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Ons kenmerk OPTA/ACNB/2012/200363 

Zaaknummer: 11.0188.34.1.01 

Datum:  29 februari 2012 

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

bezwaar van KPN B.V. van 14 november 2011 gericht tegen het besluit van 25 oktober 2011, 

waarbij het college heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan de last onder dwangsom en 

derhalve is overgegaan tot invordering van de door KPN B.V. verbeurde dwangsommen van  

€ 100.000,-. 

1 Samenvatting 

1. Op 25 oktober 2011 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (hierna: het college) een besluit met kenmerk OPTA/ACNB/2011/202195 genomen, 

waarbij het college heeft vastgesteld dat KPN niet heeft voldaan aan de last onder dwangsom 

en derhalve is overgegaan tot invordering van de door KPN B.V. (hierna: KPN) verbeurde 

dwangsommen van € 100.000,-.

2. Op 14 november 2011 heeft KPN bezwaar gemaakt tegen voorgaand besluit. Het college 

verklaart het bezwaar van KPN gedeeltelijk gegrond.  

2 Verloop van de procedure en feiten 

3. Bij besluit van 31 augustus 2011 heeft het college aan KPN een last onder dwangsom
1

opgelegd wegens overtreding van artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw). Het 

college heeft twee begunstigingstermijnen gesteld, de eerste liep af op 7 september 2011 en 

de tweede liep af op 30 september 2011. De hoogte van de dwangsom is vastgesteld op 

€ 5.000,- per dag met een maximum van € 100.000,-. 

4. De last is opgelegd om KPN er toe aan te zetten de abonnementsbeëindiging na 

contractswijziging van de dienst Zakelijke Belbasis voor de betrokken abonnees alsnog 

onverwijld kosteloos te maken. KPN diende op uiterlijk 7 september 2011 voor minimaal 95% 

van de abonnees en op uiterlijk 30 september 2011 voor alle betrokken abonnees de 

abonnementsbeëindiging kosteloos te maken.  

5. KPN heeft geen bezwaar gemaakt tegen voorgaand besluit. Het besluit van 31 augustus 2011 

staat hiermee in rechte vast.  

                                                     
1
 Besluit met kenmerk OPTA/ACNB/2011/2011992. 
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6. Bij e-mail van 7 september 2011 heeft KPN het college een rapportage inzake de naleving van 

de last gestuurd. Het college heeft bij e-mail van 8 september 2011 vragen over de rapportage 

gesteld. KPN heeft deze vragen bij e-mail van 12 september 2011 beantwoord. Vervolgens 

heeft het college KPN uitgenodigd om de rapportage toe te lichten.  

7. KPN heeft op 15 september ten kantore van het college een toelichting gegeven. Uit de 

rapportage en de toelichting blijkt dat er door KPN [vertrouwelijk] afkoopsommen onterecht in 

rekening zijn gebracht aan abonnees die hebben opgezegd binnen de termijn die in de maart 

brief was gegeven. Bij [vertrouwelijk] van deze abonnees zijn op 29 augustus 2011 de ten 

onrechte in rekening gebrachte afkoopsommen in mindering gebracht op een nog door KPN te 

vorderen bedrag bij de desbetreffende abonnees. Op 7 september 2011 had KPN 

[vertrouwelijk] abonnees de betreffende afkoopsommen terugbetaald via de bank. Op 12 

september 2011 had KPN in totaal [vertrouwelijk] terugbetalingen gedaan via de bank.  

8. Bij e-mail van 15 september 2011 heeft een medewerker van het college KPN laten weten dat 

hij van oordeel is dat de [vertrouwelijk] abonnees waarbij een verrekening plaats heeft 

gevonden pas kosteloos zijn gesteld op het moment dat de betreffende abonnee 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 gelijk is aan het moment van kosteloos 

stellen. Bij e-mail van 22 september 2011 en in een telefoongesprek op 29 september 2011 

heeft een medewerker van het college nogmaals zijn standpunt aan KPN aangegeven.  

