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

van artikel 15.4 van de Telecommunicatiewet tot oplegging van een boete ter zake van 

overtreding van de verplichtingen die uit hoofde van artikel 6a.2 jo. 6a.8 en 6a.9 van de 

Telecommunicatiewet in het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie zijn opgelegd. 

 

1 Samenvatting van het besluit 

 

1. In dit besluit stelt het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: 

het college) vast dat Koninklijke KPN N.V en haar groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk: 

KPN) voorafgaand aan het uitbrengen van het bod van KPN in het kader van de openbare 

Europese Aanbesteding Overheidstelecom 2010 (hierna: OT2010) Cluster Vast (hierna: de 

Aanbesteding) in strijd hebben gehandeld met de non-discriminatieverplichting die aan KPN is 

opgelegd op grond van het Marktanalysebesluit “Vaste telefonie” van 19 december 2008
1
 (hierna: 

Marktanalysebesluit VT). Daarnaast stelt het college in dit besluit vast dat KPN ook in strijd heeft 

gehandeld met de transparantieverplichting die haar in het genoemde marktanalysebesluit is 

opgelegd. Vanwege deze overtredingen legt het college KPN een boete op van € 29.683.857,80*. 

 

2. Dit besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst beschrijft het college het verloop van de procedure (§ 

2). Vervolgens geeft hij een samenvatting van het boeterapport (§ 3) en beschrijft hij het 

toepasselijke juridische kader (§ 4). Daarna volgen een weergave van de relevante feiten (§ 5), 

een samenvatting van de zienswijze van KPN en de overwegingen van het college met betrekking 

tot de vaststelling van de overtredingen (§ 7). Vervolgens stelt het college de hoogte van de boete 

vast (§ 8) en neemt hij een beslissing over de publicatie van het besluit (§ 9).  

 

2 Verloop van de procedure 

 

3. De procedure tot aan het uitbrengen van het boeterapport is beschreven in § 2 van het 

boeterapport. Daar is tevens een overzicht gegeven van de bronnen die zijn gebruikt in het aan dit 

besluit ten grondslag liggende onderzoek. Hierna volgt in randnummers 4 tot en met 32 een 

weergave van het verloop van de procedure tot aan het uitbrengen van het boeterapport. Het 

verloop van de procedure na het uitbrengen van het boeterapport wordt beschreven in de 

randnummers 33-38. 

                                                      

*  Dit betreft de boete zoals bepaald door de rechtbank Rotterdam in de uitspraak van 24 oktober 2013. 

1
  Kenmerk OPTA/AM/2008/202721.    
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4. Bij brief van 14 september 2010 heeft Tele2 Nederland B.V. (hierna: Tele2) aan het college een 

verzoek om handhaving gedaan inzake vermeende overtreding van de verplichtingen uit het 

Marktanalysebesluit VT door KPN in het kader van de Aanbesteding.  

 

5. Tele2 legde in genoemd verzoek tot handhaving een verband met een door haar in het kader van 

de aanbesteding tegen de Staat der Nederlanden (hierna: de Staat) aanhangig te maken kort 

geding. Op 15 september 2010 heeft Tele2 de Staat der Nederlanden gedagvaard in kort geding 

inzake de voorlopige gunning aan KPN van het cluster Vaste Telefonie.  

 

6. Bij brief van 17 september 2010 heeft het college aan Tele2 de ontvangst van het verzoekschrift 

bevestigd. In dezelfde brief heeft het college Tele2 uitgenodigd voor een hoorzitting ten kantore 

van het college op 29 september 2010.
2
 

 

7. Eveneens bij brieven van 17 september 2010 heeft het college KPN en de projectorganisatie 

OT2010 (hierna: de Projectorganisatie) op de hoogte gesteld van de ontvangst van het 

verzoekschrift van Tele2 en beide partijen uitgenodigd aanwezig te zijn bij de hiervoor genoemde 

hoorzitting.
3
 

 

8. Bij brief van 23 september 2010 heeft BT Group plc (hierna: BT) vervolgens te kennen gegeven 

bij de hoorzitting aanwezig te willen zijn. Het college heeft BT bij brief van 27 september 2010 

uitgenodigd voor de hoorzitting.
4
 

 

9. Bij een tweetal brieven van 24 september 2010 heeft Tele2 nadere stukken ingediend in verband 

met de hoorzitting van 29 september 2010. 

 

10. Op 29 september 2010 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Hierin zijn partijen in elkaars 

aanwezigheid als ook afzonderlijk van elkaar gehoord. Het college heeft KPN voorafgaand aan 

deze hoorzitting de cautie gesteld. Tijdens deze hoorzitting hebben KPN en Tele2 nadere stukken 

overgelegd. 

 

11. Op 30 september 2010 heeft KPN (telefonisch) verzocht om een nadere toelichting te geven op 

de verklaringen zoals deze tijdens de hoorzitting op 29 september 2010 door KPN zijn gegeven. 

Bij brief van 30 september 2010 heeft het college dit verzoek van KPN afgewezen. 

 

12. Op 30 september 2010 heeft het college KPN nogmaals afzonderlijk gehoord. Voorafgaand 

hieraan heeft het college aan KPN de cautie gesteld. Tijdens deze tweede hoorzitting zijn 

onderwerpen besproken die in de eerste hoorzitting niet aan bod konden komen.  

                                                      
2
  Kenmerk OPTA/AM/2010/202687. 

3
  Kenmerk OPTA/AM/2010/202691 respectievelijk OPTA/AM/2010/202689. 

4
  Kenmerk OPTA/AM/2010/202756. 
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13. Bij e-mails van 1 oktober 2010 heeft KPN nadere informatie verstrekt ten aanzien van een aantal 

openstaande actiepunten. Voorts heeft zij het college bij brief van 1 oktober 2010 voorzien van 

een CD-rom (met daarop enkele Excel-bestanden). 

 

14. Bij brief van 4 oktober 2010 heeft KPN desgevraagd nadere informatie overgelegd over de 

gehanteerde aannames in de toets van de bieding op gedragsregel 5. Tevens heeft KPN het 

college verzocht te reageren op enkele vragen van KPN met betrekking tot een eventueel 

boetetraject en de alsdan binnen het college te hanteren scheiding van functies tussen onderzoek 

en toezicht. Bij brief van 6 oktober 2010 heeft het college een reactie gegeven op de genoemde 

vragen van KPN. Bij brief van 6 oktober 2010 heeft KPN gereageerd op de brief van het college 

van 6 oktober 2010.  

 

15. Het college heeft op 7 oktober 2010 openbare versies van de brief van 4 oktober 2010 en de 

brieven van 6 oktober 2010 doorgezonden naar Tele2. 

 

16. Het college heeft op 11 oktober 2010 het conceptbesluit inzake het verzoek tot handhaving van 

Tele2 voorgelegd aan KPN met het verzoek om een zienswijze te geven. Op 12 oktober 2010 

heeft KPN haar zienswijze op het concept besluit bij het college ingediend. 

 

17. Op 13 oktober 2010 heeft de Projectorganisatie aan de betrokken partijen bekend gemaakt de 

voorlopige gunning aan KPN te hebben ingetrokken.  

 

18. Op 13 oktober 2010 heeft het college een definitief besluit genomen ten aanzien van enkele 

onderdelen van het eerder genoemde handhavingsverzoek van Tele2. In dit besluit (hierna: 

Deelbesluit 1) stelt het college vast dat KPN bij de Aanbesteding de non-discriminatieverplichting 

met betrekking tot het proces van informatieverstrekking heeft overtreden, maar wijst hij het 

verzoek van Tele2 tot handhaving af, voorzover dat daarop gericht is. 

 

19. De Staat heeft de voorlopige gunning aan KPN bij brief van 14 oktober 2010 ingetrokken.  

 

20. Bij brief van 14 oktober 2010 heeft Tele2 het kort geding tegen de Staat ingetrokken.  

 

21. Bij brief van 4 november 2010 heeft de Staat aan KPN bericht dat de inschrijving van KPN op 

Cluster Vast ter zijde wordt gelegd en dat de Staat voornemens is de opdracht voor Cluster Vast 

aan Tele2 te gunnen. 

 

22. Op 17 november 2010 is KPN in bezwaar gegaan tegen Deelbesluit 1 van 13 oktober 2010. Op 

dezelfde dag heeft zij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het CBb) verzocht 

om een voorlopige voorziening.  

 

23. Op 20 december 2010 heeft de voorzieningenrechter van het CBb KPN’s verzoek om een 
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voorlopige voorziening afgewezen. In zijn uitspraak onderschrijft de voorzieningenrechter van het 

CBb voorshands het oordeel van het college dat KPN in het kader van de Aanbesteding de non-

discriminatieverplichting heeft overtreden.  

 

24. Op 11 januari 2011 heeft vervolgens de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage 

uitspraak gedaan in het kort geding van KPN tegen de Staat. In zijn uitspraak heeft de 

voorzieningenrechter geoordeeld dat de Staat KPN ten onrechte heeft uitgesloten van de 

Aanbesteding en bepaald dat de Staat zijn beslissing om (voorlopig) aan Tele2 te gunnen, moet 

intrekken. De Staat en Tele2 zijn beide tegen deze uitspraak in beroep gegaan. 

 

25. Bij brief van 25 maart 2011 heeft het college KPN in de gelegenheid gesteld te reageren op het 

feitencomplex van het conceptboeterapport. 

 

26. Op 8 april 2011 heeft KPN bij het college gereageerd op het feitencomplex van het boeterapport..  

 

27. Op 12 april 2011 heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage uitspraak gedaan op de beroepen van de 

Staat en Tele2 tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van 11 januari 2011. In zijn 

uitspraak heeft het Gerechtshof de uitspraak van de voorzieningenrechter bekrachtigd en daaraan 

toegevoegd dat de Staat, indien hij het Cluster Vast in het kader van de Aanbesteding aan iemand 

wil gunnen, hij dat aan KPN moet doen.  

 

28. Bij brief van het college van 18 mei 2011 heeft het college KPN verzocht nadere omzetgegevens 

te verstrekken. Op 26 mei 2011 heeft het college per e-mail bij KPN nagevraagd wanneer hij de 

gevraagde omzetgegevens zal ontvangen van KPN.  KPN heeft op 26 mei 2011 gereageerd op 

de mail van het college van 26 mei 2011 door aan te geven dat ze extra tijd nodig heeft om aan 

het informatieverzoek te kunnen voldoen. Het college heeft KPN bij e-mail van 26 mei 2011 uitstel 

verleend voor de beantwoording van het informatieverzoek.  

 

29. Bij brieven van respectievelijk 27 en 30 mei 2011 heeft KPN de gevraagde omzetgegevens 

verstrekt. 

 

30. Bij besluit van 1 juli 2011 heeft het college voorts op de andere onderdelen van het 

handhavingsverzoek van Tele2 beslist (hierna: Deelbesluit 2). Voor zover thans van belang heeft 

het college in dit besluit vastgesteld dat KPN bij de bekendmaking van de wijzigingen van de 

tarieven en voorwaarden van de WLR-dienst per 1 oktober 2010 de transparantieverplichting 

heeft overtreden. Het college heeft echter ook in dit besluit geen aanleiding meer gezien om 

handhavend richting KPN op te treden in de vorm van het opleggen van een last onder 

dwangsom.  

 

31. Bij brief van 8 juli 2011 heeft de Projectorganisatie aan Tele2 bericht dat de voorlopige 

gunningsbeslissing van 4 november 2010 wordt ingetrokken en hij voornemens is het Cluster Vast 

alsnog aan KPN te gunnen. 
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32. Op 1 augustus 2011 is het boeterapport opgesteld. Bij brief van 18 augustus 2011 heeft het 

college dit boeterapport aan KPN toegezonden.  

 

33. Bij brief van 29 juli 2011 is Tele2 tegen Deelbesluit 2 in bezwaar gegaan. Op dezelfde datum heeft 

Tele2 de voorzieningenrechter van het CBb verzocht om Deelbesluit 1 te schorsen wat betreft het 

oordeel van het college dat KPN’s aanbod in het kader van de Aanbesteding in strijd is met ND-5 

en de daarop gebaseerde beslissing om niet handhavend richting KPN op te treden door middel 

van het opleggen van een last onder dwangsom. 

 

34. Bij brief van 11 augustus 2011 is KPN in bezwaar gegaan tegen Deelbesluit 2.  

 

35. Op 5 september 2011 heeft KPN telefonisch aangegeven met het oog op de op 21 september 

2011 ingeplande hoorzitting in de bezwaarprocedure tegen Deelbesluit 2 geen aanleiding te zien 

voor een mondelinge toelichting op het boeterapport en verzocht haar in de gelegenheid te stellen 

een schriftelijke zienswijze in te dienen. Bij brief van 6 september 2011 heeft het college aan KPN 

bevestigd dat KPN afziet van een mondelinge zienswijze en KPN tot 16 september 2011 in de 

gelegenheid gesteld om een schriftelijke zienswijze op het rapport te geven.  

 

36. Bij uitspraak van 5 september 2011 heeft de voorzieningenrechter van het CBb het verzoek van 

Tele2 om schorsing van Deelbesluit 1 afgewezen. 

 

37. Bij brief van 16 september 2011 heeft KPN haar zienswijze op het boeterapport gegeven. Daarbij 

heeft KPN zich het recht voorbehouden om kort na de eerder genoemde hoorzitting in bezwaar te 

laten weten of zij haar zienswijze op het boeterapport alsnog mondeling wenst toe te lichten. KPN 

heeft na de hoorzitting geen contact meer met het college opgenomen, zodat het college, gelet op 

het voorgaande, ervan is uitgegaan dat KPN van een nadere mondelinge toelichting heeft 

afgezien.  

 

38. Op 28 september 2011 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage wederom 

uitspraak gedaan in een door Tele2 aanhangig gemaakt kort geding. In deze uitspraak heeft de 

voorzieningenrechter bepaald dat de Staat zijn voornemen om aan KPN te gunnen, dient in 

trekken en de Staat tot heraanbesteding dient over te gaan, indien hij de opdracht wil gunnen 

voordat onherroepelijk is beslist op de bezwaren tegen Deelbesluit 1 en 2 van het college.  
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3 Samenvatting van het boeterapport 

 

39. In het boeterapport concluderen de onderzoekers allereerst dat KPN in het kader van de 

Aanbesteding in strijd heeft gehandeld met de non-discriminatieverplichting, zoals aan KPN 

opgelegd in het Marktanalysebesluit VT op grond van artikel 6a.2 jo. artikel 6a.9 en 6a.8 van de 

Telecommunicatiewet (hierna: Tw).  

 

40. In de aanloop naar de Aanbesteding heeft KPN namelijk haar eigen retailbedrijf eerder 

geïnformeerd dan haar concurrenten in deze Aanbesteding over wijzigingen in de tarieven en 

voorwaarden van de zogenaamde Wholesale Line Rental-dienst (hierna: WLR). [vertrouwelijk] Als 

gevolg van deze discriminatoire bekendmaking konden deze concurrenten, anders dan KPN zelf, 

met deze wijzigingen geen of onvoldoende rekening houden bij hun inschrijving in de 

Aanbesteding en was dus bij de Aanbesteding geen sprake van een level playing field. Om die 

reden kwalificeert de discriminatoire bekendmaking volgens de onderzoekers als een overtreding 

van de non-discriminatieverplichting. 

