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Nieuw besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de 

bezwaren tegen het besluit van 30 december 2002, voor zover daarbij overeenkomstig 

artikel 62, eerste lid, Mededingingswet een boete is opgelegd aan Dutchtone N.V., thans 

Orange Nederland N.V.   

I. Het verloop van de procedure 

 

1. Bij besluit van 30 december 2002, nummer 2658/344 heeft de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna ook: d-g NMa) met toepassing van artikel 

6, eerste lid, juncto artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) wegens 

een inbreuk op artikel 6 Mw aan vijf ondernemingen (hierna gezamenlijk: de mobiele 

operators) boetes opgelegd, waaronder een boete aan Dutchtone N.V,. thans Orange 

Nederland N.V. (hierna ook: Orange). 

 

2. Orange heeft op 24 januari 2003 bezwaar gemaakt tegen dat besluit. Ook de andere 

operators hebben bezwaar gemaakt. 

 

3. Overeenkomstig  artikel 92, eerste lid, juncto artikel 62, eerste lid, Mw heeft de d-g NMa 

de bezwaren voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften 

Mededingingswet (hierna: Adviescommissie). 

 

 

4. Op 7 oktober 2003 heeft de Adviescommissie haar advies aan de d-g NMa uitgebracht. 

 

5. Rekening houdend met het advies heeft de d-g NMa bij besluit van 27 september 2003 

op de bezwaren beslist en daarbij ook artikel 81 EG toegepast.  

 

6. Tegen dat besluit heeft Orange bij brief van 4 november 2004 beroep ingesteld bij de 

Rechtbank Rotterdam tegen. Ook de andere mobiele operators hebben beroep ingesteld. 
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7. Op 14 juli 2006 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Daarbij heeft de rechtbank onder 

meer het beroep van Orange gegrond verklaard en het besluit van 27 september 2003 

vernietigd.1  

 

8. Bij brief van 24 augustus 2006 heeft de NMa tegen deze uitspraak hoger beroep 

ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb). Ook Orange, 

KPN Mobile en T-Mobile hebben hoger beroep ingesteld. Het CBb heeft op 31 december 

2007 een uitspraak heeft gedaan in deze hoger beroepsprocedure.2 Daarbij heeft het CBb 

geoordeeld dat het hoger beroep van de NMa voor zover betrekking hebbend op de 

deelname van Orange aan de onderhavige onderling afgestemde feitelijke gedraging, 

ongegrond is.  

 

II.    Nieuwe beoordeling van het bezwaar van Orange 

 

9. In zijn uitspraak oordeelt het CBb dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat de 

deelname van Orange aan de onderhavige onderling afgestemde feitelijke gedraging 

onvoldoende aannemelijk is gemaakt en dat de beslissing op bezwaar op een 

ontoereikende motivering berust. 

 

10. Hoewel dit oordeel niet tevens is opgenomen in het dictum van de uitspraak van het 

CBb, is voor de Raad voldoende duidelijk dat deze overwegingen ten aanzien van de 

deelname van Orange het eindoordeel van het CBb bevatten over dit onderdeel van het 

hoger beroep van de NMa. De (beantwoording van de) prejudiciële vragen die het CBb in 

zijn uitspraak heeft gesteld aan het EG Hof van Justitie (hierna: HvJ), zullen in dit 

oordeel ten aan zien van de deelname door Orange geen verandering brengen. 

Tegelijkertijd staat vast dat de einduitspraak van het CBb in deze zaak – als gevolg van 

de thans ingezette prejudiciële procedure bij het HvJ – nog geruime tijd op zich zal laten 

wachten en dat de beoordeling van de overige onderdelen van de hoger beroepen in die 

einduitspraak niet van invloed zal zijn op de nieuwe beslissing op bezwaar die de Raad 

volgens het huidige oordeel van het CBb ten aanzien van Orange dient te nemen. De 

Raad is dan ook van oordeel dat sprake is van een situatie waarin de einduitspraak van 

het CBb niet behoeft te worden afgewacht om thans een nieuw besluit op bezwaar ten 

aanzien van Orange te kunnen nemen. De Raad acht het voorts niet opportuun opnieuw 

onderzoek te doen naar een eventuele deelname door Orange. De Raad zal daarom 

thans opnieuw beslissen op het bezwaar van Orange. 

 

                                                           
1 MEDED 04/3276WILD. 
2 AWB 06/657, 660, 661 en 662. 
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11. Met inachtneming van en onder verwijzing naar de uitspraak van het CBb en de 

uitspraak van de rechtbank Rotterdam, acht de Raad van Bestuur van de NMa3 het 

bezwaar van Orange, waar het de deelname aan de onderlinge afstemming betreft, 

alsnog gegrond, reden om af te zien van het opleggen van een boete.  

 

III. Besluit  

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

- herroept het besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit van 30 december 2002, voor zover daarbij een boete is opgelegd 

aan Dutchtone N.V., thans Orange Nederland N.V.  

- legt aan Orange Nederland N.V. geen boete of last onder dwangsom op. 

 

 

Datum: 7 februari 2008 

 
 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

overeenkomstig het door de Raad op 5 februari 2008  genomen besluit,  

 

 

 

 

(w.g.) P. Kalbfleisch  

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, 

sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 

 

                                                           
3 Met ingang van 1 juli 2005 is de NMa een zelfstandig bestuursorgaan geworden en zijn de taken en 

bevoegdheden van de d-g NMa overgegaan op de Raad van Bestuur van de NMa.  

 


