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

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

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

dwangsom aan MCXess B.V. wegens overtreding van artikel 4.2, elfde lid, van de 

Telecommunicatiewet.   

1 Verloop van de procedure 

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

heeft op 11 september 2002 het nummer 0900-2374626 en op 21 juli 2009 het nummer  

0900-8099 toegekend aan Bergman Clinics B.V (hierna: Bergman).  

 

2. Bergman is ten aanzien van deze 0900 nummers een overeenkomst tot levering van (een) 

openbare elektronische communicatiedienst(en) aangegaan met MCXess B.V. (hierna: 

MCXess).  

 

3. Op 25 april 2012 heeft het college van Bergman een verzoek tot handhaving ontvangen inzake 

voornoemde 0900 nummers. 

 

4. Bij brief van 16 mei 2012 heeft het college MCXess op de hoogte gesteld van dit 

handhavingsverzoek en MCXess een aantal vragen gesteld. Het college heeft MCXess 

verzocht binnen 10 werkdagen te reageren. 

 

5. MCXess heeft bij brief van 1 juni 2012 op de brief van het college gereageerd. 

 

6. Het college heeft op 15 juni 2012 zijn voornemen tot het opleggen van een last onder 

dwangsom aan MCXess kenbaar gemaakt. MCXess heeft de gelegenheid gehad om zijn 

zienswijze in te dienen. 

 

7. MCXess heeft op 27 juni zijn schriftelijke zienswijze aan het college doen toekomen.  

 

2 Zienswijze  

8. Bij brief van 27 juni 2012, door het college ontvangen op 28 juni 2012, heeft (XXX) (optredend 

als gemachtigde van MCXess) schriftelijk gereageerd op het voornemen tot het opleggen van 

een last onder dwangsom.   

 

9. Samenvattend komt de zienswijze van MCXess er op neer dat het standpunt van het college, 

dat het weigeren (door de aanbieder) een nummer vrij te geven op verzoek van de 
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nummerhouder in strijd is met artikel 4.2, elfde lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), 

onjuist is. MCXess is de mening toegedaan dat het op basis van artikel 4.10 van de Tw enkel 

mogelijk is in aanmerking te komen voor het vrijgeven van een nummer in de hiervoor 

bedoelde zin, indien sprake is van een rechtsgeldige beëindiging van de onderliggende 

overeenkomst.  

  

10. De door MCXess ingediende zienswijze heeft niet geleid tot het aanbrengen van wijzigingen 

ten opzichte van de vooraankondiging. 

 

3 Juridisch Kader 

11. Op grond van artikel 15.1, derde lid, van de Tw is het college belast met het toezicht op de 

naleving van artikel 4.2, elfde lid, van de Tw. 

 

12. Ingevolge artikel 15.2, tweede lid, van de Tw is het college bevoegd tot oplegging van een last 

onder bestuursdwang ter handhaving van de verplichtingen, gesteld bij of krachtens de in 

artikel 15.1, derde lid, van de Tw bedoelde bepalingen. 

 

13. Uit artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) volgt dat het college in plaats 

van het uitoefenen van een last onder bestuursdwang een last onder dwangsom aan de 

overtreder kan opleggen. 

 

14. Ingevolge artikel 4.2, elfde lid, van de Tw is het verboden nummers door Onze Minister 

aangewezen overeenkomstig het vijfde lid, alsmede nummers voorkomende in een 

nummerplan te gebruiken voor de in de aanwijzing onderscheidenlijk in een nummerplan 

opgenomen bestemming zonder of in afwijking van een toekenning.   

 

15. Artikel 4.10, eerste lid onder aanhef en sub a van de Tw luidt: Bij algemene maatregel van 

bestuur kan worden bepaald dat een aanbieder van een bij die maatregel aan te wijzen 

categorie van openbare elektronische communicatieactiviteiten verplicht is degene die op 

grond van een met hem afgesloten overeenkomst die elektronische communicatiedienst 

afneemt:  

a. de mogelijkheid te bieden het in het kader van de afgenomen elektronische 

communicatiediensten bij hem in gebruik zijde nummer te blijven gebruiken na 

beëindiging van de levering van de dienst in het geval de beëindiging van de levering 

plaatsvindt ten gevolge van een rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst. 
  