 

41. Daarnaast hebben de onderzoekers vastgesteld dat KPN haar afnemers pas op of omstreeks 21 

september 2011 volledig en definitief heeft geïnformeerd met betrekking tot de wijziging van 

(tarieven en voorwaarden van) de WLR-dienst per 1 oktober 2011. Daarmee heeft KPN volgens 

de onderzoekers in strijd met de transparantieverplichting gehandeld zoals die haar in het 

Marktanalysebesluit VT op grond van artikel 6a.2 jo. artikel 6a.8 van de Tw is opgelegd. Op grond 

van deze verplichting dient KPN namelijk bij dergelijke wijzigingen een redelijke 

aankondigingstermijn te hanteren en haar externe afnemers in beginsel minimaal twee maanden 

voor de ingangsdatum van de wijziging bekend te maken met de wijzigingen, zodat deze 

afnemers voldoende tijd hebben om hierop in te spelen, eventueel hun business case kunnen 

aanpassen en gelijk met de retailafdeling van KPN aan de start kunnen verschijnen.  
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4 Juridisch kader 

4.1 Ten aanzien van de overtreding 

 

42. Op 19 december 2008 heeft het college in het Marktanalysebesluit VT KPN op grond van artikel 

6a.1 jo. artikel 6a.2 van de Tw aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht (hierna: 

AMM) op zowel de residentiële als de zakelijke wholesalemarkt voor vaste telefonie
5
 en KPN op 

grond van hoofdstuk 6A van de Tw verplichtingen opgelegd om de door het college op deze 

markten geconstateerde mededingingsproblemen te redresseren. 

  

43. De verplichtingen die aan KPN in dit verband zijn opgelegd, zijn, voorzover relevant in dit besluit, 

de volgende:   

 

- de non-discriminatieverplichting (artikel 6a.8 van de Tw); 

- de transparantieverplichting (artikel 6a.9 van de Tw). 

 

De non-discriminatieverplichting 

 

44. In dictumonderdeel XLVII van het Marktanalysebesluit VT is aan KPN specifiek voor WLR een 

non-discriminatieverplichting opgelegd. Deze luidt als volgt:  

 

“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 bij levering als die welke onder gelijke 

omstandigheden gelden voor haarzelf, haar dochtermaatschappijen of haar 

partnerondernemingen.”  

 

45. In dictumonderdeel XLVIII van het Marktanalysebesluit VT is voorts bepaald dat de non-

discriminatieverplichting in ieder geval betrekking heeft op, onder andere:  

 

- “het proces van aankondiging van nieuwe of gewijzigde diensten; 

[…] 

- het proces van informatieverstrekking”  

 

46. In onder meer randnummer 873 van het Marktanalysebesluit VT is de non-

discriminatieverplichting als volgt nader toegelicht: 

                                                      
5
  In het Marktanalysebesluit VT heeft het college twee relevante wholesalemarkten voor vaste telefonie afgebakend:  

- de residentiële wholesalemarkt, ofwel de wholesalemarkt voor levering van gespreksopbouw en toegang tot de 

telefonieaansluiting ten behoeve van de residentiële retailmarkt voor vaste telefonie; en 

- de zakelijke wholesalemarkt, ofwel de wholesalemarkt voor levering van gespreksopbouw en toegang tot de 

telefonieaansluiting ten behoeve van de zakelijke retailmarkt voor vaste telefonie. 

Deze relevante markten omvatten geheel Nederland, en beperken zich tot Nederland. 
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“De verplichting tot non-discriminatie in de zin van artikel 6a.8 van de Tw strekt zich uit tot alle 

diensten en bijbehorende faciliteiten die KPN levert in het kader van de toegangsverplichting 

voor wederverkoop van de telefonieaansluiting op de residentiële en zakelijke wholesalemarkt 

voor vaste telefonie. KPN dient deze diensten en bijbehorende faciliteiten onder gelijke 

omstandigheden te leveren. Deze verplichting houdt tevens in dat KPN, onder gelijke 

omstandigheden, onder gelijke voorwaarden levert aan externe afnemers als aan haar eigen 

retailbedrijf.”  

 

47. Voor zover het gaat om het proces van informatieverstrekking wordt de non-

discriminatieverplichting in randnummer 876 van het Marktanalysebesluit VT (aanhef en onder het 

zesde gedachtenstreepje) als volgt nader uitgewerkt: 

 

- “het proces van informatieverstrekking: hiermee doelt het college op gelijke behandeling van 

interne en externe afnemers met betrekking tot tijdige bekendmaking van (wijzigingen) in 

tarieven (waaronder mede begrepen eenmalige tarieven, actietarieven en kortingen) en alle 

voorwaarden (waaronder mede begrepen locaties waar de dienst beschikbaar is, 

dienstbeschrijving, order- en leveringsvoorwaarden).” 

 

De transparantieverplichting 

 

48. Aan KPN is voorts specifiek voor WLR in dictumonderdeel XLIV van het Marktanalysebesluit VT 

op grond van artikel 6a.2 jo. artikel 6a.9 van de Tw de verplichting opgelegd om 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, op te nemen in een referentieaanbod. 

 

49. In dictumonderdeel XLVI, onder h, van het Marktanalysebesluit VT is het volgende voorschrift aan 

de bekendmaking van nieuwe diensten of uitfaseringen verbonden:  

 

“KPN dient nieuwe diensten of uitfaseringen binnen een redelijke termijn van in beginsel minimaal 

2 maanden van te voren aan WLR-afnemers bekend te maken.” 

 

4.2 Ten aanzien van de bevoegdheid 

 

50. Artikel 15.1, derde lid, Tw luidt: 

 

“Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens andere bepalingen van deze 

wet dan bedoeld in het eerste en tweede lid en met het toezicht op de naleving van de 

bepalingen van de roamingverordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen 

ambtenaren. De vorige volzin is niet van toepassing op het bepaalde bij of krachtens de 

artikelen 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, tweede, derde lid, vierde en vijfde lid, 5.7, 5.13 en 5.14 van deze 

wet.” 
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51. Artikel 15.4, tweede lid, Tw luidt, voor zover relevant: 

 

“Het college kan aan een onderneming een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste  € 

450.000, of, indien dat meer is, 10% van de relevante omzet van de onderneming in 

Nederland, ter zake van: 

a. overtreding van de bij of krachtens hoofdstuk 6a gestelde voorschriften, met uitzondering 

van artikel 6a.20;” 

 

4.3 Ten aanzien van de openbaarmaking 

 

52. 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. 

  

53. 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. 

 

54. 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. 

 

55. Op grond van artikel 18.7, zesde lid, 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. 
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5 Relevante feiten  

5.1 De Aanbesteding  

 

56. KPN heeft op 30 juli 2010 een offerte uitgebracht voor het Cluster Vast in het kader van de door 

de Staat georganiseerde Aanbesteding. De Aanbesteding heeft betrekking op het aanbieden van 

vaste telefoniediensten aan de aanbestedende diensten, in totaal 112 overheidsorganisaties
6
. 

Daarmee is deze opdracht één van de grootste op de zakelijke markt voor vaste telefonie.  

 

57. Tele2 en KPN zijn de ‘zittende leveranciers’ op basis van de raamovereenkomsten die zijn 

gesloten in het kader van de aanbesteding van vaste telefoniediensten in 2006 (hierna: OT2006). 

De Aanbesteding verschilt in een aantal opzichten van OT2006. De belangrijkste verschillen zijn 

dat de Staat ervoor heeft gekozen nog maar één aanbieder te selecteren, in plaats van twee zoals 

in 2006. Verder is het aantal deelnemende overheidsinstanties toegenomen. Het belang van het 

winnen van de Aanbesteding is daarmee ten opzichte van OT2006 nog eens aanzienlijk 

toegenomen.   

 

58. De in het kader van de Aanbesteding aanbestede opdracht ziet op een overeenkomst die een 

minimale duur heeft van 3 jaar en 6 maanden, inclusief 6 maanden voor de migratie naar de partij 

aan wie het Cluster Vast wordt gegund. De overeenkomst kan maximaal driemaal worden 

verlengd, telkens met een jaar. Daarbij komt bij beëindiging van de overeenkomst nog een 

aansluitende termijn van 6 maanden voor de migratie naar de opvolgende aanbieder. In totaal kan 

de looptijd van de overeenkomst daarmee variëren van minimaal 3,5 tot maximaal 7 jaar.  

 

59. Het gunningscriterium voor de Aanbesteding is dat van de economisch meest voordelige 

inschrijving, onderverdeeld in subcriteria voor kwaliteit en prijs. De score op kwaliteit weegt voor 

30% mee en de score op prijs heeft een wegingsfactor van 70% in de totaalscore.
7
  

 

60. De deadline voor het uitbrengen van een offerte was 30 juli 2010 om 12:00 uur. Naast KPN 

hebben ook Tele2 en BT een offerte uitgebracht.   

 

5.2 Totstandkoming van KPN’s inschrijving op de Aanbesteding  

 

61. Als gezegd, heeft KPN haar offerte op het Cluster Vast op 30 juli 2010 ingediend. Voorafgaande 

aan de indiening van de offerte door KPN heeft de retailafdeling van KPN (hierna: KPN Retail) de 

wholesaleafdeling van KPN (hierna: KPN Wholesale) verzocht om in het kader van de 

Aanbesteding “iets te doen aan de prijs van de dienst Wholesale Line Rental” welk verzoek KPN 

Wholesale op 27 juli 2010 heeft gehonoreerd. In dat verband stelt het college in chronologische 

volgorde de volgende (door KPN niet betwiste) feiten vast.  

                                                      
6
  Dit volgt uit bijlage F bij OT2010, Beschrijvend Document: Cluster Vast (‘het bestek’), juni 2010. 

7
  Dit blijkt uit pagina 55 van OT2010, Beschrijvend Document: Cluster Vast (‘het bestek’), juni 2010. 
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62. KPN Retail heeft omstreeks 20 juli 2010 aan KPN Wholesale verzocht om een verlaging van de 

WLR-tarieven met het oog op het doen van een aanbieding in het kader van de Aanbesteding.
8
 Bij 

dit verzoek was de [vertrouwelijk] van KPN, de heer [vertrouwelijk], vanuit zijn 

verantwoordelijkheid als [vertrouwelijk] van de Pricing Board NL, betrokken.  

 

63. De heer [vertrouwelijk] was ook aanwezig bij (een van de) bijeenkomsten die op 21 en 22 juli 2010 

tussen KPN Retail en KPN Wholesale plaatsvonden naar aanleiding van het verzoek van KPN 

Retail om een prijsverlaging van de WLR-tarieven.
9
 Tijdens deze bijeenkomsten is (in ieder geval 

op hoofdlijnen) met KPN Wholesale besproken wat de Aanbesteding inhield.
10

    

 

64. Na deze bijeenkomsten heeft KPN Wholesale onderzocht of en onder welke voorwaarden zij een 

verlaging van de WLR-tarieven wilde overwegen. Als gevolg daarvan is het volgende WLR-

actieaanbod dat voorziet in een korting van 60% op de WLR-faciliteit nummerblokken per 1 

oktober 2010 (hierna: de Kortingsactie) tot stand gekomen en als tariefvoorstel bij de Pricing 

Board W&O ingediend:  

 

• Ingangsdatum 1 oktober 2010; 

• Het geven van een korting van 60% op nummerblokken installed base of in Q4 2010 

afgenomen nieuwe lijnen, indien afnemers de nummerblokken minimaal 36 maanden 

afnemen; 

• Indien eerder wordt opgeheven: met terugwerkende kracht aanrekening van 100% tarief tot 

1 oktober 2010; 

• De actie loopt van 1 oktober tot 31 december 2010
11

. 

 

65. Ten aanzien van de bekendmaking van de Kortingsactie aan de WLR-afnemers voorzag het 

tariefvoorstel voorts in de volgende afspraken
12

:  

 

• Communicatie naar OPTA (uiterlijk 30 juli 2010); 

• Publicatie Referentie Aanbod WLR Annex 5 Tarieven op de website (uiterlijk 30 juli 2010); 

• Publicatie brief “WLR Tarieven per 01-10-2010” op de website (uiterlijk 30 juli 2010); 

• Brief “WLR Tarieven per 01-10-2010” in de KPN wholesale nieuwsbrief (30 juli 2010); 

                                                      
8
  Zie pleitnota KPN op hoorzitting inzake handhavingsverzoek Tele2, randnummer 3.15 en 3.20. en Uitwerking  

hoorzitting  d.d. 29 september 2010 – Vertrouwelijk deel hoorzitting KPN - deel 1 (blz.7, laatste kopje en blz. 8, kopje 

1).  

9
  Uitwerking hoorzitting d.d. 30 september 2010 – Vertrouwelijk deel hoorzitting KPN deel 2 (p. 3, kopje 3).  

10
  Uitwerking hoorzitting d.d. 30 september 2010 – Vertrouwelijk deel hoorzitting KPN deel 2 (p. 7, kopje 1 t/m 7). 

11
  Sheetpresentatie KPN d.d. 27 juli 2010: “Tariefaanpassing WLR 2010 Q4, ter besluitvorming”; pricing board nummer: 

PB-2010-51; Verslag pricing board d.d. 27 juli 2010. 

12
  Sheetpresentatie KPN d.d. 27 juli 2010: “Tariefaanpassing WLR 2010 Q4, ter besluitvorming”; pricing board nummer: 

PB-2010-51.  
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• Commerciële aankondiging met meer informatie over invulling van de actie (eind augustus 

2010). 

 

66. De Kortingsactie is op 27 juli 2010, in de aanwezigheid van de heer [vertrouwelijk], in de Pricing 

Board W&O behandeld en goedgekeurd.
13

 Het college stelt vast dat daarmee, mede gelet op de 

overige betrokkenheid van de heer [vertrouwelijk] bij de Kortingsactie, vaststaat dat KPN Retail al 

op 27 juli 2010 is bekend gemaakt met de Kortingsactie per 1 oktober 2010 [vertrouwelijk].   

 

67. Op 28 juli 2010 heeft KPN gebruik gemaakt van (haar kennis omtrent) de Kortingsactie ten 

behoeve van de ND-5 toetsing van haar voorgenomen bieding in de Aanbesteding.
14

 

 

68. Op dezelfde dag is de Kortingsactie alsmede een ongeadresseerde brief hierover op de website 

van KPN wholesale geplaatst. Deze informatie is niet op de homepage gepubliceerd, maar op het 

‘vierde niveau’ van de website: als PDF bestand bij de technische documentatie van WLR via de 

links: KPN-wholesale, National Services, Documents pricing & contracts, RA WLR. De website 

van KPN Wholesale bevatte ook geen zogenaamde ‘alert-functie’. Bijgevolg zijn externe afnemers 

van WLR pas op 30 juli 2010 (zie hierna randnr. 71) voor het eerst door KPN gewezen op de 

Kortingsregeling en de informatie daarover op de website van KPN Wholesale.  