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

KPN heeft aangegeven dat zij op 30 september 2011 in totaal [vertrouwelijk] abonnees heeft 

terugbetaald via de bank en daarmee kosteloos heeft 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 heeft 

aangegeven dat zij het bedrag dat zij verschuldigd is aan deze abonnee zal inbrengen in het 

faillissementstraject.  

10. Nadat het college hierom heeft verzocht heeft KPN bij e-mail van 7 oktober 2011 de 

rapportage van 30 september 2011 aangevuld. KPN heeft aangegeven dat van de 

[vertrouwelijk] abonnees, [vertrouwelijk] abonnees op 30 september 2011 door KPN zijn 

geïnformeerd over het verrekenen van het verschuldigde bedrag met de ten onrechte in 

rekening gebrachte afkoopsom. KPN heeft [vertrouwelijk] abonnees niet kunnen bereiken en 

derhalve niet geïnformeerd. KPN heeft hierbij aangegeven dat zij haar systemen zodanig heeft 

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

de abonnee de vordering alsnog voldoet. 

11. 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 
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oktober 2011 heeft KPN aangegeven dat deze abonnees nog niet zijn geïnformeerd en dat 

KPN heeft geconcludeerd dat deze klanten onbereikbaar zijn dan wel niet meer bestaan.  

12. Vervolgens heeft het college het bestreden besluit van 25 oktober 2011 genomen.  

13. Op 14 november 2011 heeft KPN pro forma bezwaar gemaakt tegen voorgaand besluit. Bij 

brief van 14 december 2011 heeft KPN het bezwaar aangevuld.  

14. Op 10 januari 2012 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarin KPN in de gelegenheid is 

gesteld haar bezwaar mondeling toe te lichten. Van de hoorzitting is een woordelijk verslag 

gemaakt.  

3 Bezwaren 

15. Kort en zakelijk weergegeven heeft KPN in bezwaar gesteld dat het bestreden besluit op 

onjuiste gronden is genomen en hiertoe het volgende aangevoerd.  

16. KPN heeft gesteld dat het college een onjuiste definitie hanteert van het begrip “kosteloos 

stellen”. Volgens KPN moet het begrip “kosteloos stellen” worden opgevat als dat de abonnee 

in de positie dient te worden gebracht als had hij geen onterechte kosten in rekening gebracht 

gekregen ofwel op de abonnee rust geen vordering zijdens KPN. Of de abonnee is 

geïnformeerd over de kosteloos stelling is volgens KPN niet relevant. En mocht de abonnee 

alsnog een betaling doen dan zal deze onverschuldigde betaling, volgens KPN, door middel 

van bepaalde instellingen in haar systeem worden terugbetaald.   

17. Volgens KPN houdt het voorgaande in dat het college uitgaat van een onjuiste berekening. De 

[vertrouwelijk] afkoopsommen dienen bij de [vertrouwelijk] abonnees te worden opgeteld. 

Daarmee komt KPN op een aantal van [vertrouwelijk] kosteloos stellingen en dat resulteert in 

een percentage van 94,56 kosteloosstellingen dat naar boven dient te worden afgerond. 

Daarmee is volgens KPN voldaan aan de last op 7 september 2011. 

18. Op grond van het voorgaande heeft KPN gesteld ook op 30 september 2011 ten aanzien van 

alle abonnees aan de last voldaan te hebben. Indien het zo mocht zijn dat voor het voldoen 

aan de last alle abonnees geïnformeerd dienden te zijn, dan stelt KPN zich op het standpunt 

dat alle abonnees op 30 september zijn geïnformeerd, daarin is niet bepalend in hoeverre kan 

worden vastgesteld of de abonnee kennis heeft genomen van het bericht van KPN maar in 

hoeverre vaststaat of KPN al het mogelijke heeft gedaan om de juiste gegevens van de 

abonnee te achterhalen en op basis daarvan de abonnee in kennis heeft gesteld. KPN heeft 

zich op het standpunt gesteld dat zij voldoende inspanningen heeft verricht. Zo heeft zij 

getracht de rekeningnummers van de abonnees te achterhalen. Zij heeft getracht de abonnees 

per brief te informeren, de abonnee te bellen, de KPN systemen onderzocht, de betaalhistorie 

van de abonnee onderzocht en een tweede aangetekende brief naar de abonnee gestuurd.  
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4 Juridisch Kader 

4.1 Ten aanzien van de overtreding 

19. In artikel 5:37, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) beslist het 

bestuursorgaan bij beschikking omtrent de invordering van een dwangsom.  