 

   

Besluit 

Openbaar 

3 

16. Artikel 1.1, aanhef en onder h, van de Regeling universele dienstverlening en 

eindgebruikersbelangen (hierna: Rude) luidt:  

h. Platformaanbieder: aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die zich 

jegens een nummerhouder of een nummergebruiker ertoe verbindt om een dienst die 

verbonden is aan een oproep naar een nummer dat aan die nummerhouder is toegekend of 

door die nummergebruiker wordt gebruikt, toegankelijk te maken.  

 

17. Artikel 1.1, aanhef en onder f en g, van de Rude luidt:  

f. daluren: maandag tot en met vrijdag van 0.00 uur tot 8.00 uur en van 20.00 uur tot 24.00 uur, 

en zaterdag en zondag van 0.00 uur tot 24.00 uur. 

g. nummer met bijzondere toegang: nummer uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten 

of een internationaal nummer dat voor toegang gebruik maakt van een voor dat nummer 

specifieke voorziening in een randapparaat van de eindgebruiker die wordt aangeboden door 

een aanbieder anders dan de aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst 

die de eindgebruiker toegang verschaft tot nummers uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-

diensten of internationale nummers.  

 

4 Overwegingen van het college 

4.1 Overtreding 

18. Het college constateert dat de nummers 0900-2374626 en 0900-8099 in casu zijn toegekend 

aan Bergman. Bergman is daarmee nummerhouder geworden (als bedoeld in artikel 1.1, 

aanhef en onderdeel c, van de Tw) ten aanzien van de genoemde nummers.  Dit besluit richt 

zich enkel op het nummer 0900-8099 daar het nummer 0900-2374626 inmiddels per 6 juli 

2012 vrij gegeven is.   

 

19. Bergman heeft met betrekking tot de levering van elektronische communicatiediensten een 

contract gesloten met MCXess, waarbij is bepaald dat MCXess ervoor zal zorgdragen dat het 

betreffende 0900 nummer (wordt doorgeschakeld en daarmee) aankiesbaar wordt.   

 

Beschikkingsmacht MCXess  

20. In de praktijk betekent dit dat de communicatiedienst waarvoor door Bergman met MCXess 

een overeenkomst is aangegaan, en waarvoor (het aansluitpunt dat correspondeert met) het 

betreffende nummer wordt gebruikt, technisch toegankelijk wordt gemaakt door MCXess (of 

door een van de platformaanbieders waarmee zij een zakelijk samenwerkingsverband is 

aangegaan).  

 

21. Dit betekent dat (het aansluitpunt dat correspondeert met) het betreffende nummer wordt 

aangesloten op het openbare (telefonie)netwerk, zodat daarover (telefoon)verkeer kan 

plaatsvinden.  
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22. Als een nummer in vorenbedoelde zin wordt aangesloten door een aanbieder van (openbare) 

elektronische communicatiediensten, zoals MCXess, heeft dit in de praktijk verstrekkende 

gevolgen. Zolang MCXess een dergelijke aansluiting, waarvoor het betreffende nummer wordt 

gebruikt, in stand houdt, kunnen andere aanbieders hetzelfde nummer (logischerwijs) niet 

tegelijkertijd ook aansluiten. Deze regel volgt uit afspraken die daaromtrent zijn gemaakt door 

de leden van de Vereniging COIN.
1
 

 

23. Om door een andere aanbieder reeds aangesloten nummers toch te kunnen aansluiten, zal de 

aanbieder die dit voornemens is, daarvoor – gelet op de afspraken waarnaar in het vorige 

randnummer wordt verwezen – toestemming moeten verkrijgen van eerstgenoemde aanbieder 