 

69. Op 28 juli 2010 om 17:02 uur is het college via e-mail op de hoogte gesteld van de Kortingsactie.  

 

70. Op 28 en 29 juli 2010 heeft KPN haar bieding voor de Aanbesteding geprocureerd.
15

 De heer 

[vertrouwelijk] heeft de procuratiegeleidelijst op 29 juli 2010 getekend ten behoeve van de 

(positieve) ND-5 toetsing van KPN’s bieding. De KWT-versies
16

 (in Excel), die ook de 

berekeningen van de ND-5 toetsing bevatten op basis waarvan volgens KPN de procuratie van de 

bieding heeft plaatsgevonden, maken beide gebruik van de WLR-actietarieven voor 

nummerblokken.
17

     

 

71. Op 30 juli 2010 om 11:00 uur zijn vervolgens de markt en OPTA per e-mailnieuwsbrief 

                                                      
13

  Verslag pricing board d.d. 27 juli 2010. 

14
  Zie de Presentatie van KPN aan OPTA: OT2010 – Vaste Telefonie; toelichting ND-5 toets t.b.v. OPTA (d.d. 1 

september  2010), sheet 7; zie ook randnummer 18 van de bijlage met de verklaring van de heer [vertrouwelijk] bij de 

brief  

van Allen & Overy van 4 oktober 2010 (kenmerk: PVE/0019922-0001618 AMCP:413447.3). 

15
  Zie procuratie geleidelijst voor geborgde offertes en overeenkomsten (OT2010 Cluster Vast CRM S1524621718).  

16
  KWT staat voor Klant Waarde Tool. In deze KWT wordt de ND-5 marge (lees: squeezemarge) van de bieding 

berekend. 

17
  Zie e-mail van KPN van 1 oktober 2010 alsmede de op 1 oktober 2010 aan OPTA verstrekte CD-Rom met de 

volgende  KWT-versies: OT 2010_KWT IS Spraak 1 4_Tariefwegingslijst_20100729 Vamo c.xls; en OT 2010_KWT IS 

Spraak 1  4_Tariefwegingslijst_MBT 20100729 Re.xls. 
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geïnformeerd over – onder meer – de Kortingsactie.
18  

Letterlijk vermeldt de e-mailnieuwsbrief het 

volgende over de Kortingsactie: 

 

“Op 1 oktober 2010 zal KPN de WLR tarieven aanpassen. […] Het volledige overzicht vindt u 

in de Tariff Schedule (Annex 5 tarieven) van de WLR-overeenkomst op onze website. 

Daarnaast start er per 1 oktober 2010 een tijdelijke actie voor nummerblokken. Bij afname van 

een nummerblok voor 36 maanden, ontvangt u 60% korting op het tarief voor dit nummerblok.  

 

> Lees verder”. 

 

72. Indien de lezer klikt op de link > Lees verder”, verschijnt onder meer de volgende tekst op de 

website van KPN Wholesale:  

 

“KPN introduceert per 1 oktober 2010 tevens een kortingsactie op het tarief voor 

nummerblokken. Indien een nummerblok voor 36 maanden wordt afgenomen, krijgt u voor 36 

maanden een korting van 60% op het maandtarief van deze nummerblokken. U kunt zelf 

aangeven voor welke nummerblokken u met deze actie mee wilt doen. De actie loopt in 

kwartaal 4 van 2010 (1 oktober 2010 tot en met 31 december 2010). In december 2010 zal de 

actie geëvalueerd worden en mogelijk zal er tot een verlenging worden overgegaan. Meer 

informatie over hoe deze actie wordt ingevuld volgt eind augustus 2010.”  

 

73. Op 30 juli 2010 om 11.34 uur heeft KPN haar offerte op de Aanbesteding ingediend.
19

 Op 30 juli 

2010 om 12.00 uur verliep de termijn voor het indienen van een offerte op de Aanbesteding.  

 

5.3 De Kortingsactie na de Aanbesteding 

 

74. Bij brief van 21 september 2010 heeft KPN de markt verder geïnformeerd over de invulling van de 

Kortingsactie. Deze brief bevat een nadere uitwerking van het concrete aanbod en de 

bijbehorende voorwaarden, alsmede een deelnameformulier. Tele2 heeft aangegeven deze brief 

pas op 24 september 2010 te hebben ontvangen.
20

 

 

75. Een van de in de brief genoemde voorwaarden met betrekking tot de Kortingsactie heeft 

betrekking op de mogelijkheid en financiële consequenties van het opzeggen van een 

nummerblok binnen de verplichte afnametermijn van 36 maanden. De brief vermeldt daarover het 

volgende:  

 

“Wat als een nummerblok op de actielijst binnen 36 maanden wordt opgezegd?  

                                                      
18

  Productie 4 A t/m D bij het handhavingsverzoek Tele2.  

19
  Zie kopie Ontvangstbewijs Europese aanbesteding voor KPN d.d. 30 juli 2010, Project OT2010-Cluster Vast,  

Publicatienummer 2010/S 110-167248. 

20
  Productie 11 bij het handhavingsverzoek Tele2. 
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Als een nummerblok dat aangegeven is op de actielijst nummerblokken binnen 36 maanden 

wordt opgezegd, dan komt dit nummerblok (met terugwerkende kracht) niet in aanmerking 

voor de kortingsactie. Met opzeggen wordt bedoeld dat het nummerblok niet meer actief is bij 

de WLR-afnemer die het nummerblok heeft aangeleverd op de actielijst. De 60% korting voor 

dit nummerblok zal per direct gestopt worden op de factuur. Tevens zal de eerder verkregen 

korting over dit nummerblok teruggevorderd worden; dit betekent dat KPN Wholesale met 

terugwerkende kracht de reguliere vergoeding voor het betreffende nummerblok bij u in 

rekening zal brengen. KPN Wholesale zal aan het eind van 2011, 2012 en 2013 controleren of 

de nummerblokken op de actielijst niet tussentijds zijn “opgeheven.”  

 

Op het deelnameformulier bij de brief wordt daaraan nog het volgende toegevoegd:  

 

“Indien een nummerblok binnen 36 maanden wordt opgezegd, dan komt het betreffende 

nummerblok niet in actie voor de korting. KPN is in dit geval gerechtigd om de eerder 

verrekende 60% korting terug te vorderen; de reguliere vergoeding zal met terugwerkende 

kracht door KPN in rekening worden gebracht. 

Voorbeeld: indien er in september 2011 wordt ontdekt dat een nummerblok per augustus 2011 

opgezegd is, dan zal KPN de 60% korting die verrekend is over de periode oktober 2010-

augustus 2011 nagevorderd worden door KPN.” 

 

76. Op 28 september 2010 heeft Atlantic Telecom via een brief en orderformulier aangegeven met al 

haar nummerblokken gebruik te willen maken van de Kortingsactie. Hierbij heeft Atlantic Telecom 

– onder meer – expliciet het volgende aangegeven:
21

 

 

“Ook wil Atlantic benadrukken dat, zoals door KPN is bevestigd, dat als een aangemeld 

nummerblok voor het einde van de 36 maanden wordt “opgezegd” er voor de periode dat dit 

nummerblok werd afgenomen het reguliere tarief wordt aangerekend. Na de opzegging wordt 

er voor dit nummerblok geen tarief meer aangerekend. Ook niet voor de resterende periode 

van 36 maanden.” 

 

77. De Kortingsactie is per 31 december 2010 beëindigd.  
  

                                                      
21

  Brief d.d. 28 september 2010 van Atlantic Telecom aan KPN. 
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6 Zienswijze van KPN 

 

78. KPN kan zich allereerst op een aantal onderdelen niet geheel vinden in de presentatie van de 

feiten in het boeterapport. Zo zouden de toezichthoudend ambtenaren in het rapport ten onrechte 

suggereren dat de gehele bieding van KPN in het kader van de Aanbesteding in slechts 11 dagen 

tot stand is gekomen. Ook zou in het rapport ten onrechte worden gesteld dat de heer 

[vertrouwelijk] de verantwoordelijken van de wholesaleafdeling van KPN heeft verzocht om “iets te 

doen aan de prijs van de dienst Wholesale Line Rental”. KPN is bovendien van mening dat de 

geschetste gang van zaken rondom de totstandkoming van de Kortingsactie een vertekend beeld 

geeft. De wholesaleafdeling van KPN heeft het verzoek van de retailonderneming op zijn eigen 

merites beoordeeld. Van het slaafs opvolgen van dit verzoek was volgens KPN geen sprake. Door 

het cursief weergeven van de beschrijving van de actievoorwaarden in het rapport zou voorts ten 

onrechte de indruk worden gewekt dat sprake is van een citaat uit de Pricing Board Presentatie. 

Daarnaast ontbreekt volgens KPN in de beschrijving ook een belangrijk element, namelijk dat de 

Kortingsactie ook gold voor bestaande WLR-lijnen.    

 

79. Daarnaast liggen volgens KPN aan de geconstateerde overtredingen een aantal onjuiste feiten en 

veronderstellingen ten grondslag. Allereerst hebben de toezichthoudend ambtenaren volgens 

KPN ten onrechte geconstateerd dat KPN haar externe afnemers pas bij brief van 21 september 

2010 van de volledige voorwaarden van de WLR-actietarieven in kennis heeft gesteld. KPN stelt 

dat zij in genoemde brief haar WLR-afnemers slechts - in vervolg op de aankondiging in de 

(reguliere) e-mailnieuwsbrief van 30 juli 2010 – heeft geïnformeerd over de “praktische invulling” 

van de Kortingsactie.  

 

80. De genoemde brief van 21 september 2011 bevat volgens KPN echter geen “nieuwe 

voorwaarden” die voor de beoordeling van die Kortingsactie van belang zijn. Alle voorwaarden 

van de Kortingsactie zijn namelijk volgens KPN al in de communicaties van 30 juli 2010 

bekendgemaakt. Dat zou met name ook gelden voor de voorwaarde dat bij afname van een 

nummerblok voor minder dan 36 maanden, de aanspraak op de actiekorting vervalt en dat alsnog 

het reguliere tarief verschuldigd is. In dat verband betoogt KPN dat deze voorwaarde al 

rechtstreeks voortvloeit uit de Raamovereenkomst voor de levering van de dienst Wholesale Line 

Rental (hierna: Raamovereenkomst). De WLR-afnemers hadden dan ook in redelijkheid reeds uit 

de bekendmaking van de Kortingsactie op 30 juli 2010 moeten afleiden dat voor de aanspraak op 

de WLR-actietarieven geen contract voor bepaalde tijd zou worden gesloten en dat bij beëindiging 

van de afname voor het verstrijken van de 36 maanden die aanspraak zou vervallen, zodat weer 

de reguliere tarieven verschuldigd zouden zijn. KPN betwist voorts uitdrukkelijk dat er zoiets 

bestaat als een reguliere kortingsactie waarbij juist wel een boete volgt bij tussentijdse opzegging, 

zoals het boeterapport stelt.  

 

81. Dat in de bekendmaking op 30 juli 2010 (op de website van KPN Wholesale) is aangekondigd 

“Meer informatie over hoe deze actie wordt ingevuld volgt eind augustus 2010”, doet volgens KPN 

aan het voorgaande niets af. Het zou namelijk niet relevant zijn of de verdere invulling die KPN op 
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30 juli 2010 heeft aangekondigd als “nadere voorwaarde” kan zijn begrepen, maar louter of de 

invulling zoals die uiteindelijk is bekendgemaakt als zodanig kwalificeert.  

 

82. [vertrouwelijk] 

 

83. KPN stelt voorts in dit verband nog dat er niets valt aan te merken op het uitgangspunt dat KPN 

Retail met KPN Wholesale overlegt en een verzoek plaatst tot een mogelijke korting op WLR-

tarieven, ook niet als KPN Retail daardoor een kennisvoorsprong verkrijgt. In het 

Marktanalysebesluit VT heeft het college immers zelf aangegeven dat wholesale-afnemers 

overleg kunnen voeren met KPN Wholesale over de ontwikkeling van nieuwe diensten waaronder 

mede een verzoek om een ander tarief moet worden begrepen. Omdat KPN Wholesale dergelijke 

verzoeken vertrouwelijk zal moeten behandelen, zal de verzoeker een kennisvoorsprong op 

andere wholesale-afnemers verkrijgen, enkel door het feit dat hij heeft bedacht om – in het kader 

van zijn concurrentiestrategie – een verzoek te doen. Deze kennisvoorsprong is echter volgens 

KPN volkomen geoorloofd.  

 

84. Voorts bestrijdt KPN dat de datum van bekendmaking van de overige marktpartijen van de 

voorwaarden van de Kortingsactie 24 september 2010 is. Deze door Tele2 gestelde datum van 

ontvangst zou onvoldoende zijn onderbouwd. 

 

85. KPN betwist voorts dat de Kortingsactie al minimaal 2 maanden voor het verstrijken van de termijn 

om een bod voor de Aanbesteding in te dienen, bekendgemaakt had moeten zijn, zoals de 

toezichthoudend ambtenaren stellen. Volgens KPN bieden de Tw en het Marktanalysebesluit VT 

geen grondslag voor deze uitleg van de verplichting met betrekking tot de door KPN minimaal te 

hanteren aankondigingstermijn. KPN stelt dat de aankondigingstermijn van 2 maanden moet 

worden teruggerekend vanaf het moment dat de aangekondigde wijziging feitelijk wordt 

geëffectueerd, in casu 1 oktober 2010.  

 

86. KPN licht deze stellingen toe met behulp van het fictieve voorbeeld dat niet KPN Retail, maar 

Tele2 aan KPN Wholesale het verzoek had gedaan “iets te doen met de prijs van de WLR-

dienstverlening”. Indien Tele2 bij dat verzoek niet had aangegeven dat haar verzoek was gedaan 

met het oog op haar bid inzake de Aanbesteding, zou KPN Wholesale de WLR-actietarieven die 

op 1 oktober 2010 zijn ingegaan, ook voor 1 augustus 2010 hebben moeten aankondigen.  

 

87. Volgens KPN is het vreemd, ongewenst en strijdig met de rechtszekerheid dat KPN Wholesale 

voor de vraag wat haar wholesale-verplichtingen in een bepaald geval inhouden, haar afnemers 

moet bevragen over de achtergronden van een verzoek om korting. KPN meent ook dat uit het 

Marktanalysebesluit VT niet, althans niet voldoende duidelijk, blijkt dat KPN Wholesale gehouden 

zou zijn om voor de naleving van haar wholesale-verplichtingen van een WLR-afnemer te 

achterhalen in het kader van welke retail-strategie een verzoek van een WLR-afnemers  om een 

korting wordt gedaan. Evenmin blijkt dat zij bij de vaststelling van de minimale termijn voor 

aankondiging van de nieuwe korting moet gaan (terug)rekenen vanaf het moment waarop één of 
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meer van haar afnemers een inschrijving of aanbod wil doen waarvoor die korting van belang kan 

zijn – en niet eenvoudigweg vanaf het moment waarop de nieuwe korting in werking treedt.  

