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Ons kenmerk: OPTA/COL/2012/201772 

Zaaknummer: 11.0183.29.1.01 

Datum: 3 juli 2012 

 

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

bezwaren van Koninklijke KPN N.V. en KPN. B.V., gericht tegen zijn besluit van 21 december 

2011 inhoudende de oplegging van een boete wegens overtredingen van 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  

1. Bij besluit van 21 december 2011 (met kenmerk OPTA/AM/2011/202837
1
, hierna: het 

Boetebesluit) heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: het college) vastgesteld dat Koninklijke KPN N.V en KPN B.V. (hierna: KPN) in het kader 

van de openbare Europese Aanbesteding Overheidstelecom 2010 Cluster Vast (hierna: de 

Aanbesteding) in strijd heeft gehandeld met de non-discriminatieverplichting en de 

transparantieverplichting, die KPN in het Marktanalysebesluit Vaste telefonie van 19 december 

2008
2
 (hierna: Marktanalysebesluit VT) zijn opgelegd. Wegens deze overtredingen heeft het 

college KPN een boete opgelegd van € 29.683.857,80*.  

 

2. KPN heeft op 5 januari 2012 bezwaar gemaakt tegen voornoemd Boetebesluit. In dit besluit 

verklaart het college na heroverweging de bezwaren van KPN ongegrond.  

 

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

2). Vervolgens vat hij het Boetebesluit samen (§ 3). Daarna volgen een weergave van de 

bezwaren van KPN (§ 4), het toepasselijke juridische kader (§ 5) en de overwegingen van het 

college ten aanzien van die bezwaren (§ 6). Het college zal afsluiten met een beslissing op de 

bezwaren tegen de publicatie van het Boetebesluit (§ 7).  

 

2 Verloop van de procedure 

4. Het verloop van de procedure tot aan bezwaar is uitgebreid weergegeven in het Boetebesluit, 

zodat het college daar in dit besluit kortheidshalve naar verwijst. Het verloop van de procedure na 

de bekendmaking van het Boetebesluit aan KPN op 21 december 2011 zag er, voor zover hier 

relevant, als volgt uit. 

 

5. Bij brief van 5 januari 2012 heeft KPN pro forma bezwaar gemaakt tegen het Boetebesluit. Op 

dezelfde dag heeft zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam verzocht om bij 

                                                      

* Boete zoals bepaald door de rechtbank Rotterdam in de uitspraak van 24 oktober 2013. 

1
 Het briefnummer van de vertrouwelijke versie. 

2
 Kenmerk OPTA/AM/2008/202721.    
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wege van voorlopige voorziening de publicatie van het Boetebesluit op te schorten. Bij uitspraak 

van 10 februari 2012 heeft de voorzieningenrechter dit verzoek toegewezen.   

 

6. Bij brief van 13 maart 2012 heeft het college KPN in de gelegenheid gesteld de gronden van haar 

bezwaar aan te vullen. KPN heeft bij brief van 11 april 2012 van deze gelegenheid gebruik 

gemaakt.  

 

7. Op 24 april 2012 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarin KPN haar bezwaren tegen het 

Boetebesluit mondeling heeft toegelicht en de hoorcommissie vragen aan KPN heeft gesteld. 

 

8. Bij brief van 27 april 2012 heeft KPN openstaande vragen van de hoorcommissie beantwoord.  

 

9. Bij brief van 4 mei 2012 heeft KPN het college de aansprakelijkstelling van de Staat toegestuurd.  

 

3 Het Boetebesluit 

10. In het Boetebesluit heeft het college, na uitgebreid onderzoek, vastgesteld 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 een kortingsactie 

voor Wholesale Line Rental-nummerblokken (hierna: 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. Het college heeft vastgesteld dat informatie 

over de Kortingsactie op 27 juli 2010 aan KPN Retail is verstrekt en vervolgens op 28 en 29 juli 

2010 door KPN Retail is gebruikt in het kader van (de ND5-toetsing van) haar inschrijving op de 

Aanbesteding. De externe WLR-afnemers vernamen pas op 30 juli 2010 – een uur voor het 

sluiten van de inschrijvingstermijn – via de reguliere e-mailnieuwsbrief van KPN, voor het eerst 

van de Kortingsactie. Daarmee heeft KPN volgens het college in strijd gehandeld met de non-

discriminatieverplichting die haar in het Marktanalysebesluit VT is opgelegd.  

 

11. Daarnaast heeft het college in het Boetebesluit vastgesteld dat KPN de externe afnemers van 

WLR pas bij brief van 21 september 2010 volledig heeft geïnformeerd over de Kortingsactie die op 

1 oktober 2010 in werking trad. Daarop heeft het college geconcludeerd dat KPN de 

transparantieverplichting die haar in het Marktanalysebesluit VT is opgelegd, welke onder meer 

voorschrijft dat KPN nieuwe diensten minimaal twee maanden van tevoren moet aankondigen, 

heeft overtreden.  

 

12. Het college heeft in het Boetebesluit ten aanzien van de boeteoplegging overwogen dat de 

overtreding van de non-discriminatieverplichting in casu, gelet op de aard van de overtreding, de 

context waarin deze is begaan en de zeer aanzienlijke en bovendien voortdurende gevolgen 

daarvan, als zeer ernstig moet worden aangemerkt. De overtreding van de 

transparantieverplichting heeft het college in het Boetebesluit aangemerkt als ernstig. Beide 

overtredingen zijn volgens het college KPN volledig te verwijten en derhalve beboetbaar.  
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13. Het college heeft er in het Boetebesluit voor gekozen om voor beide overtredingen één boete op 

te leggen, omdat beide overtredingen nauw zijn verweven en plaatsvonden in het kader van de 

Aanbesteding. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete is het college uitgegaan van de 

zwaarste van beide overtredingen, te weten de overtreding van de non-discriminatieverplichting. 

De hoogte van de boete is vervolgens met inachtneming van de Boetebeleidsregels 2010 (hierna: 

de Boetebeleidsregels) als volgt bepaald. Het college is als basis voor de op te leggen boete 

uitgegaan van 10% van de waarde van de door KPN in de Aanbesteding beoogde contract. Deze 

boetegrondslag heeft het college vermenigvuldigd met [vertrouwelijk]. Voorts heeft het college de 

ineffectieve compliance bij KPN als boeteverhogende factor (plus [vertrouwelijk]) bij de bepaling 

van de hoogte van de boete betrokken. Van een boeteverhoging met 100% wegens recidive heeft 

het college uit het oogpunt van evenredigheid afgezien, omdat de boete ook zonder deze 

verhoging reeds als passend moet worden beschouwd en daarvan naar verwachting van het 

college voldoende afschrikwekkende werking zal uitgaan. Op grond van het voorgaande heeft het 

college uiteindelijk een boete van [vertrouwelijk] opgelegd. 

 

14. Het college heeft in het Boetebesluit voorts beslist tot publicatie van het Boetebesluit (hierna ook: 

het Publicatiebesluit). Met inachtneming van zijn publicatiebeleid acht het college publicatie in dit 

concrete geval in het belang van concurrenten, afnemers en eindgebruikers om kennis te nemen 

van de overtredingen van KPN en de haar opgelegde sanctie. 

 

4 Bezwaren KPN  

15. De bezwaren die KPN tegen het Boetebesluit en tegen het Publicatiebesluit heeft ingebracht en 

op grond waarvan KPN het college verzoekt beide besluiten te herroepen, komen samengevat 

neer op het volgende. 

 

4.1  De non-discriminatieverplichting 

16. KPN betwist allereerst dat zij de non-discriminatieverplichting met betrekking tot het proces van 

informatieverstrekking als opgenomen in het VT-besluit heeft overtreden. De elementen 

‘(minimaal) gelijktijdig’ en ‘op gelijke wijze’ stelt het college te hebben ontleend aan 

dictumonderdeel xlviii en randnummer 876 van het VT-besluit. KPN kan deze elementen niet 

herleiden tot enige verplichting die is opgenomen in het VT-besluit. KPN stelt dat voor de 

vaststelling van een overtreding van de non-discriminatieverplichting doorslaggevend is of de 

afnemers van wholesale-diensten gedegen en tegelijkertijd de markt kunnen betreden met nieuwe 

of gewijzigde retail-diensten op basis van een nieuwe of gewijzigde wholesale-dienst. Het maakt 

niet uit of één van de wholesale-afnemers al (even) vóór de andere afnemers op de hoogte is 

gebracht van de nieuwe gewijzigde wholesaledienst en evenmin of een wholesale-afnemer op 

andere wijze is geïnformeerd. Om de gelijke concurrentiepositie van alle WLR-afnemers en KPN 

Retail in dit verband te waarborgen, brengt de door het college aan KPN opgelegde 

transparantieverplichting immers mee dat nieuwe of gewijzigde diensten in beginsel minimaal 2 

maanden voor het inwerking treden daarvan aan WLR-afnemers bekend gemaakt moeten 

worden. Daardoor is gewaarborgd dat alle WLR-afnemers steeds een redelijke termijn van in 
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beginsel minimaal 2 maanden hebben om hun retail dienstverlening desgewenst op basis van de 

nieuwe of gewijzigde wholesale-dienst aan te passen.  