(in casu MCXess) via het “netwerk”
2
 dat door de Vereniging COIN wordt beheerd. Gelet hierop 

oefent MCXess, die het betreffende nummer heeft aangesloten, daarover een exclusieve 

feitelijke beschikkingsmacht uit, waarvan ook de nummerhouder (in casu Bergman) afhankelijk 

is. Dat Bergman tevens de nummerhouder is, en daarmee exclusief gerechtigd tot het gebruik 

van haar nummer, doet aan deze feitelijke situatie niet af. Het voorgaande betekent dat 

Bergman feitelijk slechts met toestemming van MCXess over het nummer
3
 kan beschikken. 

 

Strijdig (technisch) gebruik 

24. Bergman heeft 14 november 2011 aan MCXess kenbaar gemaakt dat zij de dienst die zij 

afneemt van MCXess wenst te beëindigen en het betreffende nummer met onmiddellijke 

ingang wil laten aansluiten op het openbare telefonische netwerk door een andere aanbieder 

(hetgeen ook wel wordt aangeduid als het porteren van nummers, maar in dit geval geen 

nummerbehoud is in de zin van artikel 4.10, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de TW 

aangezien het betreffende nummer direct is toegekend aan de eindgebruiker). Volgens 

Bergman weigert MCXess hieraan echter mee te werken.  

 

25. Het college heeft op 16 mei 2012 gevraagd aan MCXess waarom zij weigert mee te werken 

aan het vrijgeven van het nummer. MCXess heeft aangegeven dat er sprake is van een 

overeenkomst tot levering van elektronische communicatiediensten van het (service)nummer 

0900-8099. De overeenkomst kent een vaste looptijd. Bergman heeft aangegeven de 

overeenkomsten tussentijds te willen opzeggen. MCXess ziet op grond van de lopende 

overeenkomsten geen reden om hiermee akkoord te gaan anders dan dat zij gecompenseerd 

wenst te worden voor de omzetderving. Hiertoe heeft MCXess op 17 februari 2012 per brief 

een compensatievoorstel gedaan. Bergman heeft volgens MCXess op 24 februari 2012 per e-

mail afwijzend op het compensatievoorstel gereageerd. Bergman stelt zich op het standpunt 

                                                      
1
 De Vereniging COIN, opgericht in september 1998, is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal telecomaanbieders, 

opgezet om invulling te geven aan de wettelijke verplichting tot nummerportabiliteit (nummerbehoud). Om het proces van 

porteren en migreren van nummers tussen aanbieders correct te laten verlopen is een protocol opgesteld voor geautomatiseerd 

berichtenverkeer: de End-to-end standaard Nummerportabiliteit. Ook het migreren van nummers wordt volgens dit protocol 

afgehandeld. Voornoemde standaard wordt beheerd door de Vereniging COIN. Zie ook: https://www.coin.nl/. 
2
 Deze database wordt door Vereniging COIN de ‘Common Reference Database’ (CRDB) genoemd. 

3
 Dit is dus zelfs het geval als deze nummers direct aan de betreffende (eind)gebruiker (en niet aan de betreffende aanbieder) 

zijn toegekend door het college. 
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dat gezien de hoogte van het compensatievoorstel hen geen andere optie werd gelaten dan 

het uitdienen van het contract tot de levering van elektronische communicatiediensten. 

Aangezien Bergman het nummer wilde porteren naar een andere provider heeft zij een 

verzoek tot handhaving ingediend.  
 

26. In artikel 4.2, elfde lid, van de Tw is bepaald dat het verboden is om een nummer zonder of in 

afwijking van een toekenning te gebruiken. Gebruik van het nummer met toestemming van 

degene die een toekenning heeft verkregen blijft echter mogelijk.
4
 Het college stelt zich op het 

standpunt dat Bergman, als nummerhouder, door het afsluiten van een overeenkomst met 

MCXess, MCXess exclusieve toestemming heeft gegeven om het betreffende nummer aan te 

sluiten op het openbare (telefonie)netwerk. In die zin maakt MCXess naar het oordeel van het 

college (technisch) gebruik van het nummer als bedoeld in artikel 4.2, elfde lid, van de Tw.  