4.2 Ten aanzien van de openbaarmaking 

20. 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.  

21. Het verstrekken van informatie ingevolge de Wob blijft op grond van artikel 10, eerste lid, 

aanhef en onder c, van de Wob achterwege indien de informatie bedrijfs- en 

fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan 

de overheid zijn meegedeeld. 

22. Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft openbaarmaking 

achterwege indien het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van 

onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke 

personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

23. Op grond van artikel 18.7, vijfde lid, van de 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 Tw, opgelegde verplichtingen. Van gegevens als 

bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Wob wordt geen mededeling gedaan. 

5 Overwegingen 

5.1 Kosteloos stellen 

24. Omtrent de stelling van KPN dat het college een onjuiste definitie van het begrip “kosteloos 

stellen” hanteert, overweegt het college het volgende. Het college overweegt dat vaststaat dat 

de abonnee ten onrechte afkoopsommen in rekening zijn gebracht. Het “kosteloos stellen” van 

de abonnee betekent volgens het college dat de klant weer in dezelfde positie dient te worden 

gebracht als vóór het in rekening brengen van de afkoopsommen. Dit betekent volgens het 

college dat indien KPN de abonnee een factuur heeft gestuurd, waarbij de abonnee (ten 

onrechte) iets in rekening is gebracht, KPN de abonnee een creditnota dient te sturen om hem 

zodoende weer in dezelfde positie te brengen als voorheen. Het college heeft in casu ook 

terugbetalingen die door KPN zijn aangeboden aan de betreffende abonnees als “kosteloos 

stellen” aangemerkt. Het college merkt in dit verband op dat KPN het onverschuldigd betaalde 
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bedrag op de rekening heeft overgemaakt van de betreffende abonnees. De abonnee ziet 

derhalve op zijn rekening dat hij het onverschuldigd betaalde bedrag heeft teruggekregen. 

Naar het oordeel van het college is de abonnee daardoor in dezelfde positie gebracht als 

voorheen. Het college is van oordeel dat het enkele schorsen van een incassotraject of het in 

de systemen van KPN verrekenen van de afkoopsommen met openstaande bedragen 

onvoldoende is om aan te merken als “kosteloos stellen”. De abonnee weet in dat geval 

immers niet dat de door KPN in rekening gebrachte afkoopsom onterecht is. De abonnee blijft 

in de veronderstelling dat hij aan de afkoopsom moet voldoen.  

25. Op 7 september 2011 heeft KPN [vertrouwelijk] abonnees terugbetaald via de bank.  Het 

college merkt terugbetalen aan als “kosteloos stellen”. Doordat KPN op 7 september 2011 

93,1% van de betreffende abonnees “kosteloos heeft gesteld”, heeft KPN derhalve niet 

voldaan 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”.  

26. 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%.  

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

KPN heeft eerst op 12 september 2011 voldaan aan het deel van de last dat voorschrijft dat 

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

gesteld”. KPN heeft derhalve de begunstigingtermijn overschreden met vijf dagen. Het college 

heeft zich derhalve terecht op het standpunt gesteld dat KPN een dwangsom van € 25.000,-. 

heeft verbeurd.  