 

17. Volgens KPN gaat het college er ten onrechte van uit dat op basis van het VT-besluit tijdige 

bekendmaking “in ieder geval minimaal gelijktijdige bekendmaking” betekent. KPN bestrijdt dat zij 

gehouden is om al haar wholesale-afnemers steeds gelijktijdig te informeren in het geval door één 

van hen om een nieuwe wholesale-dienst of om een nieuw wholesale-tarief wordt verzocht. Reeds 

de indiening en bespreking van een dergelijk verzoek leidt immers al tot kennis bij de verzoeker 

die op dat moment nog niet gedeeld kan worden met de andere wholesale-afnemers. Bovendien 

rust de verplichting op KPN Wholesale, zodat de tijdigheid van de bekendmaking uitsluitend kan 

worden gerelateerd aan de aankondigingstermijn die door KPN wholesale moet worden 

nagekomen. 

 

18. [vertrouwelijk] 

 

19. KPN is daarnaast van opvatting dat het college er ten onrechte van uitgaat dat KPN Retail op 27 

juli 2010 is geïnformeerd over alle voorwaarden van de WLR-actietarieven. Die conclusie is 

gebaseerd op een verkeerde veronderstelling van de feiten. Daarnaast is de stelling van het 

college dat functionaris X een medewerker van KPN Retail is feitelijk onjuist. Hiermee is ook de 

overweging dat KPN Retail per definitie eerder op de hoogte zou zijn van (de voorwaarden van) 

nieuwe diensten onjuist en kan deze bewering daarom niet bijdragen aan de conclusie in 

randnummer 158 van het Boetebesluit, waarin staat dat geen sprake is van een effectief 

compliance-programma.  

 

4.2  De transparantieverplichting 

20. KPN is van mening dat het college er ten onrechte van uitgaat dat KPN haar externe afnemers 

pas bij brief van 21 september 2010 van de volledige voorwaarden van de WLR-actietarieven voor 

nummerblokken in kennis heeft gesteld, nu de volledige voorwaarden reeds op 30 juli 2010 zijn 

bekendgemaakt. 

 

21. KPN stelt dat zij zich bij de bekendmaking op 30 juli 2010 uiteraard bewust was van de 

aankondigingstermijn van tenminste 2 maanden en heeft daarom zorgvuldig vermeden om nieuwe 

“voorwaarden” te bewaren tot een latere communicatie. Zij bestrijdt dan ook dat sprake is van een 

of meer nadere, eerst in september 2010 bekendgemaakte voorwaarde(n) van de WLR-

actietarieven. Met de zin “Meer informatie over hoe deze actie wordt ingevuld volgt eind augustus 

2010” wordt bedoeld de praktische uitvoering van de tijdelijke kortingsactie voor WLR-

nummerblokken en niet één of meerdere nadere voorwaarden die voor een beoordeling van de 

actie van belang zijn. 

 

22. KPN verwijst in dit verband naar de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Rotterdam van 10 februari 2012, waarin deze heeft geconcludeerd dat het oordeel van het college 

dat KPN de transparantieverplichting heeft geschonden door op 21 september 2010 nieuwe dan 

wel nadere voorwaarden te introduceren die van wezenlijk belang zijn voor de concurrentiekracht 
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van WLR-afnemers, welke niet reeds golden op 30 juli 2010, en die dus niet twee maanden voor 

de inwerkingtreding van de actie op 1 oktober 2010 bekend zijn gemaakt, niet juist is. 

 

4.3  Schade mededinging 

23. KPN is van opvatting dat het college ten onrechte heeft geconcludeerd dat KPN de mededinging 

heeft geschaad. In aanvulling op de voorgaande grieven wijst KPN erop dat de ongelijktijdige 

bekendmaking van de WLR-actietarieven niet heeft geleid tot een verstoring van de mededinging 

en daarom niet te kwalificeren is als een verboden discriminatie. 

 

24. KPN heeft de WLR-actietarieven niet in enige retailpropositie gebruikt, zoals het college ook heeft 

erkend in het zogenoemde Deelbesluit 1 van 13 oktober 2010. Haar concurrenten in de 

Aanbesteding wisten vóór het uitbrengen van hun inschrijvingen niet van het bestaan van de 

actietarieven. Als zij daarvan wel hadden geweten, hadden ze ook geweten, althans moeten 

weten dat KPN Retail van deze actietarieven in ieder geval in haar inschrijving geen gebruik 

mocht maken van de WLR-actietarieven, omdat de aankondigingstermijn nog niet was verstreken 

op het moment van de sluiting van de inschrijvingstermijn van de Aanbesteding. 

 

25. Daarnaast stelt KPN dat het college in het Boetebesluit ten onrechte heeft overwogen dat niet 

hoeft te worden aangetoond dat de mededinging bij de Aanbesteding is geschaad, maar dat het 

voldoende is dat wordt aangetoond dat KPN haar eigen retailbedrijf heeft bevoordeeld in het 

kader van de Aanbesteding. Voor het vaststellen van een overtreding van de non-

discriminatieverplichting is van doorslaggevend belang dat de mededinging is verstoord. Zonder 

verstoring van de mededinging, is volgens KPN geen sprake van een overtreding. 

 

26. Verder voert KPN aan dat de context van de Aanbesteding, waarbij KPN Retail was betrokken, 

geheel in aanmerking is genomen bij de beoordeling van de handelwijze van KPN Wholesale met 

betrekking tot de transparantieverplichting. Dat is volgens KPN niet te rijmen met wat het college  

in de beslissing op bezwaar tegen het Deelbesluit 2 heeft overwogen ten aanzien van de 

overtreding van de transparantieverplichting, namelijk “dat de overtreding heeft plaatsgevonden 

ruim na het verstrijken van de indieningstermijn voor het aanbod inzake OT2010.” Daaruit volgt 

dat die (vermeende) overtreding niet mag worden betrokken in de beoordeling van de vermeende 

concurrentieverstoring ten tijde van het uitbrengen van een bod voor OT2010. 

 

4.4  Hoogte van de boete is disproportioneel 

27. KPN is van mening dat de hoogte van de boete disproportioneel is, gelet op het onderhavige 

feitencomplex. Indien de (al dan niet vermeende) verrichte handelingen van KPN al overtredingen 

opleveren, dan zijn die niet opzettelijk gepleegd en rechtvaardigen niet de hoogte van de boete 

zoals die door het college is voorgerekend. Ook heeft het college bij de vaststelling van de hoogte 

van de boete de beide overtredingen geheel over één kam geschoren. De context van de 

aanbesteding van KPN Retail wordt geheel in aanmerking genomen bij de beoordeling van de 

handelwijze van KPN Wholesale, niet alleen voor wat betreft de non-discriminatieverplichting, 

maar ook voor wat betreft de transparantieverplichting. Het probleem is niet zozeer dat één boete 

is opgelegd wegens de beide geconstateerde overtredingen, maar dat veel van de factoren die 
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van invloed zijn op de hoogte van de opgelegde boete, per beweerde overtreding verschillend 

zijn. Bovendien, doordat de vermeende overtreding van de transparantieverplichting niet eerder is 

begaan dan 1 oktober 2010, mag de ernst daarvan volgens KPN niet worden beoordeeld in de 

context van de Aanbesteding die al twee maanden eerder was gesloten. Ten aanzien van de 

beweerde recidive is het college ten onrechte voorbij gegaan aan de omstandigheid dat geen van 

de eerdere overtredingen waarop zij zich beroept, zijn begaan door het bedrijfsonderdeel KPN 

Wholesale. Ten slotte kan KPN zich niet met de boetegrondslag verenigen. Het college neemt als 

uitgangspunt de waarde van het OT2010 contract. KPN bestrijdt dit: de betrokken omzet is voor 

de vermeende overtreding van de transparantieverplichting niet gelijk aan de verwachte omzet 

inzake OT2010, maar aan de omzet die KPN Wholesale genereert met de WLR-nummerblokken 

waarvoor gebruik gemaakt wordt van de WLR-actietarieven. 

 

4.4  Boetebesluit is prematuur 

28. KPN stelt zich op het standpunt dat het Boetebesluit prematuur is. Het Deelbesluit 1 en 2 zijn nog 

niet in rechte vast komen te staan en er lopen nog enkele procedures, onder meer over de 

aanbestedingsrechtelijke kant van OT2010. KPN acht het daarom zeer prematuur om een 

boetebesluit te nemen dat is gebaseerd op feiten die ook in andere procedures nog niet zijn vast 

komen te staan. Ook is KPN nog niet in staat geweest om op voldoende grondslag met de Staat 

tot overeenstemming te komen over de namens de Staat aan KPN verzonden 

aansprakelijkstelling. 