 

88. KPN bestrijdt ook dat de non-discriminatieverplichting inhoudt dat informatieverstrekking in ieder 

geval  “minimaal gelijktijdige bekendmaking” betekent. KPN betwist dat zij gehouden zou zijn bij 

ieder verzoek om de levering van een (nieuwe) dienst, andere aanbieders te 

informeren. [vertrouwelijk] 

 

89. Uit bovenstaande vloeit volgens KPN allereerst voort dat KPN de Kortingsactie tijdig heeft 

aangekondigd en dus de transparantieverplichting niet heeft overtreden. Ook zou daaruit, in 

onderlinge samenhang, voortvloeien dat KPN de non-discriminatieverplichting met betrekking tot 

het proces van informatieverstrekking niet heeft overtreden.  

 

90. Daarnaast stelt KPN dat in het rapport ten onrechte een overtreding wordt geconstateerd van de 

generieke non-discriminatieverplichting. KPN maakt uit het rapport op dat de overtreding volgens 

de toezichthoudend ambtenaren met name is gelegen in de voorwaarde dat slechts gedurende 

een periode van 3 maanden van de Kortingsactie gebruik kan worden gemaakt. Volgens KPN 

heeft echter iedereen rekening moeten houden met de mogelijkheid dat de actie niet zou worden 

verlengd. Iedere WLR-afnemer was in staat om (na gunning) tijdig van de actie gebruik te maken 

en eventuele hinder van een beslissing om de actie niet te verlengen, te voorkomen. Daarbij komt 

dat een ieder wist dat verlenging van de actie onzeker was, zodat ook om die reden geen sprake 

is van discriminatie. 

 

91. KPN wijst er bovendien op dat KPN Wholesale niet bekend was met de in het bestek opgenomen 

migratietermijn van 6 maanden en daarmee ook niet bekend hoefde te zijn, zodat haar ook om die 

reden in dit verband geen verwijt kan worden gemaakt. KPN leest in het rapport dat de 

constatering van discriminatie is gebaseerd op de mogelijkheid dat KPN Wholesale zich - bij haar 

beslissing omtrent het al dan niet verlengen van de actie – zal laten leiden door wraakgevoelens 

jegens concurrenten van KPN Retail. Deze onderbouwing acht zij buitengewoon kwalijk en 

rechtens volkomen onhoudbaar. Het blijft immers een klant met wie KPN Wholesale – nu en in de 

toekomst – graag zaken blijft doen.  

 

92. Voorzover de beweerde overtreding van de generieke non-discriminatieverplichting mede is 

gelegen in de feiten die ook ten grondslag zijn gelegd aan de andere beweerde overtredingen, 

bestrijdt KPN dat deze feiten ook nog een overtreding van de generieke non-

discriminatieverplichting met zich mee kunnen brengen. Bij een dergelijke eendaadse samenloop 

is het opleggen van een punitieve sanctie voor twee afzonderlijke overtredingen onevenredig en in 

strijd met het ne bis in idem-verbod van artikel 5:43 Awb.  

 

93. KPN stelt voorts dat in het rapport ten onrechte is geconstateerd dat de overtredingen gevolgen 

hebben gehad voor de mededinging en meer in het bijzonder de concurrentie in de Aanbesteding.  
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94. In dat verband merkt KPN allereerst op dat zij de Kortingsactie niet alleen niet in enige 

retailpropositie mocht gebruiken, maar deze ook niet heeft gebruikt. KPN wijst er daarbij op dat 

het college in de twee deelbesluiten niet heeft vastgesteld dat KPN de Kortingsactie in enige 

retailpropositie heeft gebruikt. Dat KPN de Kortingsactie in haar inschrijving inzake de 

Aanbesteding heeft gebruikt, kan volgens KPN ook alleen worden vastgesteld door de inschrijving 

te toetsen aan Gedragsregel 5, nu aan de enkele beschrijving van de retaildiensten in de 

inschrijving niet kan worden vastgesteld of KPN gebruik heeft gemaakt van de Kortingsactie voor 

nummerblokken en voorts de inschrijving een bundel van diensten betreft en op de individuele 

elementen van de afzonderlijke elementen van die tarieven geen enkele tariefregulering van 

toepassing is. Dat maakt volgens KPN dat uit het feit dat KPN in haar inschrijving een bepaald 

individueel tarief voor een bepaald element uit de bundel op een laag niveau heeft vastgesteld, 

niet kan worden afgeleid dat zij “gebruik heeft gemaakt” van een bepaalde kortingsregeling voor 

(de inkoop van) dat element op wholesaleniveau. Naar eigen zeggen voldeed KPN’s inschrijving 

aan Gedragsregel 5 ook zonder dat bij vaststelling van de relevante kosten gebruik wordt 

gemaakt van de Kortingsactie.  

 

95. Daarnaast heeft de bekendmaking van de Kortingsactie aan KPN Retail op een eerder moment 

dan de bekendmaking aan haar concurrenten volgens KPN ook geen invloed gehad op de 

mededinging in het kader van de Aanbesteding. Concurrenten waren namelijk ook zonder deze 

bekendmaking in staat een goede inschatting te maken van de ondergrens die KPN moest 

respecteren bij het doen van haar inschrijving. Daarnaast zouden concurrenten volgens KPN niet 

in staat hoeven te worden gesteld om de Kortingsactie in hun inschrijving te verwerken, nu KPN 

zelf deze mogelijkheid ook niet had. Van enige invloed op de mededinging in het kader van de 

Aanbesteding was, gelet hierop, volgens KPN dan ook geen sprake.  

 

96. Een en ander klemt volgens KPN te meer nu zowel de inschrijving van BT als die van Tele2 zeer 

veel hoger ligt dan het bedrag dat door Tele2 is genoemd als de door haar redelijk nauwkeurig 

berekende ondergrens. Volgens KPN zoveel hoger zelfs dat zelfs indien Tele2 alle in het kader 

van de Aanbesteding gevraagde aansluitingen op basis van WLR zou hebben willen leveren en 

daarbij zou hebben geprofiteerd van de WLR-actietarieven, KPN’s inschrijving nog steeds als de 

beste uit de bus zou zijn gekomen. 

 

97. Ten aanzien van de ernst van een eventuele overtreding, merkt KPN in haar zienswijze nog het 

volgende op.  

 

98. Allereerst zou er in het rapport ten onrechte aan worden voorbijgegaan dat de concurrenten van 

KPN en in ieder geval Tele2 niet afhankelijk zijn van de wholesale-dienstverlening van KPN en 

meer in het bijzonder de WLR-aansluitingen en nummerblokken. Dat betekent volgens KPN onder 

meer dat de kostprijs van de uitgevraagde diensten op basis van de Kortingsactie weliswaar een 

substantieel deel uitmaakt van de totale kostprijs, maar niet maatgevend is voor de economische 

impact van eventuele overtredingen met betrekking tot de Kortingsactie. Ook zou in het rapport 

ten onrechte worden gekeken naar het aandeel van de gehele WLR-dienst, terwijl de 
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Kortingsactie slechts betrekking had op een deel daarvan, te weten de nummerblokken. Voorts 

zou ten onrechte bij de bespreking van het voordeel naar omzet zijn gekeken in plaats van de 

winst. Tot slot zouden eventuele nadelen voor eindgebruikers geen rol meer kunnen spelen, nu 

KPN separaat aansprakelijk is gesteld en die aanspraken heeft voldaan door middel van een 

minnelijke regeling. 

 

99. Wat verwijtbaarheid betreft, merkt KPN allereerst op dat zij de verwijzing van de toezichthoudend 

ambtenaren naar de interne procedures van KPN niet kan plaatsen. Deze interne procedures met 

betrekking tot de aankondigingstermijn zijn namelijk volgens KPN strikt nageleefd. Indien als een 

overtreding zou worden aangemerkt dat geen 2 maanden zijn verstreken tussen aankondiging 

van de Kortingsactie en de indiening van de inschrijving door KPN Retail, dan was volgens KPN 

de daaraan ten grondslag liggende uitleg van de transparantieverplichting voor KPN niet kenbaar. 

Wat betreft de in randnummer 179 van het boeterapport opgenomen boetebesluiten, merkt KPN 

op dat deze zonder uitzondering betrekking hadden op gedragingen op retailmarkten en dus 

irrelevant zijn bij de beoordeling van de handelwijze van KPN Wholesale en haar in het rapport 

geconstateerde overtredingen van enkele wholesaleverplichtingen.  

 

100. Tot slot stelt KPN nog dat als al sprake zou zijn geweest van enige overtreding, deze niet langer 

heeft geduurd dan de ongeveer 68 uur die zijn verstreken tussen de telefonische mededeling in 

de namiddag van 27 juli 2010 en de bekendmaking van de Kortingsactie met de e-mailnieuwsbrief 

van 30 juli 2010 11.00 uur. In het licht van de inachtgenomen aankondigingstermijn van 2 

maanden moeten deze 68 uur als verwaarloosbaar worden beschouwd.  

  



 

   

Besluit 

«Openbare versie» 

20

7 Overwegingen van het college 

7.1 Inleiding 

 

101. In het onderzoek van de toezichthoudend ambtenaren is komen vast te staan dat KPN – in de 

laatste, cruciale fase vlak voor het sluiten van de termijn voor de inschrijving op de Aanbesteding 

op 30 juli 2010 – haar eigen retailonderneming eerder [vertrouwelijk] informatie over de 

Kortingsactie heeft verschaft dan aan haar concurrenten, met als gevolg dat de concurrenten van 

KPN, anders dan KPN zelf, daarmee bij hun inschrijving geen rekening konden houden. Ook is 

komen vast te staan dat KPN haar concurrenten pas bij brief van 21 september 2010 – en dus 

ruim na het sluiten van de inschrijvingstermijn van de Aanbesteding – volledig over de 

Kortingsactie heeft geïnformeerd.  

 

102. Het college stelt dan ook vast dat KPN door de discriminatoire bekendmaking van de 

Kortingsactie in de aanloop naar de Aanbesteding in strijd heeft gehandeld met de non-

discriminatieverplichting zoals deze aan KPN is opgelegd in het Marktanalysebesluit VT op grond 

van artikel 6a.2 jo. artikel 6a.8 van de Tw. Daarnaast stelt het college vast dat KPN bij de 

bekendmaking van de Kortingsactie in strijd heeft gehandeld met de transparantieverplichting 

zoals aan KPN opgelegd in het Marktanalysebesluit VT op grond van artikel 6a.2 jo. artikel 6a.9 

van de Tw.  

 

103. Het college zal hierna (in § 7.1) allereerst per overtreding toelichten waarom naar zijn oordeel 

sprake is van de hiervoor genoemde overtredingen. Vervolgens zal hij ingaan op het boeterapport 

en de zienswijze van KPN daarop voorzover deze zienswijze betrekking heeft op de vaststelling 

van de overtreding (§ 7.2).  

 

7.1 De overtredingen 

 

Non-discriminatieverplichting 

 

104. In het Marktanalysebesluit VT dat sinds 1 januari 2008 van kracht is, is aan KPN, onder meer voor 

WLR, de non-discriminatieverplichting opgelegd. Het college heeft deze verplichting aan KPN 

opgelegd om te bewerkstelligen dat KPN als aangewezen onderneming met AMM al haar 

afnemers onder gelijke voorwaarden haar wholesalediensten aanbiedt en om te verhinderen dat 

KPN haar eigen retailonderneming bevoordeelt ten opzichte van andere (externe) afnemers van 

haar wholesalediensten.
22

 Door KPN te dwingen haar externe afnemers (minimaal) gelijk aan haar 

interne afnemer te behandelen, heeft het college beoogd een level playing field op de 

downstreammarkten te waarborgen: aanbieders die (mede) afhankelijk zijn van de 

wholesalediensten van KPN, moeten in staat zijn om op de downstreammarkten op gelijke voet 

met (het retailbedrijf van) KPN te (blijven) concurreren. Dat is in lijn met de wettelijke ratio van de 

                                                      
22

  Zie Marktanalysebesluit VT, randnr.873 e.v. 
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non-discriminatieverplichting.
23

   

 

105. De aan KPN opgelegde non-discriminatieverplichting heeft een generiek karakter. Dat betekent 

dat KPN niet alleen (minimaal) dezelfde infrastructurele voorzieningen aan haar concurrenten als 

aan haar eigen retailbedrijf moet leveren, maar dat zij dat ook onder (minimaal) gelijke 

voorwaarden moet doen. Voor een effectieve concurrentie op de downstreammarkten is daarbij 

van essentieel belang dat externe afnemers door KPN tijdig en adequaat van alle informatie 

worden voorzien die zij nodig hebben om zo nodig hun business case aan te passen en gelijk met 

KPN aan de start te (kunnen) verschijnen. KPN zal dat uit eigen beweging niet doen: zij heeft 

namelijk een prikkel om de door externe afnemers benodigde informatie over (de voorwaarden en 

tarieven van) toegangsdiensten zoals WLR niet of te laat te leveren en zichzelf op deze wijze een 

concurrentievoordeel op de downstreammarkten te verschaffen.
24

  

 

106. Het college heeft daarom in het Marktanalysebesluit VT (onder meer) voor WLR expliciet en voor 

alle duidelijkheid aangegeven dat de aan KPN opgelegde non-discriminatieverplichting in ieder 

geval mede betrekking heeft op het proces van informatieverstrekking. Op grond van de door het 

college opgelegde generieke non-discriminatieverplichting dient KPN derhalve haar interne en 

externe afnemers (minimaal) gelijk te behandelen met betrekking tot tijdige bekendmaking van 

(wijzigingen in) tarieven (waaronder mede begrepen eenmalige tarieven, actietarieven en 

kortingen) en alle voorwaarden (waaronder mede begrepen locaties waar de dienst beschikbaar 

is, dienstbeschrijving, order- en leveringsvoorwaarden). Alleen zo kan worden voorkomen dat de 

partij met aanmerkelijke marktmacht zijn informatievoorsprong gebruikt om als eerste bepaalde 

diensten op de markt te brengen, door – in elk geval tijdelijk – als enige gebruik te (kunnen) 

maken van specifieke toegangsvoorzieningen.
25

 

 

Geen gelijktijdige bekendmaking 

 

107. In het onderzoek is allereerst vastgesteld dat KPN – in de laatste, cruciale fase vlak voor het 

sluiten van de inschrijvingstermijn van een van de grootste aanbestedingen op de zakelijke 

retailmarkt voor vaste telefonie – haar eigen retailbedrijf eerder heeft geïnformeerd over de 

Kortingsactie. Op 30 juli 2010 om 11.00 uur is – een uur voor het sluiten van de termijn van de 

Aanbesteding – de markt op de voor KPN gebruikelijke wijze per e-mailnieuwsbrief op de hoogte 

gesteld van (onder meer) de Kortingsactie. KPN had echter haar eigen retailbedrijf al enkele 

dagen daarvoor, op 27 juli 2010, bekend gemaakt met de (tarieven en voorwaarden van de) 

Kortingsactie. Daarmee heeft KPN haar retailbedrijf als enige de mogelijkheid gegeven om in die 

laatste, cruciale fase van de Aanbesteding bij diens inschrijving rekening te houden met de 

Kortingsactie. KPN Retail heeft bij de voorbereiding van de bieding bovendien ook gebruik 

                                                      
23

  Zie in dit verband bijvoorbeeld Kamerstukken II 2002/2003, 28851, nr. 3, p. 23-24. 