 

27. Nu Bergman als nummerhouder echter op 14 november 2011 heeft aangegeven dat zij het 

betreffende nummer per direct wil meenemen naar een andere aanbieder, betekent dit volgens 

het college dat Bergman in haar hoedanigheid als nummerhouder vanaf dat moment MCXess 

geen toestemming meer geeft om het betreffende nummer (op een technische wijze) te 

gebruiken. Naar het oordeel van het college betekent dit dat MCXess het betreffende 0900 

nummer, dat niet aan haar is toegekend, vanaf dat moment is gaan gebruiken zonder een 

toekenning, dan wel zonder toestemming van degene aan wie de toekenning heeft 

plaatsgevonden. 

 

Zienswijze 

28. Bij brief van 27 juni 2012, door het college ontvangen op 28 juni 2012, heeft gemachtigde 

schriftelijk gereageerd op het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. 

 

29. MCXess geeft aan dat hij op 27 januari 2012 een e-mailbericht van een medewerker, 

verbonden aan het college, heeft ontvangen waarin wordt aangegeven dat:  

 

“Om voor nummerportering in aanmerking te komen vereist art. 4.10 lid 1 aanhef en sub a Tw 

in elk geval wel in de rechtsgeldige beëindiging van de (onderliggende) overeenkomst.” 

 

30. Voor MCXess is het onbegrijpelijk, en zij vindt het ook onjuist dat in het voornemen tot het 

opleggen van een last onder dwangsom wordt geoordeeld dat de weigering tot het porteren 

van nummers in strijd zou zijn met artikel 4.2, elfde lid van de Tw. Volgens MCXess bevat het 

artikel een algemeen verbod tot het gebruik van nummers die voorkomen in een nummerplan, 

zoals 0900-nummers, zonder dat de nummers eerst zijn toegekend. 

 

31. MCXess geeft aan dat de weigering tot het vrijgeven van de nummers vanwege een nog 

lopende overeenkomst, niet betekent dat er geen sprake meer zou zijn van een toekenning. 

 

                                                      
4
 Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 87. 
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32. Het standpunt van het college ‘dat het nummerhouders, ongeacht eventuele geschillen over de 

nakoming van de (telefonie) overeenkomst waarvoor de nummers oorspronkelijk werden 

gebruikt, in beginsel vrij staat om hun eigen nummers aan te laten sluiten door elke partij op 

elk wenselijk moment’ volgt MCXess niet. Dit standpunt zou niet worden ondersteund door 

artikel 4.2, elfde lid, van de Tw en zou ook in strijd zijn met artikel 4.10 van de Tw.   

 

33. MCXess stelt verder nimmer te hebben aangegeven niet bereid te zijn om de relevante 

handelingen uit te voeren voor het vrijgeven van de nummers nadat de overeenkomst 

rechtsgeldig is beëindigd conform artikel 4.10 van de Tw.  

 

Reactie op zienswijze MCXess 

34. MCXess beroept zich erop dat zij niet gehouden is mee te werken aan het porteren van een 

nummer indien de onderliggende overeenkomst (nog) niet rechtsgeldig is beëindigd, zoals in 

casu blijkbaar het geval is. Artikel 4.10, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Tw bepaalt 

inderdaad dat een aanbieder (ter zake van nummers uit de nummerreeksen die voor 

nummerbehoud in aanmerking komen) verplicht is degene die op grond van een met hem 

gesloten overeenkomst die elektronische communicatiedienst afneemt, de mogelijkheid te 

bieden het in het kader van de afgenomen elektronische communicatiedienst bij hem in 

gebruik zijnde nummer te blijven gebruiken na de beëindiging van de levering van de dienst in 

het geval de beëindiging van de levering van de dienst plaatsvindt ten gevolge van een 

rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst.  