 

4.5  Publicatiebesluit is onrechtmatig 

29. KPN stelt zich op het standpunt dat het college niet had mogen besluiten tot publicatie van het 

Boetebesluit. Volgens KPN is ook het Publicatiebesluit in dit stadium prematuur en 

disproportioneel. Dat is overigens bevestigd door de voorzieningenrechter in diens uitspraak van 

10 februari 2012, die heeft geoordeeld dat publicatie van het Boetebesluit achterwege moet 

blijven. 

 

30. KPN acht voortijdige publicatie ook anderszins disproportioneel nu die leidt tot (onherstelbare) 

reputatieschade, mede in het licht van de recente omvangrijke media-aandacht voor KPN. 

Publicatie van het Boetebesluit is in meerdere opzichten schadelijk voor KPN, bijvoorbeeld in de 

discussie in de volksvertegenwoordiging over de positie van de bestaande telecomaanbieders bij 

de aanstaande frequentieveiling. Ook de publieke opinie wordt beïnvloed, zonder dat is 

vastgesteld dat KPN de vermeende overtredingen werkelijk heeft begaan. 

 

31. Het vorenstaande geldt tevens voor de publicatie van de te nemen beslissing op de bezwaren van 

KPN. KPN verzoekt het college daarom de publicatie daarvan op te schorten totdat het 

Boetebesluit en het Publicatiebesluit in rechte zijn komen vast te staan. 

5 Juridisch Kader 

5.1 Ten aanzien van de overtreding 

32. Op 19 december 2008 heeft het college in het Marktanalysebesluit VT KPN op grond van artikel 
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6a.1 jo. artikel 6a.2 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) aangewezen als aanbieder met 

aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM) op zowel de residentiële als de zakelijke 

wholesalemarkt voor vaste telefonie
3
 en KPN op grond van hoofdstuk 6A van de Tw 

verplichtingen opgelegd om de door het college op deze markten geconstateerde 

mededingingsproblemen te redresseren. 

  

33. 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 

34. 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.”  

 

35. 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”  

 

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

discriminatieverplichting als volgt nader toegelicht: 

 

- “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 

                                                      
3
  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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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.”  

 

37. 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).” 

 

38. In dictumonderdeel xlix van het Marktanalysebesluit VT is aan KPN verder als onderdeel van de 

non-discriminatieverplichting onder meer de volgende gedragsregel opgelegd: 

 

- “5. Tariefdifferentiatie is niet toegestaan voor zover dit in feite betekent dat KPN haar eigen 

downstreambedrijf (waaronder het retailbedrijf van KPN) een wholesale tarief in rekening 

brengt waardoor andere afnemers als gevolg van marge-uitholling op de downstream-markten 

niet onder concurrerende voorwaarden hun diensten kunnen aanbieden.”
4
 

 

De transparantieverplichting 

39. 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. 

 

40. 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.” 

 

5.2 Ten aanzien van de bevoegdheid tot boeteoplegging 

 

41. Artikel 15.1, derde lid, Tw luidt: 

 

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

                                                      
4
 Deze gedragsregel wordt ook wel aangeduid als ND-5 en is verder gepreciseerd en uitgewerkt in de Beleidsregels inzake 

gedragsregel 5 van 27 mei 2009.  
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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.” 

 

42. 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;” 

 

43. Artikel 5:41 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) luidt:  

 

“Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op voor zover de overtreding niet aan de 

overtreder kan worden verweten.” 

 

44. Artikel 5:46, tweede lid, Awb, voor zover relevant luidt:  

 

“Tenzij de hoogte van de bestuurlijke boete bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, stemt het 

bestuursorgaan de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en de mate waarin 

deze aan de overtreder kan worden verweten. Het bestuursorgaan houdt daarbij zo nodig 

rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.” 

 

45. Het college heeft door middel van boetebeleidsregels invulling gegeven aan zijn beleid ten 

aanzien van het vaststelling van de hoogte van de boete. Tevens verschaft het college in deze 

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

boete. In casu zijn relevant de Boetebeleidsregels 2010.
5
  

 

5.3 Ten aanzien van de openbaarmaking 

46. 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. 

  

47. 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. 

                                                      
5
 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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48. 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. 

 

49. 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. 

 

6 Overwegingen 

6.1 Inleiding 

50. In dit hoofdstuk gaat het college in op de bezwaren van KPN gericht tegen het Boetebesluit, als 

samengevat weergegeven in hoofdstuk 4 van dit besluit.  

 

6.2 Non-discriminatieverplichting 

Standpunt KPN 

51. KPN betwist allereerst dat zij de non-discriminatieverplichting met betrekking tot het proces van 

informatieverstrekking als opgenomen in het Marktanalysebesluit VT heeft overtreden. Kort 

samengevat zou het college er volgens KPN ten onrechte van uitgaan dat op basis van het 

Marktanalysebesluit VT tijdige bekendmaking “in ieder geval minimaal gelijktijdige bekendmaking 

betekent”.  Ook zou “bekendmaking op gelijke wijze” niet als zelfstandige verplichting aan KPN 

zijn opgelegd. Daarnaast is volgens KPN  KPN Retail niet al op 27 juli 2010 geïnformeerd over 

alle voorwaarden van de WLR-actietarieven, waarbij zij erop wijst dat het college in randnummer 

121 van het Boetebesluit ten onrechte heeft aangenomen dat functionaris X
6
 medewerker is van 

KPN Retail. 

 

Overwegingen college 

52. Het college stelt voorop dat de aan KPN opgelegde non-discriminatieverplichting wel degelijk 

strekt tot “minimaal gelijktijdige bekendmaking” en “bekendmaking op gelijke wijze” van 

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

kortingen, aan interne en externe afnemers. Het Marktanalysebesluit VT verplicht KPN immers tot 

                                                      
6
 Uit de vertrouwelijke versie van het Boetebesluit blijkt dat het gaat om [vertrouwelijk]. 
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“gelijke behandeling van interne en externe afnemers met betrekking tot tijdige bekendmaking”.
7
 

Deze formulering laat, mede in aanmerking genomen het door de non-discriminatieverplichting 

beoogde level playing field tussen KPN en haar concurrenten, naar de opvatting van het college  

redelijkerwijs geen andere conclusie toe dan dat KPN bij de bekendmaking van bedoelde 

wijzigingen haar interne en externe afnemers (minimaal) gelijk moet behandelen, zowel ten 

aanzien van het moment en de inhoud als de wijze van bekendmaking.  

 

53. Dat het kan voorkomen, zoals KPN stelt, dat een WLR-afnemer en dus ook KPN Retail een 

kennisvoorsprong op andere afnemers verkrijgt, louter als gevolg van het feit dat  KPN Retail aan 

KPN Wholesale verzoekt om een korting en daarover met KPN Wholesale overlegt, laat onverlet 

dat de non-discriminatieverplichting ook dan met zich brengt dat KPN haar eigen retailbedrijf niet 

mag bevoordelen. KPN Retail is nu eenmaal geen willekeurige WLR-afnemer, maar een integraal 

onderdeel van een onderneming die in haar geheel is aangewezen als onderneming met 

aanmerkelijke marktmacht (AMM) en aan verplichtingen is onderworpen. In een dergelijk geval 

dient KPN dan ook te waarborgen dat haar retailbedrijf deze kennisvoorsprong niet in de 

concurrentiestrijd gebruikt, totdat de beslissing over de korting ook op gelijke wijze aan externe 

WLR-afnemers is bekendgemaakt.  

 

54. Het college benadrukt dat in een geval als het onderhavige de non-discriminatieverplichting niet 

slechts betekent dat KPN Retail vóór 1 oktober 2010 geen retailaanbieding mocht doen op basis 

van de WLR-kortingsactie, zoals KPN stelt. Deze stelling gaat eraan voorbij dat de non-

discriminatieverplichting niet slechts met zich meebrengt dat KPN’s in- en externe afnemers op 

hetzelfde moment hun op de nieuwe wholesaledienst gebaseerde diensten aan eindgebruikers 

kunnen aanbieden - met andere woorden gelijk kunnen starten -  maar KPN meer generiek 

verbiedt om haar interne en externe afnemers verschillend te behandelen en daarmee haar eigen 

retailbedrijf te bevoordelen. In casu heeft het college vastgesteld dat KPN haar eigen retailbedrijf 

in de aanloop naar de Aanbesteding als enige de mogelijkheid heeft geboden om rekening te 

houden met de Kortingsactie en dat KPN Retail ook daadwerkelijk in het kader van haar 

inschrijving op de Aanbesteding van de verstrekte informatie gebruik heeft gemaakt, terwijl deze 

informatie onmiskenbaar ook relevant was voor de directe concurrenten van KPN Retail in de 

Aanbesteding. Bijgevolg kon bij de Aanbesteding geen sprake meer zijn van een level playing 

field. Daarmee staat naar het oordeel van het college vast dat KPN bij de bekendmaking van de 

Kortingsactie in strijd heeft gehandeld met de non-discriminatieverplichting. Het college vindt 

hiervoor steun in de uitspraak van de  voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven (hierna: CBb) van 20 december 2010, LJN: BO7997 (rechtsoverweging 2.4.2) en in 

diens uitspraak van 6 februari 2012, LJN: BV2871 (rechtsoverweging 2.5). 

