abonnee zal inbrengen in het faillissementtraject. 

 

7. Bij e-mail van 3 oktober 2011 heeft het college KPN verzocht de rapportage van 30 september 

2011 aan te vullen met de datum van het informeren van de [Vertrouwelijk] abonnees over de 

verrekening van de openstaande vordering bij de abonnee met de ten onrechte in rekening 

gebrachte afkoopsom. KPN heeft deze aanvulling op de rapportage verstrekt bij e-mail van 

7 oktober 2011. Van de [Vertrouwelijk] abonnees zijn [Vertrouwelijk] abonnees op 30 september 

2011 door KPN geïnformeerd over het verrekenen van het verschuldigde bedrag met de ten 

onrechte in rekening gebrachte afkoopsom. KPN heeft [Vertrouwelijk] abonnees niet weten te 

bereiken en dus niet geïnformeerd. KPN geeft daarbij aan dat zij haar systemen zodanig heeft 

ingericht dat de betreffende abonnees het bedrag automatisch krijgen teruggestort in geval de 

abonnee de vordering alsnog voldoet.  

 

8. Bij e-mail van 17 oktober 2011 heeft het college KPN gevraagd of de desbetreffende 

[Vertrouwelijk] abonnees alsnog zijn geïnformeerd en zo ja per welke datum. Bij e-mail van 

18 oktober 2011 heeft KPN gemeld dat deze abonnees nog niet zijn geïnformeerd en dat KPN 

concludeert dat deze groep klanten onbereikbaar is, dan wel niet meer bestaat.  

2 Overwegingen 

9. Op 7 september 2011 had KPN [Vertrouwelijk] terugbetalingen gedaan van de [Vertrouwelijk] ten 

onrechte in rekening gebrachte afkoopsommen. Dat komt neer op een percentage van 93,1%.  

 

10. Het college is van oordeel dat het moment van het schorsen van het incassotraject van de 

[Vertrouwelijk] hierboven genoemde abonnees niet gelijk staat aan het moment van het kosteloos 

stellen van deze abonnees. Immers, zolang de betreffende abonnee niet in kennis is gesteld van 

de mindering van het bedrag dat hij aan KPN is verschuldigd, weet hij niet beter dan dat hij de 

onterecht door KPN in rekening gebrachte afkoopsom nog steeds moet betalen, en zal hij daar 

naar handelen.  
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11. Doordat KPN op 7 september 2011 93,1% van de betreffende abonnees kosteloos heeft gesteld, 

heeft KPN niet voldaan aan dat deel van de last onder dwangsom dat voorschrijft dat KPN op 

7 september 2011 minimaal 95% van de betrokken abonnees kosteloos moet hebben gesteld.  

 

12. Op 12 september 2011 heeft KPN opnieuw terugbetalingen gedaan. Daardoor had KPN op 

12 september 2011 in totaal [Vertrouwelijk] terugbetalingen gedaan van de [Vertrouwelijk] ten 

onrechte in rekening gebrachte afkoopsommen. Dat komt neer op een percentage van 98,3%.  

 

13. De eerste begunstigingstermijn van de last onder dwangsom liep af op 7 september 2011. KPN 

heeft pas op 12 september 2011 voldaan aan dat deel van de last onder dwangsom dat voorschrijft 

dat KPN op 7 september 2011 minimaal 95% van de betrokken abonnees kosteloos moet hebben 

gesteld. KPN heeft dus de begunstigingstermijn overschreden met vijf dagen. KPN verbeurt 

hiermee een dwangsom van € 25.000. 