24
  Zie Marktanalysebesluit VT, randnr.761 en 762. 

25
  Zie in dit verband Kamerstukken II 2002/2003, 28851, nr. 3, p. 23-24. Zie ook de discussie in de Nota van Bevindingen 

(randnrs. 200 e.v.) over ‘equivalence of input’ en ‘equal time to market’. 



 

   

Besluit 

«Openbare versie» 

22

gemaakt van haar kennis omtrent de Kortingsactie: zij heeft die kennis namelijk gebruikt bij de 

toetsing van haar bieding aan Gedragregel 5. Het gevolg van deze discriminatoire bekendmaking 

is dat de directe concurrenten van KPN in de Aanbesteding, Tele2 en BT, bij hun inschrijving geen 

rekening (meer) konden houden met de Kortingsactie, terwijl KPN Retail dat wel kon en heeft 

gedaan, en zij dus niet op gelijke voet met KPN in de Aanbesteding konden concurreren.  

 

108. Dat de eerdere bekendmaking van de Kortingsactie aan KPN Retail, in het bijzonder gelet op het 

feit dat de discriminatoire bekendmaking plaatsvond in de laatste en cruciale fase van de 

Aanbesteding, in strijd is met de in het Marktanalysebesluit VT aan KPN opgelegde non-

discriminatieverplichting, is tevens door de voorzieningenrechter van het CBb in zijn uitspraak van 

20 december 2010 geconcludeerd en als volgt gemotiveerd:  

 

“2.4.2 KPN heeft erkend dat haar afdeling wholesale de zogeheten WLR-actietarieven die zien 

op vaste telefonie op een eerder tijdstip heeft bekendgemaakt aan haar interne afnemer de 

afdeling retail dan aan haar externe afnemers. De daarvoor relevante feiten die OPTA in het 

bestreden besluit heeft weergegeven, heeft KPN ook niet betwist. Aan de interne afnemer 

heeft KPN-wholesale de WLR-actietarieven zo'n 69 uur vóór de uiterste termijn voor het doen 

van een inschrijving op de aanbesteding bekend gemaakt. Aan externe afnemers, waaronder 

Tele2, heeft KPN de tarieven slechts 1 uur vóór die uiterste termijn bekend gemaakt. De 

ingangsdatum van de WLR-actietarieven was bepaald op 1 oktober 2010. 

Het betoog van KPN dat geen sprake is van een overtreding, omdat zij de WLR-actietarieven 

in ieder geval twee maanden vóór de ingangsdatum van de tariefwijziging aan de markt heeft 

bekendgemaakt, volgt de voorzieningenrechter niet. Dit betoog miskent dat KPN niet alleen 

tijdig informatie moet verstrekken, maar bij die verstrekking interne en externe afnemers op 

gelijke wijze dient te behandelen. 

Ook het betoog van KPN in dat verband dat het slechts om een beperkt verschil in tijd gaat van 

hoogstens 68 uur, biedt vooralsnog geen grond om het bestreden besluit onrechtmatig te 

oordelen. Juist in de laatste, cruciale fase van de aanbestedingsprocedure, vlak voor de 

uiterste termijn voor het doen van een inschrijving, had KPN ervoor moeten zorgen dat alle 

mogelijke inschrijvers wat betreft tariefinformatie in een gelijke positie verkeerden. Van belang 

daarbij is ook dat juist KPN-retail aan KPN-wholesale in verband met de aanbesteding had 

verzocht te bezien of enigerlei prijsverlaging mogelijk zou zijn.  

Of KPN-retail bij de inschrijving vervolgens ook daadwerkelijk rekening heeft gehouden met de 

WLR-actietarieven, zoals KPN heeft ontkend, is niet van belang. Vast staat immers dat KPN-

retail daarmee als enige deelnemer aan de aanbesteding rekening kón houden, nu zij tijdig 

vóór de uiterste termijn voor het doen van een inschrijving van die WLR-actietarieven op de 

hoogte was.  

Dat op het moment van het doen van de inschrijving de WLR-actietarieven nog niet van kracht 

waren, zoals KPN heeft betoogd, miskent dat zij bij de inschrijving daarmee wel rekening kon 

houden, nu de contractsperiode waarop de aanbesteding zag, in ieder geval niet vóór 1 

oktober 2010 lag.  

De keuze van Tele2 om al voor het einde van de termijn haar inschrijving te doen, zoals KPN 
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heeft aangevoerd, is bij beantwoording van de vraag of op discriminatoire wijze bekend 

gemaakt is, niet van belang. Het gaat erom dat de bekendmaking op een dusdanig laat tijdstip 

heeft plaatsgevonden dat Tele2, anders dan KPN, bij haar inschrijving daarmee niet goed 

doordacht rekening had kunnen houden.  

Gelet op het voorgaande onderschrijft de voorzieningenrechter voorshands het oordeel van 

OPTA, dat hier van discriminatoire bekendmaking sprake was.” 

 

109. Het college onderschrijft deze conclusie en analyse van de voorzieningenrechter met betrekking 

tot de ongelijktijdige bekendmaking van de Kortingsactie aan KPN’s eigen retailbedrijf en haar 

concurrenten en komt dan ook tot de conclusie dat KPN door de Kortingsactie niet (minimaal) 

gelijktijdig bekend te maken aan de andere inschrijvers als aan haar eigen retailbedrijf, haar eigen 

retailbedrijf in de concurrentiestrijd in het kader van de Aanbesteding heeft bevoordeeld. Daarmee 

is naar het oordeel van het college komen vast te staan dat KPN door de ongelijktijdige 

bekendmaking van de Kortingsactie in strijd heeft gehandeld met de non-discriminatieverplichting.  

 

[vertrouwelijk] 

 

110. [vertrouwelijk] 

 

111. [vertrouwelijk]  

 

112. [vertrouwelijk] 

 

Transparantieverplichting 

 

113. In het Marktanalysebesluit VT heeft het college aan KPN (onder meer) voor WLR ook een 

transparantieverplichting opgelegd. Het college heeft daarbij niet volstaan met het opleggen van 

een algemene transparantieverplichting, maar KPN verplicht tot het publiceren van een 

referentieaanbod. Naar het oordeel van het college is op de wholesalemarkten voor vaste 

telefonie de verdergaande transparantieverplichting tot publicatie van een referentieaanbod 

onontbeerlijk om te voorkomen dat KPN door het achterhouden of het discriminatoir leveren van 

informatie de haar opgelegde toegangsverplichtingen kan frustreren met als gevolg dat op de 

downstreammarkten geen effectieve mededinging tot stand zou worden gebracht.
26

  

 

114. Uit het Marktanalysebesluit VT blijkt voorts dat dit referentieaanbod een zodanige complete 

beschrijving van de toegangsdienst dient te zijn dat een afnemer op basis van het 

referentieaanbod direct een overeenkomst kan aangaan. Dat betekent dat een referentieaanbod 

alle voor toegang relevante informatie dient te bevatten.
27

  

 

                                                      
26

  Zie Marktanalysebesluit VT, randnr. 686. 

27
  Zie Marktanalysebesluit VT, randnr. 682 e.v.  
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115. Nieuwe of gewijzigde diensten (waaronder tariefwijzigingen en kortingsacties zoals de 

onderhavige) moeten ook in het referentieaanbod worden opgenomen. Om te bewerkstelligen dat 

partijen gelijk met KPN aan de start kunnen verschijnen, heeft het college KPN in het 

Marktanalysebesluit VT daarnaast verplicht om dergelijke diensten binnen een redelijke 

aankondigingstermijn van in beginsel minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe 

of gewijzigde dienst aan afnemers bekend te maken. De ratio van deze verplichting is dat externe 

afnemers tijdig alle voor toegang relevante informatie over de nieuwe of gewijzigde dienst krijgen 

die zij nodig hebben om hun productportfolio, en eventueel business case, aan te passen en gelijk 

met KPN aan de start te verschijnen.  

 

116. Op het moment van aankondiging moet zeker zijn dat de aangekondigde wholesaledienst ook 

daadwerkelijk afneembaar is aan het einde van de aankondigingstermijn. Alleen dan kunnen 

partijen er immers zeker van zijn dat op het moment van introductie de wholesaledienst ook 

daadwerkelijk door alle afnemers afgenomen kan gaan worden en hebben partijen, net als KPN 

zelf, voldoende tijd om hun productportfolio aan te passen.
28

    

 

117.  Uit het onderzoek blijkt dat de externe WLR-afnemers op 30 juli 2010 slechts gedeeltelijk zijn 

geïnformeerd over de Kortingsactie. KPN heeft deze afnemers pas bij brief van 21 september 

2010 geïnformeerd over de financiële consequenties van de opzegging van nummerblokken 

gedurende de actietermijn van 36 maanden. Het college heeft [vertrouwelijk] vastgesteld dat deze 

voorwaarde voor WLR-afnemers van grote betekenis is. Het college beschouwt de summiere 

bekendmaking van de Kortingsactie op 30 juli 2010 dan ook hooguit als een vooraankondiging, te 

meer nu in deze brief expliciet wordt aangegeven dat “Meer informatie over hoe deze actie wordt 

ingevuld volgt eind augustus 2010.” Deze uitleg wordt ook bevestigd, doordat pas in de brief van 

21 september 2010 de informatie beschikbaar is gesteld die afnemers nodig hebben om de 

toegangsdienst te kunnen afnemen en hun productportfolio, en eventueel business case, aan te 

passen. In deze brief worden afnemers immers pas voor het eerst door KPN geïnformeerd over 

de precieze invulling van het concrete aanbod, de bijbehorende voorwaarden en de wijze waarop 

de nieuwe dienst door afnemers kan worden besteld. Bijgevolg is naar het oordeel van het college 

de Kortingsactie pas op of omstreeks 21 september 2010 door KPN conform de haar in het 

Marktanalysebesluit VT opgelegde transparantieverplichting aangekondigd.  

 

118. Daarmee is naar het oordeel van het college komen vast te staan dat KPN bij de introductie van 

                                                      
28

  Zie ook de Nota van Bevindingen, randnr. 207: “Het college volgt ACT in zoverre dat het belangrijk is dat partijen 

gelijktijdig aan de start kunnen verschijnen. Daartoe verplicht het college KPN in de transparantieverplichting om een 

aankondigingstermijn te hanteren voor de introductie van nieuwe wholesalediensten. Deze verplichting houdt in dat op 

het moment van aankondiging zeker moet zijn dat de aangekondigde wholesaledienst ook daadwerkelijk afneembaar 

is aan het einde van de aankondigingstermijn. Pas dan kunnen partijen er zeker van zijn dat op het moment van 

introductie de wholesaledienst ook daadwerkelijk door alle afnemers afgenomen kan gaan worden en hebben partijen 

voldoende tijd om hun productportfolio aan te passen. Deze verduidelijking zal worden toegevoegd aan de 

transparantieverplichting in paragraaf 12.2.4 en 12.3.3.” 
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de Kortingsactie per 1 oktober 2010 in strijd heeft gehandeld met de transparantieverplichting voor 

(de aankondiging van) nieuwe diensten, nu zij deze nieuwe dienst niet minimaal 2 maanden 

daarvoor heeft aangekondigd. 
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7.2 Het onderzoek van het college en de zienswijze van KPN  
 

119. Het college zal hierna ingaan op de stellingen van KPN voorzover deze zien op de vaststelling 

van de overtredingen. De stellingen van KPN die betrekking hebben op de ernst, verwijtbaarheid 

en duur van de overtredingen neemt het college, als gezegd, mee bij zijn beoordeling van de 

(hoogte van een eventueel op te leggen) boete in het volgende hoofdstuk (§ 8).  

 

120. Ten aanzien van KPN’s stelling dat de brief van 21 september 2010 geen nieuwe contractuele 

voorwaarden zou bevatten, en derhalve dat KPN haar afnemers wel degelijk op 30 juli 2010 

volledig met betrekking tot de Kortingsactie heeft geïnformeerd, merkt het college allereerst op dat 

voor de vraag of aan de transparantieverplichting is voldaan, niet bepalend is of – achteraf bezien 

– civielrechtelijk geen nieuwe voorwaarden zijn gesteld. Het gaat erom of de bekendgemaakte 

informatie WLR-afnemers voldoende zekerheid biedt omtrent de voorwaarden van de nieuwe 

dienst dat zij daarop hun zakelijke strategie kunnen afstemmen en hun productportfolio en 

eventueel hun business case kunnen aanpassen. Dat was naar het oordeel van het college bij de 

informatie van 30 juli 2010 niet het geval. Niet alleen werd noch in de-mailnieuwsbrief, noch (op 

de informatie) op de website expliciet en eenduidig vermeld dat de belangrijke en ongebruikelijke 

voorwaarde dat de korting vervalt en alsnog met terugwerkende kracht het reguliere tarief wordt 

aangerekend, indien de nummerblokken voor minder dan 36 maanden worden afgenomen, (ook) 

voor de Kortingsactie zou gelden. KPN heeft bovendien op 30 juli 2010 de verdere invulling van 

de Kortingsactie nog nadrukkelijk geheel open gelaten: “Meer informatie over hoe deze actie 

wordt ingevuld volgt eind augustus 2010”. Bijgevolg konden WLR-afnemers op 30 juli 2010 nog 

niet met voldoende zekerheid bepalen of en op welke wijze de Kortingsactie in hun 

productportfolio zou passen, en eventueel hun business case aanpassen. Dat was eerst na 

ontvangst van de brief van 21 september 2010 het geval, zodat KPN pas op dat moment – gelet 

op de aankondigingstermijn van minimaal 2 maanden – te laat aan de haar opgelegde 

transparantieverplichting heeft voldaan. 

 

121. Dat KPN Retail op 27 juli 2010 nog niet op de hoogte was van [vertrouwelijk] de Kortingsactie, 

zoals KPN stelt, acht het college voorts niet geloofwaardig, gelet op de aanwezigheid van KPN 

Retail, in de persoon van de heer [vertrouwelijk], bij de vergadering van de Pricing Board W&O 

van 27 juli 2010 waarin de Kortingsactie werd behandeld en goedgekeurd. De Pricing Board 

presentatie waarnaar het rapport verwijst en waarop de (tarieven en voorwaarden van de) 

Kortingsactie werd uiteengezet, is voorafgaande aan deze vergadering onder de deelnemers 

verspreid. Daarmee staat, mede gelet op de betrokkenheid van de heer [vertrouwelijk] bij de 

totstandkoming van de Kortingsactie, voor het college vast dat KPN Retail al op 27 juli 2010 op de 

hoogte was van de tarieven [vertrouwelijk] van de Kortingsactie.  