 

55. [vertrouwelijk]  

 

56. [vertrouwelijk]  

                                                      
7
 Zie in het bijzonder randnummer 876 aanhef en onder het zesde gedachtestreepje van het Marktanalysebesluit VT, zoals reeds 

geciteerd in randnummer 47 van het Boetebesluit. 
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57. [vertrouwelijk]  

 

58. [vertrouwelijk]  

 

59. [vertrouwelijk] 

 

60. [vertrouwelijk]  

 

61. [vertrouwelijk] 

 

6.3 Transparantieverplichting  

62. KPN heeft aangevoerd dat het college ten onrechte heeft geconcludeerd dat zij de 

transparantieverplichting heeft overtreden door pas bij brief van 21 september 2010 de volledige 

voorwaarden van de Kortingsactie per 1 oktober 2010 aan WLR-afnemers bekend te maken. 

Volgens KPN heeft zij alle voorwaarden reeds op 30 juli 2010 aan WLR-afnemers bekendgemaakt 

(grief 2). KPN verwijst daarbij naar de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Rotterdam van 10 februari 2012 die - mede op grond van de door KPN ingebrachte opinie van 

prof. mr. R.P.J.L. Tjittes (hierna: Tjittes) - voorshands de transparantieverplichting niet 

geschonden acht, omdat naar zijn voorlopig oordeel KPN in de brief van 21 september 2010 geen 

nieuwe of nadere voorwaarden heeft geïntroduceerd die niet reeds op basis van de e-

mailnieuwsbrief en de WLR-Raamovereenkomst golden. Ook de voorwaarde dat bij vroegtijdige 

beëindiging slechts met terugwerkende kracht het reguliere tarief verschuldigd zou zijn, en geen 

boete of andere sanctie, gold reeds op basis van de op 30 juli 2010 bekendgemaakte informatie.   

 

63. Het college is van oordeel dat KPN en met haar de voorzieningenrechter uitgaat van een onjuiste 

lezing van de transparantieverplichting. 

 

64. Zoals in het Boetebesluit al is overwogen, heeft het college niet volstaan met het opleggen van de 

algemene transparantieverplichting, maar KPN ook de verplichting opgelegd tot het publiceren 

van een referentieaanbod. Dit referentieaanbod dient een zodanig complete beschrijving van de 

toegangsdienst te zijn dat een afnemer op basis daarvan direct een overeenkomst kan aangaan. 

KPN is daarom verplicht in het referentieaanbod alle voor toegang relevante informatie op te 

nemen. Ook dient een referentieaanbod tijdig en volledig gepubliceerd te worden. Het verplichte 

referentieaanbod geldt niet alleen voor al bestaande wholesalediensten, maar ook voor nieuwe of 

gewijzigde diensten (met inbegrip van tariefwijzigingen en kortingsacties, zoals de bewuste 

Kortingsactie).
8
 

 

65. In het Marktanalysebesluit VT heeft het college KPN verplicht om een nieuwe of gewijzigde dienst 

binnen een redelijke aankondigingstermijn van in beginsel minimaal 2 maanden vóór de 

                                                      
8
 Zie de randnummer s113 e.v. van het  Boetebesluit. 
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ingangsdatum van die dienst bekend te maken. KPN dient op grond hiervan actief en uit eigen 

beweging minimaal 2 maanden van te voren de nieuwe of gewijzigde dienst en alle daarbij 

behorende voorwaarden bekend te maken. Daarbij geldt dat op het moment van aankondiging 

niet alleen zeker moet zijn dat de aangekondigde wholesaledienst ook daadwerkelijk afneembaar 

is aan het einde van de aankondigingstermijn, maar ook dat geen noemenswaardige onzekerheid 

meer mag bestaan over de voorwaarden waaronder deze wholesaledienst kan worden 

afgenomen. 

 

66. Het is volgens het college, zoals in het Boetebesluit al is overwogen, niet van belang of KPN in de 

brief van 21 september 2010 nieuwe voorwaarden aan de Kortingsactie heeft verbonden. 

Bepalend is slechts of KPN bij de aankondiging van de Kortingsactie op 30 juli 2010 actief alle 

relevante voorwaarden van deze actie aan haar afnemers heeft bekendgemaakt. Alleen dan heeft 

namelijk bij deze afnemers redelijkerwijs geen onzekerheid meer kunnen bestaan over de 

voorwaarden, en heeft KPN voldaan aan de op haar rustende transparantieverplichting. Dat is hier 

naar het oordeel van het college niet het geval, nu de informatie die in en via de e-mailnieuwsbrief 

op 30 juli 2010 ter beschikking werd gesteld, niet alle voorwaarden bevatte die wel in de brief van 

21 september 2010 waren opgenomen. Deze brief was dan ook niet een louter “praktische 

invulling”, zoals KPN wil doen geloven, maar vormde naar het oordeel van het college de eerste 

definitieve en volledige aankondiging van de Kortingsactie en de bijbehorende voorwaarden.  

 

67. Dat geldt allereerst voor de voorwaarde dat afnemers bij vroegtijdige beëindiging van de actie 

slechts met terugwerkende kracht het reguliere tarief verschuldigd zouden zijn. KPN stelt, daarbij 

ondersteund door Tjittes, dat deze voorwaarde ook reeds gold op basis van de e-mailnieuwsbrief 

van 30 juli 2010, omdat, kort gezegd, partijen hadden kunnen en moeten begrijpen dat de WLR-

Raamovereenkomst van toepassing was en deze toepasselijkheid met zich mee bracht dat WLR-

nummerblokken te allen tijde konden worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn 

van een maand, zodat partijen ook hadden kunnen en moeten begrijpen dat bij opzegging voor 

het einde van de periode van 36 maanden slechts de aanspraak op de 60% korting zou vervallen, 

en dat geen boete verschuldigd zou zijn, nu KPN in de e-mailnieuwsbrief alleen heeft vermeld dat 

“indien een nummerblok voor 36 maanden wordt afgenomen, krijgt u voor 36 maanden een 

korting van 60% op het maandtarief van deze nummerblokken”.   

 

68. Het college wil aannemen dat achteraf bezien in de brief van 21 september 2010 civielrechtelijk 

geen nieuwe voorwaarden zijn geïntroduceerd die niet reeds op 30 juli 2010 op basis van de e-

mailnieuwsbrief en de onverkorte toepassing van de WLR-Raamovereenkomst golden, zoals KPN 

betoogt. Dat betekent evenwel nog niet dat de transparantieverplichting niet geschonden is. Zoals 

hiervoor al uiteengezet, brengt de transparantieplicht namelijk een actieve informatieplicht voor 

KPN met zich mee om bij de aankondiging van de nieuwe dienst alle relevante voorwaarden 

minimaal 2 maanden van tevoren aan afnemers bekend te maken, zodat deze afnemers op basis 

van deze informatie kunnen bepalen of zij de nieuwe dienst willen afnemen, en eventueel hun 

business case kunnen aanpassen. Daarbij past niet dat afnemers zelf onderzoek moeten gaan 

doen naar de exacte voorwaarden. Het is juist aan KPN, en niet aan WLR-afnemers, om er actief 

voor te zorgen dat er na de aankondiging bij potentiële afnemers geen noemenswaardige 
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onduidelijkheid meer kan bestaan over de voorwaarden voor afname van de nieuwe dienst.   

 

69. Dat KPN bij de aankondiging van de Kortingsactie de daarvoor benodigde transparantie heeft 

betracht, volgt naar het oordeel van het college evenmin uit de opinie van Tjittes. Tjittes heeft 

namelijk in zijn opinie slechts achteraf de vraag beantwoord of de omstandigheid dat de korting 

vervalt en met terugwerkende kracht de reguliere vergoeding in rekening wordt gebracht indien de 

nummerblokken uiteindelijk korter dan 36 maanden worden afgenomen, civielrechtelijk een 

nieuwe voorwaarde is zoals door het college is gesteld.
9
 Dat is volgensTjittes niet het geval en hij 

heeft daaraan de conclusie gekoppeld dat KPN dus niet in strijd met de transparantieverplichting 

heeft gehandeld. Tjittes heeft evenwel niet onderzocht of de e-mailnieuwsbrief van 30 juli 2010 op 

zichzelf reeds (voor WLR-afnemers kenbaar en niet voor redelijke twijfel vatbaar) alle relevante 

voorwaarden bevatte. Met andere woorden, konden WLR-afnemers op voorhand en dus enkel en 

alleen op basis van de informatie die in of via de e-mailnieuwsbrief is bekendgemaakt, 

redelijkerwijs weten dat KPN bij voortijdige beëindiging slechts het reguliere tarief met 

terugwerkende kracht in rekening zou brengen. Het antwoord op die vraag luidt volgens het 

college ontkennend. Dat konden WLR-afnemers pas na ontvangst van de brief van 21 september 

2010 met voldoende zekerheid weten. Het college houdt dan ook vast aan zijn oordeel dat KPN 

bij de introductie van de Kortingsactie op 1 oktober 2010 in strijd heeft gehandeld met de 

transparantieverplichting.  