28. De tweede begunstigingstermijn liep af op 30 september 2011. Op deze datum diende KPN 

alle abonnees “kosteloos te hebben gesteld”. Uit de beschikbare gegevens is gebleken dat 

KPN voor de afloop van de tweede begunstigingtermijn op 30 september 2011 van 

[vertrouwelijk] abonnees de ten onrechte in rekening gebrachte afkoopsom heeft verrekend 

met een reeds langer door de abonnee verschuldigd bedrag. Van deze [vertrouwelijk] 

abonnees, heeft KPN [vertrouwelijk] abonnees geïnformeerd over het verrekenen van het 

openstaande bedrag. Het college is van oordeel dat KPN hiermee deze abonnees “kosteloos 

heeft gesteld”. De overige [vertrouwelijk] abonnees heeft KPN niet kunnen bereiken.  
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29. Met KPN is het college van oordeel dat KPN binnen de gestelde termijn voldoende 

inspanningen heeft verricht om ook deze resterende [vertrouwelijk] abonnees “kosteloos te 

stellen”. Het college wijst in dit verband ook op hetgeen KPN tijdens de hoorzitting van 10 

januari 2012 nog eens heeft benadrukt, dat zij heeft getracht de rekeningnummers van de 

abonnees te achterhalen, de abonnees per brief te informeren, de abonnee te bellen, de KPN 

systemen onderzocht, de betaalhistorie van de abonnee onderzocht en een tweede 

aangetekende brief naar de abonnee gestuurd. Op grond van het voorgaande heeft KPN naar 

het oordeel van het college voldaan aan de last onder dwangsom per 30 september 2011 en 

met ingang van deze datum is er derhalve geen dwangsom van € 75.000,- verbeurd.  

30. Op grond van het hetgeen hiervoor is overwogen verklaart het college het bezwaar gedeeltelijk 

gegrond. KPN heeft voldaan aan de tweede begunstigingstermijn van 30 september 2011 en 

er is derhalve geen dwangsom van € 75.000,-. verbeurd. Het besluit blijft voor het overige in 

stand. Dit betekent dat KPN niet heeft voldaan aan de eerste begunstigingstermijn van 7 

september 2011 en een dwangsom heeft verbeurd van € 25.000,-. 

6 Besluit tot publicatie 

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

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.
2
 Verder neemt het college in aanmerking dat de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 10 november 2010 heeft 

bepaald dat op basis van de Wob sanctiebesluiten als onderdeel van de toezichthoudende 

taak volledig, met inbegrip van de namen van de betrokkenen mogen worden gepubliceerd.
3

Ten aanzien van de vereiste belangenafweging bepaalt de Afdeling dat – voor de beoordeling 

of sprake is van een onevenredige benadeling van betrokkene(n) – het oordeel over de 

rechtmatigheid van het te publiceren besluit doorslaggevend is. 

32. 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 van KPN is vastgesteld dat zij in strijd heeft gehandeld met het in artikel 11.7 Tw, 

bepaalde en dat aan haar een sanctie is opgelegd. Abonnees worden zo gewaarschuwd voor 

dit soort overtredingen. Abonnees die hierdoor al zijn getroffen of hierover zelfs al hebben 

geklaagd komen op deze manier te weten dat er effectief is gehandhaafd om hun belang te 

beschermen.  

                                                     
2
 Beleidsregels openbaarmaking OPTA van 1 april 2009, Stcrt 2009, nr. 63, tevens gepubliceerd op http://www.opta.nl. 

3
 ABRvS 10 november 2010, LJN BO3468. 
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33. Daarnaast is het ook in het belang van marktpartijen om kennis te nemen van de ten aanzien 

van andere marktdeelnemers genomen (sanctie)besluiten. Afnemers van de diensten van KPN 

worden zo gewaarschuwd en concurrenten komen zo te weten dat er ter bescherming van hun 

belang is opgetreden. 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. 
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7 Dictum 

34. Het college verklaart het bezwaar van KPN gedeeltelijk gegrond. Het besluit blijft voor het 

overige in stand. Dit betekent dat KPN een dwangsom van € 25.000,- heeft verbeurd. Het 

college gaat over tot invordering van het door KPN verschuldigde bedrag van € 25.000,-.  

35. 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 Markten, 

w.g. drs. J.G.J. Keetelaar 

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. 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.