 

122. Dat KPN Retail eerder dan haar concurrenten op de hoogte was van de (tarieven [vertrouwelijk] 

van de) Kortingsactie ziet het college overigens ook bevestigd in het (door KPN niet betwiste) feit 

dat KPN Retail op 28 en 29 juli 2010 haar kennis van de Kortingsactie heeft gebruikt bij de ND5-

toetsing van haar bieding (zie randnr. 70). De externe WLR-afnemers vernamen pas op 30 juli 

2010 voor het eerst van de Kortingsactie. 
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123. Het college is het overigens met KPN eens dat het kan voorkomen dat een WLR-afnemer, en dus 

ook KPN Retail, een kennisvoorsprong op andere afnemers verkrijgt, louter als gevolg van het feit 

dat hij KPN Wholesale verzoekt om een korting en daarover met KPN Wholesale overlegt. Het 

college merkt evenwel op dat, anders dan een willekeurige WLR-afnemer die door het college niet 

als partij met AMM is aangewezen en gereguleerd, KPN Retail in een dergelijk geval die  

kennis(voorsprong) niet in de concurrentiestrijd mag gebruiken, tenzij (of totdat) de beslissing tot 

het verlenen van de korting (en de bijbehorende voorwaarden) ook op gelijke voet aan de andere 

WLR-afnemers is bekendgemaakt. Zou zij dat toch doen, dan zou KPN zichzelf bevoordelen en 

naar het oordeel van het college in strijd handelen met de haar in het Marktanalysebesluit VT 

opgelegde non-discriminatieverplichting.
29

 

 

124. Ten aanzien van de stelling in het rapport dat de Kortingsactie al minimaal 2 maanden voor het 

verstrijken van de termijn om een bod voor de Aanbesteding in te dienen, had moeten worden 

aangekondigd, merkt het college dat hij de door KPN aangevallen stelling niet ten grondslag heeft 

gelegd aan zijn conclusie dat KPN in strijd heeft gehandeld met de transparantieverplichting. De 

toezichthoudend ambtenaren hebben uiteindelijk immers vastgesteld (zie randnr. 148 en 150 van 

het rapport) dat KPN de WLR-afnemers pas bij de brief van 21 september 2010 volledig over de 

Kortingsactie heeft geïnformeerd en daarom niet de redelijke aankondigingstermijn van in 

beginsel minimaal 2 maanden in acht heeft genomen. Zoals hierboven uiteengezet (zie randnr. 

113 e.v.), onderschrijft het college deze conclusie. Bijgevolg wordt KPN niet verweten dat zij de 

Kortingsactie niet minimaal 2 maanden voor de Aanbesteding heeft aangekondigd en kan het 

college hier de juistheid van KPN’s stellingen in dit verband in het midden laten.  

 

125. Voorts merkt het college op dat de aan KPN opgelegde non-discriminatieverplichting, anders dan 

KPN in haar zienswijze stelt, wel degelijk met zich brengt dat KPN “(wijzigingen in) tarieven 

(waaronder mede begrepen eenmalige tarieven, actietarieven en kortingen) en alle voorwaarden 

(waaronder mede begrepen (...) order- en leveringsvoorwaarden)” (minimaal) gelijktijdig en op 

gelijke wijze aan interne en externe afnemers moeten worden bekendgemaakt. Het 

Marktanalysebesluit VT (zie in het bijzonder Marktanalysebesluit VT, randnr. 876 aanhef en onder 

het zesde gedachtestreepje) verplicht KPN immers tot “gelijke behandeling van interne en externe 

afnemers met betrekking tot tijdige bekendmaking”. Deze formulering laat naar het oordeel van 

het college redelijkerwijs geen andere conclusie toe dan dat KPN dergelijke wijzigingen (minimaal) 

gelijktijdig en op gelijke wijze aan interne en externe afnemers bekend moet maken. Een 

aanvullende motivering is daarvoor niet nodig.  

 

126. De stelling van KPN dat zij dan al gehouden zou zijn om al haar afnemers gelijktijdig te 

informeren, indien een van hen om een nieuwe wholesale-dienst of een nieuw wholesale-tarief 

verzoekt en daarover met KPN in overleg treedt, volgt het college in dit verband niet. In casu was 
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  Zie in dit verband de discussie in de Nota van Bevindingen (randnrs. 200-210 over “equivalence of input” en “equal 

time to market”. 
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immers geen sprake meer van overleg, maar had het wholesalebedrijf van KPN al een concreet 

aanbod geformuleerd en ook goedgekeurd. De non-discriminatieverplichting brengt dan met zich  

dat KPN dit aanbod gelijktijdig aan haar interne en externe afnemers moet bekendmaken. Het 

college heeft in dit besluit vastgesteld dat die gelijktijdige bekendmaking ten aanzien van de 

Kortingsactie niet heeft plaatsgevonden.  

 

127. Ten aanzien van de stellingen van KPN over de overtreding van de “generieke” non-

discriminatieverplichting merkt het college allereerst op dat in tegenstelling tot wat KPN meent, het 

rapport KPN niet verwijt dat “slechts gedurende een periode van 3 maanden van de WLR-actie 

gebruik gemaakt kan worden.” De juistheid van de stellingen in het rapport over de mogelijke 

verstoring van het migratieproces door KPN, indien de Aanbesteding niet aan KPN wordt gegund, 

kan daarom in het midden blijven. Ten aanzien van de verhouding van de “generieke” non-

discriminatieverplichting tot de “specifieke” non-discriminatieverplichting met betrekking tot het 

proces van informatieverstrekking merkt het college verder op dat het college in het 

Marktanalysebesluit VT slechts één non-discriminatieverplichting aan KPN heeft opgelegd. Deze 

heeft evenwel, zoals gezegd (zie randnr. 105 e.v.) een generiek karakter en ziet derhalve mede 

op het proces van informatievoorziening, zoals het college ook in het Marktanalysebesluit heeft 

aangegeven. Een en ander blijkt ook uit nadrukkelijk uit de tekst van randnr. 876 van het 

Marktanalysebesluit VT (aanhef en zesde gedachtestreepje) waarin, voorzover relevant, wordt 

bepaald dat “de non-discriminatieverplichting in ieder geval betrekking heeft op het proces van 

informatieverstrekking.” Er kan dan ook geen sprake zijn van verboden samenloop of strijd met 

het ne bis in idem-verbod, indien het college vaststelt dat KPN door de discriminatoire 

bekendmaking de non-discriminatieverplichting heeft overtreden. 

 

128. Wat betreft de door KPN gestelde ontbrekende gevolgen voor de mededinging wijst het college er 

op dat voor de vaststelling dat de non-discriminatieverplichting is overtreden, niet hoeft komen 

vast te staan dat de mededinging bij de Aanbesteding daadwerkelijk is geschaad. Voldoende is 

dat wordt aangetoond dat KPN haar eigen retailbedrijf heeft bevoordeeld in het kader van de 

Aanbesteding. Dat is in casu onmiskenbaar het geval: KPN heeft immers als enige bij haar 

inschrijving rekening kunnen houden met de Kortingsactie en bovendien haar kennis omtrent de 

Kortingsactie ook daadwerkelijk in dat kader gebruikt. Dat de uiteindelijke schade die 

concurrenten en consumenten lijden als gevolg van deze discriminatoire bekendmaking mogelijk 

meevalt, zoals KPN betoogt, kan dan ook hooguit een rol spelen bij de vaststelling van de hoogte 

van een (eventueel op te leggen) boete. Het college zal de stellingen van KPN in dit verband dan 

ook betrekken bij de vaststelling van de hoogte van de (eventuele) boete in het volgende 

hoofdstuk (§ 8).  
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8 Vaststelling van de hoogte van de boete 

8.1 Boetebeleidsregels 2010 

 

129. De geconstateerde overtredingen zijn begaan gedurende een periode die volledig wordt 

bestreken door de Boetebeleidsregels 2010
30

 (hierna: Boetebeleidsregels). Door middel van de 

Boetebeleidsregels geeft het college invulling aan zijn beleid ten aanzien van het vaststellen van 

de hoogte van boetes ingevolge artikel 15.4 Tw. Tevens verschaft het college in de 

Boetebeleidsregels inzicht in de factoren die hij meeweegt bij het bepalen van de hoogte van de 

boete.  

 

130. Volgens de Boetebeleidsregels wordt de ernst van de overtreding bepaald door eerst de zwaarte 

van de overtreding in abstracto vast te stellen en deze vervolgens te bezien in samenhang met de 

economische context waarin deze heeft plaatsgevonden (zie hoofdstuk 3 van de 

Boetebeleidsregels).  

 

131. Voorzover het gaat om overtredingen in de zin van artikel 15.4, tweede lid, van de Tw wordt 

daarbij de hoogte van de boete vastgesteld met toepassing van de volgende formule (zie 

hoofdstuk 5 van de Boetebeleidsregels):  

 

Boetegrondslag x ernstfactor + verhoging/verlaging voor bijkomende omstandigheden 

 

132. Daarbij wordt de boetegrondslag gebaseerd op de betrokken omzet. In de betrokken omzet komt 

de weerslag op de economie die de overtreding mogelijk kan hebben tot uitdrukking waaronder 

het in het algemeen mogelijk te behalen voordeel voor de overtreder(s). Het college hanteert een 

boetegrondslag van 10% van de betrokken omzet.  

 

133. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt de boetegrondslag vermenigvuldigd met een 

factor:  

 

- Bij een minder ernstige overtreding wordt deze factor gesteld op een waarde van ten hoogste 

1; 

- Bij een ernstige overtreding wordt deze factor gesteld op een waarde van ten hoogste 2; 

- Bij een zeer ernstige overtreding wordt deze factor gesteld op een waarde van tussen 1,5 en 

5.  

 

Bij een zeer ernstige overtreding kan de boete derhalve – nog afgezien van boeteverhogende 

omstandigheden– oplopen tot 50% van de betrokken omzet.  

 

134. Voorts kan het college op grond van de Boetebeleidsregels bij de vaststelling van de boete 
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  Beleidsregels boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes ingevolge artikel 15.4 van de 

  Telecommunicatiewet (Boetebeleidsregels OPTA), Stcr.2010, nr. 5163. 
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boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden betrekken (zie hoofdstuk 6 van de 

Boetebeleidsregels).  

 

135. Uit artikel 5:46 Awb volgt tot slot dat het college de boete niet alleen dient af te stemmen op de 

ernst van de overtreding, maar ook op de mate waarin deze aan de overtreder kan worden 

verweten. Artikel 7.1 van de Boetebeleidsregels bepaalt in dit verband dat het college geen boete 

oplegt, indien de overtreder aannemelijk maakt dat hem van de overtreding geen verwijt kan 

worden gemaakt. 

 

136. Het college stelt in het navolgende eerst conform zijn Boetebeleidsregels de ernst van de 

overtredingen vast (§ 8.2). Vervolgens gaat hij achtereenvolgens in op de aanwezigheid van 

eventuele boeteverhogende of -verlagende factoren (§ 8.3) en de verwijtbaarheid van de 

overtreder (§ 8.4). Tot slot stelt het college, met inachtneming van zijn conclusies ten aanzien van 

de ernst, verwijtbaarheid en de aanwezigheid van eventuele boeteverhogende of -verlagende 

omstandigheden, de hoogte van de eventueel op te leggen boete vast (§ 8.5).  

 

8.2 Ernst van de overtredingen  

 

137. Uit hoofdstuk 3 van de Boetebeleidsregels volgt dat de eerste stap voor het bepalen van de 

uiteindelijke boetehoogte het vaststellen van de zwaarte van de overtredingen in abstracto is (zie 

artikel 3.2 van de Boetebeleidsregels). De ernst van de overtreding dient vervolgens in concreto te 

worden bezien in samenhang met de economische context waarin deze heeft plaatsgevonden, 

alsmede bijzondere omstandigheden van het geval (zie artikel 3.3 van de Boetebeleidsregels). 

 

Zwaarte overtredingen in abstracto 

 

138. In artikel 3.2 van de Boetebeleidsregels is een aantal overtredingen genoemd en aan de hand van 

de doelstellingen van artikel 1.3, eerste lid, van de Tw onderverdeeld in een drietal categorieën: 

zeer zwaar, zwaar en minder zwaar. Daarbij is overtreding van het non-discriminatiebeginsel als 

een ‘zeer zware overtreding’ aangemerkt. De in casu overtreden transparantieverplichting is niet 

expliciet genoemd in de Boetebeleidsregels. Het college beschouwt de overtreding van deze 

transparantieverplichting als een ‘zware overtreding’ en zal dat hierna nader toelichten.  

 

139. De transparantieverplichting is aan KPN opgelegd op grond van artikel 6a.9, tweede lid, van de 

Tw. Deze verplichting is een species van de in de Boetebeleidsregels 2010 genoemde generieke 

transparantieverplichting op grond van artikel 6a.9, eerste lid, van de Tw. Het college beschouwt 

overtreding van de eerstgenoemde verplichting dan ook evenals de overtreding van de generieke 

verplichting als een overtreding waardoor weliswaar de concurrentie wordt belemmerd en de 

belangen van de eindgebruiker worden geschaad, maar niet in die (aanzienlijke) mate dat deze 

als zeer zware overtreding kan worden aangemerkt. Om die reden kwalificeert het college de 

onderhavige overtreding van de transparantieverplichting als ‘zware overtreding’ in de zin van de 

Boetebeleidsregels. 
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Ernst van de overtredingen in concreto: de economische context  

 

140. In het Marktanalysebesluit VT heeft het college KPN en haar groepsmaatschappijen aangewezen 

als onderneming met AMM en aan KPN verplichtingen opgelegd. Het college heeft deze 

verplichtingen opgelegd uit hoofde van zijn bevoegdheden op grond van de Tw op grond waarvan 

hij tot taak heeft markten in de elektronische communicatiesector te onderzoeken en op deze 

markten, indien deze niet daadwerkelijk concurrerend zijn, passende verplichtingen op te leggen 

aan de ondernemingen op die markten met AMM. Deze verplichtingen dienen bij te dragen aan de 

bevordering van concurrentie, de ontwikkeling van de interne markt en de bevordering van 

belangen van eindgebruikers.  

 

141. In de in het Marktanalysebesluit VT uitgevoerde marktanalyse is vastgesteld dat KPN beschikt 

over AMM op alle wholesalemarkten voor vaste telefonie, waaronder de zakelijke wholesalemarkt. 

KPN heeft op deze markten in aanwezigheid van wholesaleregulering op de bovenliggende 

markten en gedurende de gehele looptijd van de reguleringsperiode marktaandelen van ver boven 

de 50% wat reeds een sterke aanwijzing vormt voor AMM.
31

 Ondanks het bestaan van 

wholesaleregulering op de bovenliggende markten ondervindt KPN op de zakelijke 

wholesalemarkt slechts een beperkte concurrentiedruk waardoor zij haar tarieven en andere 

voorwaarden goeddeels onafhankelijk van haar concurrenten kan vaststellen. Het college heeft 

KPN dan ook een aantal verplichtingen opgelegd om te voorkomen dat KPN misbruik kan maken 

van haar AMM. Deze verplichtingen houden onder meer verband met toegang in de vorm van 

C(P)S en WLR. 