 

70. Daarbij wijst het college er allereerst op dat de informatie die op 30 juli 2010 is bekendgemaakt, 

nadrukkelijk een open en voorlopig karakter had. In de nieuwsbrief van 30 juli 2010 was immers 

het volgende vermeld: “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.”  

 

71. De slotzin maakt duidelijk dat meer informatie over hoe deze actie inhoudelijk zal worden 

ingevuld, nog zou worden bekendgemaakt. Dat is uiteindelijk in de brief van 21 september 2010 

gebeurd. Bijgevolg kon het voor potentiële afnemers op 30 juli 2010, op basis van enkel en alleen 

de via de nieuwsbrief verstrekte informatie niet duidelijk zijn wat uiteindelijk de exacte 

actievoorwaarden zouden worden. Dat geldt nadrukkelijk ook voor de belangrijke voorwaarde dat 

bij vroegtijdige beëindiging slechts met terugwerkende kracht het reguliere tarief in rekening zou 

worden gebracht, nu de nieuwsbrief zelf hierover geen expliciete informatie bevatte.  

 

72. In de brief van 21 september 2010 zijn wel expliciet de voorwaarden van de kortingsactie 

opgenomen. In deze brief zijn onder meer de vragen: “Wat als een nummerblok op de actielijst 

binnen 36 maanden wordt opgezegd?” en “Kan ik de nummerblokken wel binnen 36 maanden 

                                                      
9
 Zie de laatste alinea op pagina 1 van de opinie van Tjittes. 
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opzeggen, ook al staan deze op de actielijst?” opgenomen. Dit roept de vraag op waarom deze 

informatie hier wel expliciet is opgenomen, indien deze informatie volgens KPN al duidelijk zou 

volgen uit de eerdere formulering in de nieuwsbrief. Indien deze informatie niets toevoegde had 

KPN deze ook in de nieuwsbrief op 30 juli 2010 kunnen vermelden. Evenzeer geldt dat die nadere 

informatie onnodig was op 21 september 2010, als de e-mail van 30 juli 2010 al voldoende 

duidelijk was. 

 

73. Daarnaast merkt het college op dat in de e-mailnieuwsbrief de voorwaarden van de WLR-

Raamovereenkomst niet expliciet, integraal en onverkort op de Kortingsactie van toepassing 

worden verklaard. In de nieuwsbrief wordt slechts verwezen naar een bijlage bij deze WLR-

Raamovereenkomst: “De tarieven heeft KPN opgenomen in de Tariff Schedule (Annex 5 

Tarieven) behorend bij de WLR overeenkomst. KPN verwijst terzake naar de wholesale website 

(www.kpnwholesale.com). KPN hanteert de tarieven als opgenomen in deze annex onder 

protest.” Deze verwijzing heeft een duidelijk en beperkt doel en strekt er niet toe om de 

voorwaarden van de WLR-Raamovereenkomst ook voor het overige expliciet, integraal en 

onverkort op de Kortingsactie van toepassing te verklaren, zoals KPN en de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Rotterdam ten onrechte menen. 

 

74. Anders dan KPN meent, is op basis van de informatie in de e-mailnieuwsbrief dus niet 

vanzelfsprekend, dat bij vroegtijdige beëindiging van de Kortingsactie de standaardvoorwaarden 

van de WLR-overeenkomst zouden worden toegepast, zodat slechts de aanspraak op de korting 

zou vervallen en met terugwerkende kracht het reguliere tarief verschuldigd zou zijn. Dat het hier 

gaat om professionele partijen, die opereren in een zeer gejuridificeerde omgeving, zoals KPN 

stelt, doet hieraan naar de mening van het college niets af. Deze informatie was niet expliciet 

vermeld en partijen hadden alle reden om daaraan te twijfelen, nu het in de telecombranche 

alleszins gebruikelijk is, althans niet ongebruikelijk, om aan een dergelijke vroegtijdige beëindiging 

een boete of andere sanctie te koppelen en KPN zichzelf met de gekozen bewoordingen expliciet 

de ruimte heeft gegund om in een later stadium nadere voorwaarden te stellen, waaronder 

eventueel een of meer van de WLR-Raamovereenkomst afwijkende voorwaarden.  

 

75. Bij WLR-afnemers kon dus naar het oordeel van het college op basis van de informatie in en via 

de e-mailnieuwsbrief onzekerheid bestaan over de exacte voorwaarden van de Kortingsactie 

waaronder de financiële consequenties van vroegtijdige beëindiging. De brief van Atlantic van 28 

september 2010
10

 laat er voorts geen twijfel over bestaan dat in ieder geval Atlantic vóór de brief 

van 21 september 2010 niet wist dat bij vroegtijdige beëindiging geen boete verschuldigd zou zijn. 

Dat Atlantic hierin niet alleen stond, ziet het college bovendien bevestigd in het feit dat vóór 21 

september 2010 geen enkele afnemer zich bij KPN heeft gemeld voor afname van de WLR-

korting die toch zeer substantieel was. Deze onzekerheid heeft KPN pas met de brief van 21 

september 2010 weggenomen.  

 

76. Desgevraagd heeft KPN tijdens de hoorzitting nog naar voren gebracht dat de wijze van 

                                                      
10

 Zie voor de brief van Atlantic randnummer 76 van het Boetebesluit. 
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aankondiging van de Kortingsactie, waarbij een nadere invulling in het vooruitzicht wordt gesteld, 

bepaald niet uitzonderlijk is en door haar in het verleden vaker is gevolgd bij vergelijkbare 

kortingsacties. Ondanks de haar geboden gelegenheid om aan het college van dergelijke 

kortingsacties concrete voorbeelden te verstrekken, is KPN daar niet in geslaagd, zodat het 

college KPN’s enkele stelling niet bij de heroverweging in bezwaar kan betrekken. 

 

77. Uit het voorgaande volgt naar de opvatting van het college dat potentiële afnemers van de 

kortingsactie niet volledig zijn geïnformeerd op 30 juli 2010. Zij konden dus op 30 juli 2010 niet 

goed beoordelen of het voor hen gunstig was om aan de kortingsactie deel te nemen. Volgens het 

college was de bekendmaking op 30 juli 2010 dan ook niet zozeer de aankondiging als bedoeld in 

het Marktanalysebesluit VT, maar veeleer een soort vooraankondiging. Aangekondigd is de 

kortingsactie pas bij brief van 21 september 2010. Bijgevolg heeft KPN bij de introductie van de 

kortingsactie per 1 oktober 2010, anders dan KPN stelt (en de voorzieningenrechter van de 

rechtbank Rotterdam voorshands heeft geoordeeld), wel degelijk in strijd gehandeld met de 

transparantieverplichting. 

 

6.4 Schade mededinging  

78. Volgens KPN is de non-discriminatieverplichting bovendien niet overtreden, omdat, anders dan 

het college meent, de mededinging niet is geschaad als gevolg van de ongelijktijdige 

bekendmaking.  KPN mocht de WLR-actietarieven niet in enige retailpropositie gebruiken en heeft 

deze ook niet gebruikt, zoals het college zelf heeft vastgesteld. Concurrenten van KPN hoefden 

dus volgens KPN ook niet in staat te worden gesteld om de WLR-actietarieven te gebruiken. Dat 

betekent volgens KPN dat niemand van de actietarieven gebruik kon maken en dat daarmee geen 

sprake is van schade aan de mededinging. Bijgevolg kan volgens KPN ook geen sprake zijn  van 

een overtreding van de non-discriminatieverplichting. KPN is daarnaast van mening dat de context 

van de Aanbesteding ten onrechte wordt betrokken bij de beoordeling van de handelwijze van 

KPN Wholesale voor wat betreft de schending van de transparantieverplichting.  

 

79. Het college volgt niet de stelling van KPN dat geen sprake is van een overtreding, omdat er geen 

verstoring van de mededinging heeft plaatsgevonden. In dat verband merkt het college allereerst 

op dat de daaraan ten grondslag liggende impliciete stelling van KPN dat zonder schade aan de 

mededinging geen sprake kan zijn van een overtreding van de non-discriminatieverplichting, niet 

als juist kan worden aanvaard. De non-discriminatieverplichting is een ex ante verplichting en 

verbiedt met het oog op de totstandkoming en instandhouding van een level playing field 

discriminatie en dus ongelijke behandeling van interne en externe afnemers. Deze verbodsnorm 

kan ook worden overtreden en bestraft, indien geen substantiële schade aan de mededinging 

toegebracht blijkt te zijn. Dat laat onverlet dat in casu volgens het college wel degelijk sprake was 

van een zeer ernstige verstoring van de mededinging. 