 

14. Het college ziet geen reden om af te zien van invordering van dit bedrag.  

 

15. KPN had op 30 september 2011 in totaal [Vertrouwelijk] abonnees via de bank kosteloos gesteld 

en [Vertrouwelijk] abonnees geïnformeerd over het verrekenen van het openstaande bedrag bij de 

abonnee met de ten onrechte in rekening gebrachte afkoopsom. Hiermee heeft KPN op 

30 september 2011 [Vertrouwelijk] abonnees kosteloos gesteld. Dit betekent dat KPN niet alle 

betrokken abonnees op 30 september 2011 kosteloos heeft gesteld. KPN voldoet daarmee niet 

aan dat deel van de last onder dwangsom dat voorschrijft dat KPN op 30 september 2011 alle 

betrokken abonnees kosteloos moet hebben gesteld.  

 

16. Het college overweegt dat KPN voor één van de [Vertrouwelijk] abonnees die niet kosteloos zijn 

gesteld heeft aangetoond dat zij voldoende inspanningen heeft verricht om de bankgegevens van 

de betreffende abonnee te achterhalen. Het college overweegt voorts dat KPN beperkte, en 

daarmee onvoldoende inspanningen heeft verricht om de resterende [Vertrouwelijk] abonnees te 

bereiken om hen te informeren over het verrekenen van het verschuldigde bedrag door de 

abonnee met de ten onrechte in rekening gebrachte afkoopsom.  

 

17. De tweede begunstigingstermijn van de last onder dwangsom liep af op 30 september 2011. KPN 

heeft niet voldaan aan dat deel van de last onder dwangsom dat voorschrijft dat KPN op 

30 september 2011 alle betrokken abonnees kosteloos moet hebben gesteld. KPN heeft de 

begunstigingstermijn overschreden tot aan het maximale aantal dagen waarop zij een dwangsom 

verbeurt, namelijk tot en met 15 oktober 2011. KPN verbeurt hiermee een dwangsom van 

€ 75.000. 

 

18. Het college ziet geen reden om af te zien van invordering van dit bedrag.  

 

19. KPN dient de dwangsommen van € 25.000 en € 75.000, gezamenlijk de maximale dwangsom van 

€ 100.000, te betalen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit. 
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3 Publicatie 

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

website www.opta.nl. In zijn Beleidsregels openbaarmaking OPTA heeft het college het algemene 

belang van artikel 8 Wet openbaarheid van bestuur, dat ertoe noopt openbaarheid te betrachten, 

geconcretiseerd door te wijzen op het belang van transparantie, het gelijkheidsbeginsel en de 

preventieve werking.
2
 Daarnaast is het ook in het belang van marktpartijen om kennis te nemen 

van de ten aanzien van andere marktdeelnemers genomen besluiten.  

 

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

zonder vermelding van namen van natuurlijke personen en bedrijfsvertrouwelijke gegevens. 
  

                                                      
2
 Beleidsregels openbaarmaking OPTA van 1 april 2009, Stcrt 2009, nr. 63, tevens gepubliceerd op www.opta.nl 
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4 Besluit 

22. Het college, gelet op artikel 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht,  

 

- stelt vast dat KPN op 12 september 2011, met overschrijding van de begunstigingstermijn van 

vijf dagen, heeft voldaan aan dat deel van de last onder dwangsom van 31 augustus 2011 dat 

voorschrijft dat KPN minimaal 95% van de betrokken abonnees kosteloos moet hebben 

gesteld;  

- stelt vast dat KPN hiermee een dwangsom verbeurt van € 25.000; 

- stelt vast dat KPN op 30 september 2011 niet voldeed aan dat deel van de last onder 

dwangsom van 31 augustus 2011 dat voorschrijft dat KPN alle betrokken abonnees kosteloos 

moet hebben gesteld en dat KPN op 15 oktober 2011, vijftien dagen na de 

begunstigingstermijn, hier nog steeds niet aan voldeed; 

- stelt vast dat KPN hiermee een dwangsom verbeurt van € 75.000 

 

en gaat over tot invordering van het door KPN totaal aan dwangsommen verschuldigde bedrag van 

€ 100.000. 

 

23. Het college zal een openbare versie van dit besluit publiceren op zijn website www.opta.nl. 

 

 

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 

 

BEZWAARMOGELIJKHEID 

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.  

 