 

142. De in het Marktanalysebesluit VT op de zakelijke wholesalemarkt voor vaste telefonie opgelegde 

non-discriminatie- en transparantieverplichting vervullen een cruciale rol bij de verwezenlijking van 

de beoogde effecten van de aan KPN opgelegde toegangsregulering. De non-

discriminatieverplichting moet ervoor zorgen dat KPN haar eigen retailbedrijf niet kan bevoordelen 

ten opzichte van de concurrenten van KPN die (mede) afhankelijk zijn van C(P)S en WLR. De 

transparantieverplichting waarborgt dat KPN tijdig alle voor toegang relevante informatie aan haar 

externe afnemers ter beschikking stelt, zodat deze op de retailmarkten op gelijke voet met KPN 

kunnen concurreren.  

 

143. Het college is, gelet op bovenstaande, van mening dat het niet voldoen aan de non-discriminatie- 

en transparantieverplichting door KPN moet worden gezien als een belangrijke beperking van de 

concurrentie, gelet op het grote belang dat blijkens het Marktanalysebesluit VT verbonden is aan 

de effectieve werking van de toegangsverplichtingen op de zakelijke wholesalemarkt voor vaste 
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  In het Marktanalysebesluit VT (zie randnrs. 516 en 530) heeft het college ingeschat dat KPN in aanwezigheid van 

wholesaleregulering op de bovenliggende markten op de wholesalemarkt voor residentiële vaste telefonie zou 

beschikken aan het einde van de reguleringsperiode over een marktaandeel van 60-70%  en  op de wholesalemarkt 

voor zakelijke vaste telefonie over een marktaandeel van 70-80%.  



 

   

Besluit 

«Openbare versie» 

32

telefonie. Indien deze toegangsverplichtingen niet het beoogde effect sorteren, heeft KPN 

namelijk aanzienlijk meer ruimte om zich onafhankelijk op de zakelijke wholesalemarkt voor vaste 

telefonie te gedragen, met grote negatieve gevolgen voor de concurrentie op de zakelijke 

retailmarkt voor vaste telefonie. 

 

144. Het gegeven dat de overtredingen in casu hebben plaatsgevonden in het kader van een zeer 

grote en belangrijke aanbestedingsprocedure waarbij het in eerste instantie gaat om de 

concurrentie om de markt en waarbij voor een langere periode van minimaal 3,5 en maximaal 7 

jaar een opdracht aan één enkele partij wordt gegund, maakt de beperking van de concurrentie 

des te pregnanter. Dat geldt naar het oordeel van het college met name voor de overtreding van 

de non-discriminatieverplichting, nu deze overtreding er (kennelijk) op gericht was KPN’s eigen 

retailbedrijf tijdens de Aanbesteding een betere positie te verschaffen, en in mindere mate voor de 

overtreding van de transparantieverplichting die meer in de marge van de Aanbesteding 

plaatsvond.  

 

De economische impact: concrete gevolgen van de overtredingen  

 

145. De markten voor vaste telefonie waren, zoals gezegd, ten tijde van de overtredingen niet 

daadwerkelijk concurrerend. Om die reden was KPN op de wholesalemarkten voor vaste telefonie 

aangewezen als partij met AMM: zij werd in staat geacht de mededinging te beperken en om dit te 

voorkomen, zijn haar in het Marktanalysebesluit VT verplichtingen opgelegd. Door de handelwijze 

van KPN ten aanzien van de Kortingsactie is dan ook de concurrentie beperkt, zoals hierboven 

vastgesteld. 

 

146. Het college heeft niet kunnen vaststellen dat de Staat zonder de Kortingsactie geen overeenkomst 

met KPN zou hebben gesloten. Wel hebben naar het oordeel van het college KPN’s gedragingen 

de mededinging tijdens de Aanbesteding zeer ernstig verstoord. KPN’s directe concurrenten 

hebben immers, anders dan KPN zelf, geen rekening kunnen houden met de Kortingsactie: zij 

konden de Kortingsactie niet meenemen in hun inschatting van KPN’s ondergrens of, los daarvan, 

aan hun inschrijving ten grondslag leggen. Bijgevolg was tijdens de Aanbesteding geen sprake 

van een level playing field.  

 

147. Duidelijk is bovendien dat de Staat en de overige aanbestedende diensten aanzienlijke nadelen 

hebben ondervonden van het handelen van KPN. Als gevolg daarvan heeft immers het 

gunningsproces aanzienlijke vertraging opgelopen en worden zij gedwongen om langer te veel te 

betalen voor de betreffende diensten. Als gevolg van deze vertraging lijdt de Staat alleen al een 

schade van in de miljoenen euro’s die, gelet op het feit dat tot op heden de opdracht niet kon 

worden gegund, nog steeds verder oploopt.
32
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  Zie Telecompaper, KPN: schadevergoeding OT2010 bij definitief gunnen cluster, 13 september 2011: “OT2010 stelt 

dat de vertraging rondom het cluster vaste telefonie de bij de aanbesteding betrokken overheidspartijen 1 miljoen euro 

per maand kost.” 



 

   

Besluit 

«Openbare versie» 

33

 

Conclusies met betrekking tot de ernst van de overtredingen 

 

148. Anders dan KPN in haar zienswijze heeft gesteld, is hiermee het nadeel voor de concurrentie, 

voor concurrenten en voor eindgebruikers als gevolg van een verstoring van de mededinging 

voldoende vastgesteld.  

 

149. Het college is op grond van het voorgaande dan ook van oordeel dat de overtreding van de non-

discriminatieverplichting (artikel 6a.8 van de Tw) moet worden gekwalificeerd als ‘zeer ernstige 

overtreding’ en dat de overtreding van de transparantieverplichting (artikel 6a.9 van de Tw) dient 

te worden gekwalificeerd als een ‘ernstige overtreding’.  

 

8.3 Boeteverlagende of -verhogende omstandigheden 

 

150. Uit hoofdstuk 6 van de Boetebeleidsregels blijkt voorts dat het college bij de vaststelling van de 

(eventueel op te leggen) boete boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden kan 

betrekken. De toepasselijkheid van een boeteverhogende of -verlagende omstandigheid kan 

leiden tot verhoging of verlaging van de boete, indien onverkorte handhaving van de boetemaxima 

onvoldoende recht zou doen aan het gewicht van de betrokken omstandigheid (zie artikel 6.1 

Boetebeleidsregels).  

 

 Recidive 

 

151. Ten behoeve van de beantwoording van de vraag of sprake is van recidive als boeteverhogende 

omstandigheid, dient te worden vastgesteld of het college eerder, voorafgaand aan de in dit 

besluit vastgestelde overtreding, KPN boetes heeft opgelegd ten aanzien van hetzelfde type 

overtreding.  

 

152. Het college stelt vast dat aan KPN in het recente verleden meermalen een boete is opgelegd voor 

overtreding van aan KPN in haar hoedanigheid van onderneming met AMM opgelegde non-

discriminatie- en transparantieverplichtingen. Het gaat om de volgende besluiten:  

 

• Besluit van het college van 6 januari 2005 inzake BelZakelijk
33

 

• Besluit van het college van 15 december 2006 inzake SNT
34

 

• Besluit van het college van 9 juli 2007 inzake Bocchi en WorldLine XL
35

 

• Besluit van het college van 8 oktober 2007 inzake KLM/Philips
36

 

• Besluit van het college van 10 oktober 2008 inzake BVI
37
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  Kenmerk OPTA/JUZ/2004/203882. 

34
  Kenmerk OPTA/TN/2006/203208. 

35
  Kenmerk OPTA/TN/2007/201448. 

36
  Kenmerk OPTA/TN/2007/202036. 
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• Besluit van het college van 30 december 2009 inzake AI
38

 

• Besluit van het college van 5 januari 2010 inzake KPP
39

 

• Besluit van het college van 8 februari 2010 inzake TCO
40

 

• Besluit van het college van 20 mei 2010 inzake foutieve invoer kortingsregelingen
41

 

 

153. Alle genoemde besluiten dateren van vóór de onderhavige overtreding en betreffen overtredingen 

van aan KPN opgelegde non-discriminatie- en of transparantieverplichtingen op de markten voor 

vaste telefonie. Dat de overtredingen hebben plaatsgevonden op de retailmarkten zoals KPN in 

haar zienswijze stelt, doet naar het oordeel van het college niets af aan de relevantie van deze 

besluiten in het onderhavige geval. In alle gevallen is immers sprake van verplichtingen die aan 

KPN en haar groepsmaatschappijen in hun hoedanigheid van partij met AMM zijn opgelegd en 

wordt met deze verplichtingen beoogd te voorkomen dat KPN en haar groepsmaatschappijen 

door middel van discriminatoir of intransparant gedrag de totstandkoming of instandhouding van 

effectieve concurrentie frustreren. Daarmee staat voor het college vast dat sprake is van 

eenzelfde type overtreding door dezelfde overtreder.
42

 

 

Medewerking onderzoek  

 

154. KPN heeft aan de informatieverzoeken van het college voldaan. KPN heeft haar medewerking 

aan het onderzoek niet geweigerd en/of anderszins belemmerd. Anderzijds blijkt uit het 

boeterapport evenmin van een daadwerkelijk verdergaande medewerking aan het onderzoek dan 

waartoe zij wettelijk was gehouden. Om die reden ziet het college dan ook geen aanleiding om de 

mate van medewerking aan het onderzoek als een boeteverhogende dan wel boeteverlagende 

omstandigheid mee te nemen. 

  

Compliance 

 

155. De ratio van het Compliance Handvest (hierna: Handvest) dat KPN en OPTA op 24 april 2008 

hebben ondertekend, is de ambitie om toe te groeien naar een professionele toezichtsrelatie die 

gekenmerkt wordt door vertrouwen en waarin OPTA meer op afstand toezicht kan houden. Dit 

laatste is slechts mogelijk als KPN ook daadwerkelijk en effectief invulling geeft aan haar eigen 

verantwoordelijkheid om de Tw na te leven. Partijen hebben daartoe als eerste aanzet een aantal 

basisafspraken in het Handvest opgenomen, waaronder de afspraak dat door KPN zelf 

geconstateerde overtredingen onverwijld en op eigen initiatief aan OPTA worden gemeld en 

beëindigd en vermoedens van overtredingen onverwijld worden gemeld. Tevens is afgesproken 
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   Kenmerk OPTA/TN/2008/202097. 

38
  Kenmerk OPTA/AM/2009/203754. 

39
  Kenmerk OPTA/AM/2010/200003. 

40
  Kenmerk: OPTA/AM/2010/200514. 

41
  Kenmerk: OPTA/AM/2010/201450. 

42
  Zie in dit verband ook Rb. Rotterdam 15 september 2011, LJN: BT1902, m.n. overweging 2.4.9.  
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dat KPN interpretatie-issues over de toepassing van wet- en regelgeving ook aan OPTA meldt. 

Van KPN wordt, kortom, in de hier bedoelde toezichtsrelatie maximale openheid en snelheid van 

handelen verwacht, zeker waar het (vermoedelijke) overtredingen of interpretatie-issues betreft. 

 

156. In het geval van de Aanbesteding, en meer specifiek het proces van informatieverstrekking rond 

de Kortingsactie, hebben de beheersmaatregelen van het compliance programma van KPN niet 

geleid tot een zelfstandige detectie, melding en beëindiging van de (potentiële) overtreding. Pas 

op 19 oktober 2010 heeft KPN een interpretatieverschil gemeld over het proces van 

informatieverstrekking rond de Kortingsactie. Op dat moment was het college - naar aanleiding 

van het handhavingsverzoek van 14 september 2010 van Tele2 - al een onderzoek gestart naar 

deze Kortingsactie en KPN was van dat onderzoek toen ook reeds op de hoogte. 

 

157. Dat in casu geen sprake was van een effectief compliance mechanisme blijkt ook uit de rol van de 

heer [vertrouwelijk] bij de Kortingsactie. Het college acht het twijfelachtig dat een medewerker van 

KPN Retail, op wat voor niveau dan ook, aanzit en meebeslist in vergaderingen van de Pricing 

Board W&O. De consequentie daarvan is immers dat KPN Retail eigenlijk per definitie eerder op 

de hoogte is van (tarieven en voorwaarden van) nieuwe diensten. Van een effectief compliance 

mechanisme kan naar het oordeel van het college echter in elk geval geen sprake meer zijn, 

indien deze medewerker, in casu de heer [vertrouwelijk], zowel betrokken is bij het verzoek van 

KPN Retail om een korting als bij de totstandkoming en goedkeuring van de kortingsactie door 

KPN Wholesale.  

 

Conclusie boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden 

 

158. Het college kan het feit dat er sprake is van recidive en het feit dat bij KPN geen sprake was van 

een effectief compliance-programma, meenemen als boeteverhogende omstandigheden. Het 

college ziet verder geen andere boeteverhogende of verlagende omstandigheden.  

 

8.4 Verwijtbaarheid 

 

159. Uit artikel 5:46 Awb volgt tot slot dat het college bij het vaststellen van de boete de hoogte 

daarvan dient af te stemmen op de mate waarin de overtreding aan de overtreder kan worden 

verweten. Artikel 7.2 van de Boetebeleidsregels bepaalt dat het college geen boete oplegt, indien 

de overtreder aannemelijk weet te maken dat hem van de overtreding geen verwijt valt te maken. 

 

160. Ten aanzien van de verwijtbaarheid merkt het college allereerst op dat hij de non-

discriminatieverplichting in het Marktanalysebesluit VT als verplichting aan KPN heeft opgelegd. 

Tijdens de totstandkoming van voornoemd marktanalysebesluit heeft KPN haar zienswijze ten 

aanzien van de op te leggen verplichtingen naar voren gebracht en zijn deze onderwerp van 

discussie geweest. De betekenis en inhoud van deze verplichtingen zijn KPN derhalve bekend. 

Dat geldt overigens niet alleen voor de non-discriminatieverplichting, maar ook voor de 

transparantieverplichting.  
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161. Het college stelt daarnaast vast dat KPN zich in ieder geval sinds december 2008, maar ook 

daarvoor al, bewust was van de reikwijdte van de non-discriminatieverplichting ten aanzien van 

het proces van informatieverstrekking. Het college heeft immers in zijn Marktanalysebesluit VT 

duidelijkheid gegeven over de wijze waarop bij de verstrekking van informatie door KPN invulling 

diende te worden gegeven aan de non-discriminatieverplichting. Bij KPN kon er dan ook 

redelijkerwijs geen twijfel over bestaan dat zij op basis van deze verplichting haar interne en 

externe afnemers bij de verstrekking van informatie (minimaal) gelijk diende te behandelen.  