 

80. Dat het college in voetnoot 13 van het Deelbesluit 1 heeft opgemerkt dat zij met de zinsnede dat 

KPN van de WLR-actietarieven voor nummerblokken “gebruik heeft gemaakt”, niet doelt op “het in 

retailproposities aanbieden van WLR-actietarieven voor nummerblokken”, betekent niet, zoals 
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KPN suggereert, dat geen sprake was van een verstoring van de mededinging. Het college heeft 

slechts achteraf niet kunnen vaststellen dat KPN de Kortingsactie nodig had om haar aanbod in 

overeenstemming te doen zijn met ND-5. Dat laat onverlet dat KPN zichzelf als enige de 

mogelijkheid heeft gegeven om goed doordacht rekening te houden met de Kortingsactie, en 

bovendien ook daadwerkelijk, gelet op de op 28 juli 2010 geprocureerde ND-5-toets, de 

Kortingsactie in het kader van de Aanbesteding heeft gebruikt om zichzelf ten behoeve van de 

ND-5-toetsing van het aanbod extra financiële ruimte te gunnen. Indien KPN geen gebruik had 

gemaakt van de WLR-actietarieven in de ND-5 toetsing en derhalve ook de procuratie van het 

aanbod, was het voor KPN niet mogelijk geweest een bieding uit te brengen. Dit geeft aan dat de 

Kortingsactie voor KPN wel degelijk van belang was in de concurrentiestrijd om de Aanbesteding. 

 

81. Voorts merkt het college in reactie op KPN’s stelling dat KPN, zoals concurrenten wisten, de 

Kortingsactie sowieso niet mocht gebruiken in een retailpropositie, zodat ook daarom geen sprake 

kon zijn van een verstoring van de mededinging, op dat concurrenten ook wisten dat KPN vrij was 

om haar prijzen voor de verschillende elementen van de aan OT2010 aangeboden bundel van 

diensten geheel naar eigen commercieel inzicht vast te stellen, zolang de verwachte opbrengst 

van die bundel maar hoger bleef dan de uit ND-5 voortvloeiende ondergrens. Het is heel wel 

mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat indien KPN’s concurrenten tijdig hadden geweten dat KPN 

zichzelf vlak voor het sluiten van de inschrijvingstermijn meer financiële ruimte had verschaft om 

zo aan de verplichte ND-5-toets te voldoen, dit voor hen aanleiding zou zijn geweest om een 

substantieel lager bod in te dienen. Een oplettende marktpartij zou de timing van deze wel zeer 

genereuze Kortingsactie hebben kunnen uitleggen als een signaal dat KPN in de strijd om de 

Aanbesteding een bodemprijs wilde neerleggen. 

 

82. Of de directe concurrenten van KPN in de Aanbesteding rekening zouden hebben gehouden met 

de Kortingsactie, op welke wijze zij dat zouden hebben gedaan en welke gevolgen dat zou 

hebben gehad, kan en hoeft achteraf niet meer te worden vastgesteld. Zoals ook de 

voorzieningenrechter van het CBb al in zijn uitspraak van 20 december 2010 heeft overwogen, 

gaat het erom dat de bekendmaking aan de concurrenten van KPN op een dusdanig laat moment 

heeft plaatsgevonden dat zij, anders dan KPN, bij hun inschrijving daarmee überhaupt geen 

rekening meer konden houden. Dat enkele feit is naar het oordeel van het college voldoende voor 

de vaststelling dat KPN bij de Aanbesteding de non-discriminatieverplichting heeft geschonden.  

 

83. Dat de gedragingen van KPN niet alleen in potentie, maar ook daadwerkelijk schade hebben 

toegebracht aan de concurrentie en eindgebruikers, staat overigens buiten kijf. Als gevolg van de 

gedragingen van KPN tijdens de Aanbesteding hebben concurrenten niet alleen de opdracht niet 

kunnen krijgen, maar is ook de Aanbesteding met meer dan een jaar vertraagd. Al die tijd kon 

KPN, als één van de zittende leveranciers, haar diensten tegen een hoger tarief aan de 

aanbestedende partijen blijven leveren. Kortom, concurrenten zijn aldus uitgesloten en afnemers 

werden gedwongen om hogere, dat wil zeggen boven het competitieve niveau gelegen, tarieven 

te betalen. 

 

84. Overigens heeft het college, anders dan KPN heeft gesteld, de context van de Aanbesteding met 
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name in het kader van de overtreding van de non-discriminatieverplichting betrokken bij de vraag 

naar de verstoring van de mededinging. De overtreding van de transparantieverplichting heeft 

volgens het college in het kader van de Aanbesteding een beperkt verstorende rol gespeeld, zoals 

hierna bij de beoordeling van de ernst van de overtreding ook wordt overwogen.
11

 

 

85. De bezwaren, die KPN op dit punt heeft ingebracht, zijn naar het oordeel van het college 

ongegrond. 

 

6.5 Boetehoogte disproportioneel 

86. KPN stelt zich op het standpunt dat de hoogte van de boete disproportioneel is. Daarbij stelt zij 

allereerst dat de regelgeving voor meerdere interpretaties vatbaar is, wat ertoe moet leiden dat 

KPN voor overtreding daarvan niet gestraft mag worden. In elk geval zou het college daarmee bij 

de boeteoplegging rekening moeten houden. Bovendien scheert het college volgens KPN ten 

onrechte alle overtredingen over één kam. KPN is voorts van mening dat in casu geen sprake is 

van recidive, nu het college eraan voorbijgaat dat geen van de overtredingen waarop zij zich 

beroept, zijn begaan door KPN Wholesale. Evenmin acht KPN sprake van aan de concurrentie 

toegebrachte schade, nu de Staat OT2010 inmiddels aan Tele2 heeft gegund. KPN meent voorts 

dat het college ten onrechte voorbij gaat aan de schade die KPN reeds geleden heeft door (de 

publicatie van de) last onder dwangsom. Ook zou volgens KPN geen sprake zijn geweest van 

opzet. Tenslotte kan KPN zich voor wat betreft de transparantieverplichting niet met de gekozen 

boetegrondslag verenigen.  

 

Regelgeving voor meerdere interpretaties vatbaar 

87. KPN herhaalt in dit verband allereerst haar bezwaar ten aanzien van de volgens haar onduidelijke 

strekking van de non-discriminatieverplichting onder gelijke behandeling” ook moet worden 

verstaan “een gelijktijdige bekendmaking” en “een bekendmaking op gelijke wijze”. Het college 

verwijst naar hetgeen daarover reeds in paragraaf 6.2 (randnummer 52 e.v.) van dit besluit is 

overwogen. 

 

88. KPN betwist daarnaast dat zij uit de haar in het marktanalysebesluit VT opgelegde 

transparantieverplichting eveneens had moeten opmaken dat gelijktijdige bekendmaking verplicht 

was. Zij verwijst naar de formulering van de transparantieverplichting in het marktanalysebesluit 

Ontbundelde Toegang van 29 december 2011 (hierna: marktanalysebesluit Ontbundelde 

Toegang), waaraan, anders dan in de formulering van de transparantieverplichting in het 

marktanalysebesluit VT de zinsnede is toegevoegd: “Onder gelijktijdige bekendmaking met 

betrekking tot bekendmaking verstaat het college tijdige en gelijktijdige bekendmaking, alsmede 

bekendmaking op gelijke wijze”.  

 

89. Het college wijst KPN erop dat de overtreding van de transparantieverplichting in het Boetebesluit 

is gebaseerd op de vaststelling dat KPN haar externe WLR-afnemers bij de aankondiging van de 
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 Zie randnummer 144 van het Boetebesluit. 
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Kortingsactie op 30 juli 2010 niet heeft geïnformeerd over de volledige voorwaarden van die actie. 

Het feit dat KPN Wholesale haar retailafdeling eerder over de Kortingsactie heeft geïnformeerd 

dan haar externe WLR-afnemers, zodat de bekendmaking niet gelijktijdig en evenmin op gelijke 

wijze heeft plaatsgevonden, heeft het college niet als een overtreding van de 

transparantieverplichting, maar als een overtreding van de non-discriminatieverplichting 

gekwalificeerd. Voor zover er al een - al dan niet wezenlijk - onderscheid zou bestaan tussen de in 

het marktanalysebesluit VT en de in het marktanalysebesluit Ontbundelde Toegang 

geformuleerde transparantieverplichting acht het college dat in dezen dan ook niet relevant. 

 

90. Op grond van het vorenstaande concludeert het college dat de bezwaren van KPN op dit punt 

ongegrond zijn. 