 

35. MCXess miskent hiermee echter dat artikel 4.10, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Tw 

niet van toepassing is indien het/de betreffende nummer(s) direct aan de eindgebruiker is/zijn 

toegekend.
5
 Deze bepaling ziet immers op de situatie dat het/de betreffende nummer(s) zijn 

toegekend aan de aanbieder en in gebruik zijn gegeven aan de partij die wenst over te 

stappen naar een andere aanbieder met behulp van die nummers. In casu zijn de betreffende 

nummers echter direct aan Bergman toegekend (Bergman is daarmee nummerhouder) en niet 

aan MCXess. Bergman wil haar eigen nummers thans laten aansluiten op het openbare 

(telefonie)net door een andere aanbieder. Het college heeft in het voorgaande reeds 

gemotiveerd dat dit een nummerhouder in beginsel vrijstaat. 

 

36. Verder wijst het college erop dat artikel 4.2, elfde lid, van de Tw niet enkel een verbod bevat 

een nummer te gebruiken indien het nog aan niemand is toegekend, zoals MCXess lijkt te 

suggereren. Bedoeld verbod bepaald juist dat het verboden is nummers te gebruiken voor een 

in een nummerplan opgenomen bestemming zonder een toekenning (of in afwijking daarvan), 

althans zonder toestemming van degene aan wie het nummer is toegekend (de 

nummerhouder). Daarmee geldt het verbod ook als het nummer reeds aan een bepaalde partij 

is toegekend, maar het (zonder toestemming) gebruikt wordt door een andere partij.  

                                                      
5
 Dit wordt ook bevestigd in de wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten d.d. 1 september 2004, zie: Stcrt. 

2004, 172, p. 3. 
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Het college is van oordeel dat dit in casu aan de orde is omdat Bergman in haar hoedanigheid 

als nummerhouder sinds 14 november 2011 MCXess geen toestemming meer geeft om het 

betreffende nummer (op een technische wijze) te gebruiken. Gelet op het feit dat het nummer 

direct is toegekend aan Bergman, en Bergman MCXess verzocht heeft het nummer vrij te 

geven, en MCXess dit weigert, handelt MCXess hiermee in strijd met artikel 4.2, elfde lid, van 

de Tw.  
 

37. De (mogelijke) beleidswijzigingen op het gebied van nummerportabiliteit die binnen het 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie worden verkend, waarop MCXess 

wijst, maakt het voorstaande niet anders.  

 

38. Gelet op het voorgaande kan de door MCXess ingediende zienswijze niet leiden tot het 

aanbrengen van wijzigingen ten opzichte van de reeds bekend gemaakte vooraankondiging.  

 

Conclusie 

39. Het college is – mede gelet op het voorgaande – van oordeel dat het nummerhouders, 

ongeacht eventuele geschillen over de nakoming van de (telefonie)overeenkomst waarvoor het 

nummer oorspronkelijk werd gebruikt, in beginsel vrij staat om hun eigen nummer aan te laten 

sluiten door elke partij op elk wenselijk moment. Bergman heeft MCXess herhaaldelijk verzocht 

om het nummer over te dragen naar een andere aanbieder. Nu MCXess in dit geval weigert dit 

te doen en hiermee de vrije beschikking van Bergman over het betreffende nummer verhindert, 

handelt MCXess naar het oordeel van het college in strijd met artikel 4.2, elfde lid, van de Tw. 

Het college zal gelet op het voorgaande dan ook overgaan tot handhaving van het in dat artikel 

bepaalde. Eventuele civielrechtelijke gevolgen komen voor rekening van Bergman. Hier staat 

het college verder buiten.  

 

4.2 Bevoegdheid college, gebruik van de bevoegdheid 

40. Gelet op de bepalingen die zijn genoemd in randnummers 11, 12 en 13 is het college bevoegd 

om de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 4.2, elfde lid, van de Tw te 

handhaven. 