 

162. Het is vervolgens aan een partij op wie een dergelijke verplichting rust om te waarborgen dat de 

betreffende verplichting wordt nageleefd. Uit het onderzoek blijkt dat KPN in de periode kort voor 

het verstrijken van de sluitingstermijn van de Aanbesteding op geen enkel moment heeft 

stilgestaan bij de vraag wie op welk moment bepaalde informatie onder ogen zou mogen of 

moeten krijgen. De onderzoekers hebben evenmin aanwijzingen dat er binnen KPN procedures of 

processen bestaan die effectief waarborgen dat discriminatoire informatieverstrekking wordt 

voorkomen. Integendeel, het college stelt vast dat KPN aantoonbaar onvoldoende zorg heeft 

betracht door bij de behandeling van het verzoek door haar wholesaleafdeling in ieder geval één 

persoon aanwezig te laten zijn die ook een functie vervult binnen de verzoekende partij (KPN 

Retail) en bovendien betrokken is geweest bij de totstandkoming van het verzoek. 

 

163. Op grond van bovenstaande acht het college de overtreding van de non-discriminatieverplichting 

volledig verwijtbaar. 

 

164. Ook de overtreding ten aanzien van de transparantieverplichting acht het college volledig 

verwijtbaar. Naar het oordeel van het college heeft KPN bij de bekendmaking van de Kortingsactie 

totaal geen rekening gehouden met de gerechtvaardigde behoeften van externe afnemers met 

betrekking tot de tijdige en adequate informatieverstrekking over nieuwe diensten. Deze afnemers 

dienen, als gezegd, tijdig voor de introductie van nieuwe diensten alle voor toegang relevante 

informatie te krijgen, zodat zij gelijk met KPN aan de start kunnen verschijnen.  

 

165. Dat KPN zich strikt aan de interne procedures zou hebben gehouden, zoals KPN in haar 

zienswijze stelt, zegt het college in dit verband niets, nu hij deze interne procedures niet kent, laat 

staan heeft goedgekeurd. Bovendien heeft de gestelde naleving van deze interne procedures in 

casu niet geleid tot het überhaupt signaleren van een mogelijke overtreding, laat staan het 

voorkomen daarvan, zodat deze interne procedures niet als effectief kunnen worden beschouwd.  

 

166. Voor beide overtredingen acht het college KPN derhalve volledig verwijtbaar. 
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8.5 Vaststelling van de hoogte van de boete 

 

167. In deze paragraaf stelt het college op basis van bovenstaande overwegingen ten aanzien van de 

ernst, de aanwezigheid van eventuele boeteverhogende en -verlagende factoren en de 

verwijtbaarheid de hoogte van de boete vast.  

 

168. Het college kiest er daarbij, met inachtneming van artikel 7.1 van de Boetebeleidsregels, voor om 

voor beide overtredingen gezamenlijk een boete vast te stellen. Het college acht dit, ondanks het 

feit dat de overtredingen zien op verschillende gedragingen, in het onderhavige geval 

gerechtvaardigd, omdat beide overtredingen plaatsvonden in het kader van en met het oog op de 

Aanbesteding en bovendien de impact die de overtredingen hebben gehad, zich met name in die 

context heeft gerealiseerd en bovendien nog steeds voortduurt.  

 

169. Als gezegd, bepalen de Boetebeleidsregels (zie hoofdstuk 5 van de Boetebeleidsregels) dat de 

hoogte van de boete moet worden vastgesteld met toepassing van de volgende formule:  

 

Boetegrondslag x ernstfactor + verhoging/verlaging voor bijkomende omstandigheden 

 

170. Het college zal hierna eerst vaststellen wat de verschillende variabelen van de formule zijn. 

Daarbij zal hij, voorzover relevant, onderscheid maken tussen de verschillende overtredingen. 

 

Boetegrondslag  

 

171. In de Boetebeleidsregels is als hoofdregel bepaald dat de boete wordt gebaseerd op de betrokken 

omzet van de onderneming. De gedachte daarachter is dat in de betrokken omzet de weerslag op 

de economie, die de overtreding mogelijk kan hebben, tot uitdrukking komt, waaronder het in het 

algemeen mogelijk te behalen voordeel voor de overtreder(s). Onder betrokken omzet wordt in dit 

verband verstaan de waarde van alle transacties die door de onderneming tijdens de totale duur 

van de overtreding is behaald met de verkoop van goederen en/of levering van diensten waarop 

de overtreding betrekking heeft.  

 

172. In het onderhavige geval heeft het college niet kunnen vaststellen dat in de Aanbesteding met 

gebruikmaking van de Kortingsactie daadwerkelijk omzet is gegenereerd. Tot nog toe heeft KPN 

immers de aanbestede opdracht niet verkregen.  

 

173. De Boetebeleidsregels geven als alternatief dat de boete wordt gebaseerd op de relevante omzet. 

In de Boetebeleidsregels wordt onder relevante omzet verstaan de omzet van de desbetreffende 

onderneming in de elektronische communicatiesector in Nederland (zie ook artikel 15.4, zesde lid, 

van de Tw). In dit geval zou deze relevante omzet van KPN [vertrouwelijk] bedragen.
43

  

                                                      
43

  Zie KPN, Verkort Jaarverslag 2010, p. 10. Beschikbaar via: 

 http://www.kpn.com/corporate/overkpn/Bedrijfsprofiel/Jaarverslag.htm.  
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174. Het college heeft overwogen om in het onderhavige geval de boete te baseren op de genoemde 

relevante omzet van KPN, maar is tot de conclusie gekomen dat deze omzet onvoldoende past bij 

het concrete verwijt dat KPN in dit geval wordt gemaakt. Dat verwijt is immers, kort gezegd, dat 

door de overtredingen KPN zichzelf in (en na) de Aanbesteding een betere positie heeft verschaft 

dan zonder die overtredingen het geval zou zijn geweest en daarbij het risico op de koop toe heeft 

genomen dat haar concurrenten mogelijk zouden worden benadeeld.  

 

175. Aangezien, als gezegd, beide overtredingen plaatsvonden in het kader van en met het oog op de 

Aanbesteding en ook vooral in die context impact hebben gehad op de economie, acht het college 

het gerechtvaardigd om in het onderhavige geval als basis voor de op te leggen boete uit te gaan 

van de waarde van het door KPN in de Aanbesteding beoogde contract. Daarin komt immers in 

casu het best de weerslag op de economie die de overtreding mogelijk kan hebben, tot 

uitdrukking, zodat deze waarde naar het oordeel van het college het best aansluit bij de bedoeling 

van de Boetebeleidsregels. 

 

176. Het college stelt in dit verband vast dat de waarde van het door KPN beoogde contract minimaal  

[vertrouwelijk] bedraagt, uitgaande van een contractsduur van 3,5 jaar, en maximaal 

[vertrouwelijk] bij een looptijd van 7 jaar. Omdat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat 

het contract na 3,5 jaar daadwerkelijk zal worden verlengd, gaat het college bij de bepaling van de 

betrokken omzet met betrekking tot de overtredingen uit van de minimale contractwaarde van 

[vertrouwelijk].   

 

177. Gelet op bovenstaande komt het college tot de volgende boetegrondslag voor beide 

overtredingen gezamenlijk: 10% van [vertrouwelijk] 

 

Ernstfactor 

 

178. Het college is tot het oordeel gekomen dat de overtreding van de non-discriminatieverplichting 

(artikel 6a.8 van de Tw) moet worden gekwalificeerd als ‘zeer ernstige overtreding’ en dat de 

overtreding van de transparantieverplichting (artikel 6a.9 van de Tw) dient te worden 

gekwalificeerd als een ‘ernstige overtreding’.   

 

179. Wat betreft de in casu te hanteren ernstfactor, merkt het college op dat hij de overtredingen als 

zeer ernstig beschouwt. [vertrouwelijk] KPN heeft de verreweg grootste aanbestedingsprocedure 

van de afgelopen jaren doorkruist, met (in potentie) grote en langdurige negatieve gevolgen voor 

de concurrentie op de markt en (in ieder geval) enorme schade voor afnemers die nog steeds 

verder oploopt (zie § 8.2). Het college moet voorts constateren dat KPN nog steeds geen afstand 

heeft genomen van haar handelen in het kader van de Aanbesteding. In tegendeel, KPN zet alles 

in het werk om de opdracht alsnog te verkrijgen. Dat blijkt onder meer uit de door KPN (nog 

steeds) gevoerde aanbestedingsrechtelijke procedures tegen de beslissing van de Staat om de 

opdracht niet aan KPN te gunnen. Onder deze omstandigheden acht het college [vertrouwelijk] op 
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zijn plaats.  

 

Boeteverhogende factoren 

 

180. Het college heeft in dit besluit (zie § 8.3) twee boeteverhogende omstandigheden geconstateerd. 

Hij zal hierna uiteenzetten of en op welke wijze deze omstandigheden bij de bepaling van de op te 

leggen boete worden betrokken.  

 

181. De eerste boeteverhogende omstandigheid die het college heeft geconstateerd, betreft een 

ineffectieve compliance. Op grond van artikel 6.2 jo. 6.1 van de Boetebeleidsregels kan het 

college, indien hij besluit om deze omstandigheid als boeteverhogende omstandigheid mee te 

nemen, in redelijkheid de mate bepalen waarin deze omstandigheid leidt tot verhoging van de 

boete.  

 

182. Gelet op het met KPN overeengekomen Compliance Handvest en het belang bij een onverkorte 

nakoming van de afspraken in dat handvest acht het college het niet passend om in het 

onderhavige geval, waarin het met het Handvest in KPN gestelde vertrouwen door KPN is 

geschonden, af te zien van een verhoging wegens ineffectieve compliance. Dat zou immers 

betekenen dat schending van de afspraken in het Compliance Handvest voor KPN geen gevolgen 

zou hebben, en daarmee voor de toekomst juist afbreuk doen aan de preventieve werking van de 

Boetebeleidsregels op dit punt. Het college acht dit, gelet op het belang van een onverkorte 

naleving van deze afspraken voor de effectiviteit van het toezicht door het college en daarmee 

uiteindelijk voor de totstandkoming van effectieve concurrentie op de markt, onaanvaardbaar. Wel 

ziet het college in de hoogte van de op te leggen boete aanleiding om in dit specifieke geval te 

volstaan met een beperkte verhoging van de boete. Het college kiest om die reden voor een 

verhoging wegens een ineffectieve compliance met [vertrouwelijk]. 

 

183. Het college heeft daarnaast overwogen om de op te leggen boete wegens recidive, conform het 

bepaalde in artikel 6.3 van de Boetebeleidsregels, met 100% te verhogen. Het college beschouwt 

de geconstateerde recidive namelijk als zeer ernstig, gelet op de ernst en impact van de 

onderhavige overtredingen, het feit dat KPN er niet vrijwillig afstand van neemt en deze recidive 

onderdeel uitmaakt van een doorlopende reeks van hetzelfde type overtredingen sinds 2005. 

Desalniettemin heeft het college besloten om in het onderhavige geval af te zien van een 

verhoging van de op te leggen boete met 100%, om de navolgende redenen.  

 

184. Vooropgesteld zij allereerst dat het opleggen van een hoge boete voor het college geen doel op 

zich is. Met de Boetebeleidsregels heeft het college niet alleen beoogd om geconstateerde 

overtredingen te bestraffen, maar bovendien en juist om nieuwe overtredingen zoveel mogelijk te 

voorkomen. Dat blijkt (onder meer) uit artikel 1.2 van de Boetebeleidsregels dat nadrukkelijk 

bepaalt dat de hoogte van de op te leggen boete toereikend moet zijn om volgende overtredingen 

door dezelfde overtreder te voorkomen (speciale preventie), alsmede om potentiële overtreders te 

weerhouden van nieuwe, soortgelijke overtredingen (generale preventie).   
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185. Daarnaast merkt het college op dat het bepalen van de op te leggen boete maatwerk is en ook 

moet zijn. Het college heeft dan ook enige discretionaire ruimte bij de bepaling van de boete en 

kan indien de omstandigheden van het geval hem daartoe aanleiding geven bij deze bepaling 

afzien van het meenemen van een boeteverhogende omstandigheid. Dat kan naar het oordeel 

van het college, gelet op het bovengenoemde doel van de Boetebeleidsregels, onder meer aan de 

orde zijn, indien van de verhoging, gelet op de hoogte van de zonder verhoging reeds op te 

leggen boete, geen wezenlijk extra afschrikwekkende werking meer zal uitgaan.  

 

186. Het college stelt vast dat in het onderhavige geval de op te leggen boete – gelet op de hoogte van 

de boetegrondslag van [vertrouwelijk], de vastgestelde ernstfactor [vertrouwelijk] en de 

[vertrouwelijk] verhoging wegens een ineffectieve compliance – met een verhoging wegens 

recidive met 100% zou uitkomen op een bedrag van [vertrouwelijk]. 

 

[vertrouwelijk] x [vertrouwelijk] + [vertrouwelijk] = [vertrouwelijk]. 

 

187. Zonder de verhoging wegens recidive zou de op te leggen boete uitkomen op [vertrouwelijk].  

 

[vertrouwelijk] x [vertrouwelijk] + [vertrouwelijk] = [vertrouwelijk] 

 

188.  Het college is van mening dat ook zonder de verhoging wegens recidive het boetebedrag reeds 

dusdanig hoog zal uitkomen dat daar naar verwachting voldoende afschrikwekkende werking van 

zal uitgaan om KPN alsmede andere potentiële overtreders effectief van nieuwe, soortgelijke 

overtredingen in de toekomst te weerhouden. Een extra verhoging van het boetebedrag met 

100% zou naar het oordeel van het college niet wezenlijk extra bijdragen aan het doel van 

preventie van de Boetebeleidsregels. Gelet hierop ziet het college er dan ook in het onderhavige 

geval vanaf de vastgestelde recidive bij de bepaling van de boete te betrekken.  

 

189. Op grond van bovenstaande zal het college de op te leggen boete met [vertrouwelijk] verhogen 

wegens een ineffectieve compliance. Het college ziet af van een verhoging van de boete wegens 

recidive. 

   

Vaststelling boetehoogte 

 

190. Gelet op bovenstaande stelt het college vast dat toepassing van de boven beschreven formule uit 

de Boetebeleidsregels leidt tot de volgende boete:  

 

[vertrouwelijk] x [vertrouwelijk] + [vertrouwelijk] = [vertrouwelijk] 

 

191. Een en ander betekent dat KPN voor beide overtredingen gezamenlijk de volgende boete wordt 

opgelegd: [vertrouwelijk]. 
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9 Publicatie 

 

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

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. 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. 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.  

 

193. 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 concurrenten, afnemers en eindgebruikers om kennis te nemen 

van het feit dat ten aanzien van KPN is vastgesteld dat deze in strijd heeft gehandeld met het in 

hoofdstuk 6a van de Tw bepaalde en dat aan hem een sanctie is opgelegd.  

 

194. Afnemers 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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10 Besluit 

195. Op grond van bovenstaande besluit het college het navolgende:  

 

- Het college legt aan de rechtspersoon Koninklijke KPN N.V een boete op van 

€ 29.683.857,80* in verband met de overtreding van de non-discriminatieverplichting en de 

transparantieverplichting uit het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie.  

- Het college zal een openbare versie van dit besluit publiceren op zijn website. 

 

 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college,  

 

 

w.g. 

mr. C.A. Fonteijn, Voorzitter van het college 

 

 

 

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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Boete zoals bepaald door de rechtbank Rotterdam in de uitspraak van 24 oktober 2013. 