 

Alle overtredingen over één kam 

91. Ten aanzien van de stelling van KPN dat het college bij de vaststelling van de hoogte van de 

boete ten onrechte alle overtredingen over één kam scheert, merkt het college op dat hij er, met 

inachtneming van artikel 7.1 van de Boetebeleidsregels, voor heeft gekozen om één boete vast te 

stellen.
12

 De in het Boetebesluit opgelegde boete is berekend op grond van de zwaarste 

overtreding, de overtreding van de non-discriminatieverplichting  die moet worden gekwalificeerd 

als ‘zeer ernstige overtreding’. De door KPN veroorzaakte schade  aan de mededinging  is ook 

met name toe te schrijven aan de overtreding van de non-discriminatieverplichting. Het college 

verwijst hiervoor naar paragraaf 6.4 van dit besluit. De overtreding van de 

transparantieverplichting heeft, zoals het college in randnummer 144 van het Boetebesluit heeft 

overwogen, meer in de marge van de Aanbesteding plaatsgevonden.   

 

92. Het college is voor de vaststelling van de boetehoogte uitgekomen op een boetegrondslag van 

10% van de waarde van het door KPN in de Aanbesteding beoogde contract, zijnde 

[vertrouwelijk]. Daarin komt 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. Het college heeft dit vermenigvuldigd met de 

[vertrouwelijk] en met de [vertrouwelijk] verhoging wegens een ineffectieve compliance.  

 

93. Vervolgens is één boete opgelegd voor de overtreding van de non-discriminatieverplichting en de 

overtreding van de transparantieverplichting, omdat het gaat om overtredingen met goeddeels 

hetzelfde onderliggende feitencomplex en omdat de hoogte van het wegens de overtreding  van 

de non-discriminatieverplichting vastgestelde boetebedrag naar de verwachting van het college 

voldoende afschrikwekkende werking zal hebben om KPN alsmede andere potentiële overtreders 

effectief van nieuwe, soortgelijke overtredingen in de toekomst te weerhouden. Het opleggen van 

een afzonderlijke boete voor de overtreding van de transparantieverplichting heeft het college niet 

passend geacht. 

 

94. Het college is van oordeel dat hij bij de bepaling van de opgelegde boete terecht heeft gekozen 
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 Zie paragraaf 8.5, randnummer 168 van het Boetebesluit. 
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voor deze benadering, die aansluit bij het bepaalde in artikel 55, eerste lid, van het Wetboek van 

Strafrecht
13

, nu het college bij de bepaling van de boetehoogte is uitgegaan van de zwaarste 

overtreding, te weten de overtreding van de non-discriminatieverplichting. Naar het oordeel van 

het college is de opgelegde boete passend, gelet op de ernst en mate van verwijtbaarheid van de 

overtredingen. Gelet hierop ziet het college ook in bezwaar geen aanleiding om alsnog een 

afzonderlijke boete voor de overtreding van de transparantieverplichting op te leggen.  

 

95. Ten overvloede merkt het college nog op dat voor zover hij al aanleiding zou zien om  in de 

beslissing op bezwaar alsnog een afzonderlijke boete vast te stellen voor de overtreding van de 

transparantieverplichting met als gevolg  dat KPN een hogere boete zou worden opgelegd, het 

bestuursrechtelijk beginsel van het verbod op ‘reformatio in peius’ daaraan in de weg staat.  

 

96. Op grond van het vorenstaande concludeert het college dat de bezwaren van KPN op dit punt 

ongegrond zijn. 

 

Recidive 

97. Volgens KPN is in casu geen sprake van recidive, aangezien het college eraan voorbijgaat dat 

geen van de overtredingen waarop hij zich beroept, zijn begaan door KPN Wholesale. Het college 

overweegt dat de verplichtingen uit het Marktanalysebesluit VT zijn opgelegd aan KPN N.V. en 

haar groepsmaatschappijen. Hieruit volgt dat KPN N.V. én haar groepsmaatschappijen, met 

inbegrip van alle tot deze ondernemingen behorende bedrijfsonderdelen, ervoor dienen zorg te 

dragen dat aan de in het Marktanalysebesluit VT opgelegde verplichtingen wordt voldaan en niet, 

zoals KPN kennelijk beoogt, slechts KPN Wholesale. Bovendien kan het college voor de 

vaststelling van  recidive, dat wil zeggen indien eenzelfde overtreder een zelfde type overtreding 

begaat, het overtreden van aan een onderneming met AMM opgelegde verplichtingen als 

eenzelfde type overtreding beschouwen.14   

 

98. Het college heeft in het Boetebesluit, naar zijn oordeel terecht, overwogen om de op te leggen 

boete wegens recidive, conform het bepaalde in artikel 6.3 van de Boetebeleidsregels, met 100% 

te verhogen, gelet op de ernst en impact van de onderhavige overtredingen, het feit dat KPN er 

niet vrijwillig afstand van heeft genomen en deze recidive onderdeel uitmaakt van een 

doorlopende reeks van hetzelfde type overtredingen die door KPN zijn begaan sinds 2005.
15

 In 

het Boetebesluit heeft het college er echter van afgezien om de vastgestelde recidive bij de 

bepaling van de boete te betrekken omdat ook zonder de verhoging wegens recidive het 
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 Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast, bij verschil die waarbij de 
zwaarste hoofdstraf is gesteld. 

14
  Uitspraak Rechtbank Rotterdam van 15 september 2011 inzake ‘Actiekorting Internationaal’, LJN BT1902, r.o. 2.4.9.2. 

15 Idem r.o. 2.4.9.1: Met een eerdere (beboete) overtreding mag rekening worden gehouden bij het vaststellen van de 
hoogte van de boete, ook al is die eerder opgelegde boete nog niet rechtens onaantastbaar. Voor het aannemen van 
recidive is ook niet vereist dat sprake is van een onherroepelijke boete voor een vergelijkbare overtreding. Het college 
corrigeert ambtshalve het overzicht van de in randnummer 152 van het Boetebesluit genoemde besluiten, omdat  is 
gebleken dat het besluit van 6 januari 2005 inzake Belzakelijk en het besluit van  20 mei 2010 inzake foutieve invoer 
kortingsregelingen  ten onrechte bij de vastgestelde recidive zijn betrokken.  
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boetebedrag reeds passend is en daarvan naar verwachting voldoende afschrikwekkende werking 

zal uitgaan om KPN alsmede andere potentiële overtreders effectief te weerhouden van nieuwe, 

soortgelijke overtredingen in de toekomst. 

 

99. Op grond van het vorenstaande concludeert het college dat de bezwaren van KPN op dit punt 

ongegrond zijn. 

 

Geen opzet 

100. Ten aanzien van de stelling van KPN dat geen sprake zou zijn geweest van opzet en dat daarom - 

zeker ten aanzien van de overtreding van de transparantieverplichting - niet kan worden gezegd 

dat de overtreding volledig verwijtbaar is, merkt het college op dat bij de beoordeling of en in 

welke mate aan KPN van de overtredingen een verwijt kan worden gemaakt niet alleen van 

belang is of sprake is van opzet. Ook andere elementen spelen daarbij een rol, zoals de vraag of 

de overtreder in staat is geweest dan wel zich voldoende heeft ingespannen om de overtreding te 

voorkomen. Het college acht de overtredingen volledig verwijtbaar omdat uit het onderzoek geen 

aanwijzingen naar voren zijn gekomen waaruit blijkt dat er, kort gezegd, binnen KPN procedures 

of processen bestaan die effectief waarborgen dat genoemde overtredingen worden gesignaleerd 

en/of voorkomen. Het college heeft daarbij, anders dan KPN veronderstelt, in het midden gelaten 

of de door hem geconstateerde overtredingen al dan niet opzettelijk zijn begaan. 

 

101. Het college heeft hierbij van belang geacht dat KPN een Compliance Handvest heeft 

ondertekend, waarin onder meer de afspraak is opgenomen dat door KPN zelf geconstateerde 

overtredingen onverwijld en op eigen initiatief aan  het college worden gemeld en beëindigd. Ook 

is de afspraak opgenomen dat KPN interpretatie-issues over de toepassing van wet- en 

regelgeving aan het college meldt. Van KPN wordt daartoe maximale openheid en snelheid van 

handelen verwacht, zeker waar het (vermoedelijke) overtredingen of interpretatie-issues betreft. 

KPN moet daarmee daadwerkelijk en effectief invulling geven aan haar eigen 

verantwoordelijkheid om de Tw na te leven, gegeven ook de ratio van het Compliance Handvest, 

dat erop is gericht  om toe te groeien naar een professionele toezichtrelatie die gekenmerkt wordt 

door vertrouwen en waarin  het college meer op afstand toezicht kan houden.  