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

een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last 

onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik maken. Onder 

bijzondere omstandigheden zal het college ingeval van overtreding geen gebruik maken van 

zijn handhavingbevoegdheid. Handhavend optreden door middel van een last onder 

dwangsom zou zodanig onevenredig kunnen zijn in verhouding tot de daarmee te dienen 

belangen dat hiervan in een concrete situatie dient te worden afgezien. Van het voorgaande is 

het college niet gebleken zodat wordt overgegaan tot handhaving.  
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4.3 Last onder dwangsom  

Ten aanzien van de last 

42. MCXess is tot op heden haar verplichting om het betreffende nummer van Bergman vrij te 

geven niet vrijwillig nagekomen. Nadere handhavingsmaatregelen zijn derhalve noodzakelijk. 

De last onder dwangsom dient MCXess te dwingen alsnog de wettelijke bepalingen zoals 

beschreven in artikel 4.2, elfde lid van de Tw na te leven. 

 

Ten aanzien van de hoogte van de dwangsom 

43. Indien MCXess nalaat om het nummer vrij te geven, verbeurt zij een dwangsom van  

€ 1.000,- per dag, tot een maximum van € 20.000,-.  

 

44. Artikel 5:32, vierde lid, derde volzin, Awb bepaalt dat het vastgestelde bedrag in redelijke 

verhouding staat tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de 

dwangsomoplegging. Naar het oordeel van het college vormt de last een voldoende prikkel om 

de last na te leven. Het vastgestelde bedrag staat daarmee tevens in redelijke verhouding tot 

de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van deze 

dwangsomoplegging. 

 

Ten aanzien van de begunstigingstermijn 

45. Het college stelt de begunstigingstermijn op vijf werkdagen lopend vanaf de dag dat een nieuw 

verzoek, om het vrijgeven van het voornoemde nummer door of namens Bergman is gedaan. 

De begunstigingstermijn in het besluit biedt MCXess voldoende mogelijkheid om de nodige 

acties te ondernemen om haar verplichtingen inzake het geven van toestemming voor het 

vrijgeven van nummers van een nummerhouder ten behoeve van een andere aanbieder na te 

komen.  

 

5 Publicatie 

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

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

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. Daarnaast is het ook in het 

belang van marktpartijen om kennis te nemen van de ten aanzien van andere 

marktdeelnemers genomen besluiten.  

 

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

handhavingspraktijk ten aanzien van overtredingen van artikel 4.2, elfde lid van de 

Telecommunicatiewet, zal het college overgaan tot publicatie van het onderhavige besluit, 

zonder vermelding van de namen van natuurlijke personen en bedrijfsvertrouwelijke gegevens. 
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6 Besluit 

48. Het college legt een last onder dwangsom op met de volgende inhoud: 

 

Uiterlijk op de vijfde werkdag nadat een nieuw verzoek om het vrijgeven van het nummer 

0900-8099 door of namens Bergman aan MCXess is gedaan, zal MCXess hiervoor 

toestemming dienen te verlenen (en dient deze toestemming ook te worden gehandhaafd). 

Indien MCXess de last niet of niet volledig opvolgt, verbeurt zij een dwangsom van € 1.000,- 

per dag voor iedere dag of gedeelte van een dag na afloop van de laatste dag van de gestelde 

termijn, waarop zij nalaat aan de last te voldoen, zulks met een maximum van € 20.000,-. 

 

Hoogachtend,  

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur  

 

 

(w.g.) mw. mr. ir. W.K.A.G. Beekelaar 

 

 

 

 

 

Bezwaar 

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

bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA.             

Het postadres is: College van de OPTA, t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het 

bezwaar bevatten. 

 

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat 

geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan.  Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw 

bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld.  De procedure kan 

daardoor worden verkort.  Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw 

bezwaarschrift door het college worden behandeld.  

 

 

 

 

 

 