 

102. In het Marktanalysebesluit VT heeft het college KPN aangewezen als partij met aanmerkelijke 

marktmacht en haar op grond daarvan de genoemde non-discriminatieverplichting en 

transparantieverplichting opgelegd. In paragraaf 8.4 van het Boetebesluit heeft het college 

overwogen dat de betekenis en inhoud van de verplichtingen, zowel de non-

discriminatieverplichting als de transparantieverplichting, KPN bekend zijn. Daarbij heeft het 

college overwogen dat het aan KPN is, om als de partij waarop dergelijke verplichtingen rusten,  

om te waarborgen dat deze verplichting worden nageleefd. Uit het onderzoeksrapport  zijn geen 

aanwijzingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat er binnen KPN procedures of processen 

bestaan die effectief waarborgen dat discriminatoire informatieverstrekking wordt voorkomen. Wat 

betreft de transparantieverplichting heeft het college vastgesteld dat de  interne procedures, die 

KPN zegt te hebben gevolgd, in casu niet hebben geleid tot het überhaupt signaleren van een 

mogelijke overtreding, laat staan het voorkomen daarvan, zodat deze interne procedures niet als 
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effectief kunnen worden beschouwd. Gelet op het vorenstaande  heeft het college, naar zijn 

oordeel terecht, beide overtredingen volledig aan KPN verwijtbaar geacht. 

 

103. Ten aanzien van de in het kader van dit bezwaaronderdeel nogmaals geponeerde stelling van 

KPN dat de brief van 21 september 2010 geen aanvullende voorwaarden bevatte ten opzichte van 

de (e-mail)nieuwsbrief van 30 juli 2010 verwijst het college naar de randnummers 66 e.v. van dit 

besluit. 

 

104. Op grond van het vorenstaande concludeert het college dat de bezwaren van KPN op dit punt 

ongegrond zijn. 

 

Geen schade aan concurrentie 

105. KPN stelt dat het college in bezwaar in het kader van de boetehoogte dient mee te wegen dat de 

Staat de aanbestede opdracht OT2010 inmiddels definitief aan Tele2 heeft gegund en dat Tele2 

deze opdracht uitsluitend te danken heeft aan de vermeende overtredingen van KPN. Ook heeft 

Tele2 als gevolg van de vermeende overtredingen voor haar dienstverlening uit hoofde van 

OT2006 bijna anderhalf jaar hogere tarieven ontvangen, zodat voor haar sprake is van een 

aanzienlijk voordeel. 

 

106. Het college overweegt dat KPN met deze stelling miskent dat zij als gevolg van haar 

overtredingen primair de concurrentie rond de Aanbesteding in een zeer ernstige mate heeft 

verstoord, hetgeen voor het college bij de beoordeling van de ernst van de overtreding, bezien in 

de economische context, zwaar heeft gewogen. Voorts verliest KPN uit het oog dat Tele2 naast 

het mogelijk behaalde financiële voordeel, in elk geval ook financiële schade heeft opgelopen, 

zolang haar niet het volledige deel van OT2010 was gegund. Daarnaast heeft het college bij de 

beoordeling van de ernstfactor van de overtreding van KPN niet alleen de schade aan haar 

concurrenten, maar ook de aanzienlijke schade voor de Staat en overige aanbestedende diensten 

als gevolg van het handelen van KPN, in aanmerking genomen. Voor zover enerzijds de schade 

aan Tele2 per saldo zou zijn verminderd, kan ook worden aangenomen dat anderzijds de 

financiële schade voor de Staat en de andere aanbestedende overheidsdiensten vrijwel evenredig 

is toegenomen. 

 

Reeds door KPN geleden schade 

107. Met betrekking tot de stelling van KPN dat het college ten onrechte voorbij gaat aan de schade die 

KPN reeds geleden heeft doordat zij vanwege de last onder dwangsom niet meer heeft 

meegedongen naar de Aanbesteding, overweegt het college dat hij geen aanleiding ziet om de 

aan KPN opgelegde boete op grond hiervan te verlagen. Het college heeft in het Boetebesluit  de 

vraag of OT2010 al dan niet aan KPN zou worden gegund, niet meegewogen bij  de vaststelling 

van de boetehoogte. De factoren die het college hiervoor wel relevant heeft geacht, heeft hij in het 

Boetebesluit opgenomen bij de beoordeling van de zwaarte en de ernst van de overtredingen.
16
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108. Kort samengevat komen deze factoren erop neer dat KPN door haar gedragingen de 

mededinging tijdens de Aanbesteding zeer ernstig  heeft verstoord. KPN heeft van die 

gedragingen geen afstand genomen, maar heeft juist alles in het werk gesteld om de opdracht 

alsnog te verkrijgen door het voeren van aanbestedingsrechtelijke procedures tegen de beslissing 

van de Staat om de opdracht niet aan KPN te gunnen. Ook heeft KPN  zich verzet tegen de haar 

door het college opgelegde last onder dwangsom tot intrekking van haar bieding in de 

Aanbesteding door een (herhaald) verzoek tot schorsing in te dienen bij de voorzieningenrechter 

Onder die  omstandigheden heeft het college, naar zijn oordeel terecht, [vertrouwelijk] op zijn 

plaats geacht. Dit betreffen in ieder geval geen als positief aan te merken gedragingen van de 

overtreder, die als boeteverlagende factor als bedoeld in de Boetebeleidsregels kunnen worden 

aangemerkt. 

 

109. Ten aanzien van de stelling van KPN dat zij aanzienlijke imagoschade heeft geleden door de 

publicatie van de Deelbesluiten al dan niet in samenhang met de last onder dwangsom nog 

voordat deze in rechte vaststaan, merkt het college op dat - wat daar ook van zij - KPN door het 

college in de gelegenheid is gesteld om rechtsmiddelen aan te wenden tegen de publicatie van de 

desbetreffende besluiten, maar geen aanleiding heeft gezien om van die mogelijkheid  gebruik  te  

maken. 

 

110. Op grond van het vorenstaande concludeert het college dat de bezwaren van KPN op dit punt 

ongegrond zijn. 

 

Onjuiste boetegrondslag 

111. Ten aanzien van de stelling van KPN dat een onjuiste boetegrondslag is gebruikt bij de 

vaststelling van de boete wegens overtreding van de transparantieverplichting omdat voor de 

vermeende overtreding van de transparantieverplichting de betrokken omzet niet gelijk is aan de 

verwachte omzet inzake OT2010, merkt het college op dat in het midden kan blijven op welke 

grondslag het college de vaststelling van een afzonderlijke boete voor de transparantieverplichting 

zou hebben gebaseerd. Hij heeft de boetehoogte, zoals eerder overwogen, immers vastgesteld op 

grond van de overtreding van de non-discriminatieverplichting, de zwaarste van de twee door hem 

vastgestelde  overtredingen. 

 

112. Op grond van het vorenstaande concludeert het college dat de bezwaren van KPN op dit punt 

ongegrond zijn. 

 

Conclusie boetehoogte 

113. Op grond van het vorenstaande concludeert het college dat de bezwaren van KPN ten aanzien 

van hoogte van de boete ongegrond zijn 

 

6.6 Boete is prematuur 

114. KPN acht het Boetebesluit prematuur. Daarbij wijst zij erop dat de Deelbesluiten 1 en 2, waarin de 

beboete overtredingen zijn vastgesteld, nog niet in rechte zijn komen vast te staan, er nog 
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verschillende procedures lopen over de aanbestedingsrechtelijke kant van OT2010 en de Staat 

wellicht zal overgaan tot heraanbesteding van OT2010, waardoor kan blijken dat de beweerde 

verstoring van de mededinging nooit zal worden verwezenlijkt. 

 

115. Het college overweegt dienaangaande dat hij de bezwaren van KPN niet deelt. Het college is 

immers bevoegd om KPN in geval hij vaststelt dat KPN de haar bij of krachtens de Tw opgelegde 

verplichtingen heeft overtreden, een bestuurlijke boete op te leggen. Gegeven de aard en omvang 

van de in het kader van de beide Deelbesluiten geconstateerde overtredingen, die zijn begaan in 

het kader van een zeer grote en voor de markt belangrijke aanbestedingsprocedure, heeft het 

college het opportuun geacht om zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen naar de relevante 

feiten en gedragingen met het oog op de mogelijk aan KPN op te leggen bestuurlijke boete. Door 

een dergelijk onderzoek spoedig na de geconstateerde overtredingen te starten wordt tevens 

voorkomen dat belangrijke feiten en omstandigheden enkel door het tijdsverloop moeilijk(er) of 

zelfs niet meer zijn te achterhalen of vast te stellen. 

 

116. Verder wijst het college erop dat de Awb dwingend voorschrijft dat een rapport wordt opgemaakt 

indien voor de overtreding een boete van meer dan € 340 wordt opgelegd. Vervolgens dient - in 

beginsel - binnen dertien weken na dagtekening van dat rapport te worden beslist omtrent het wel 

of niet opleggen van een boete.
17

 Dit alles brengt met zich mee dat het college geen aanleiding 

heeft gezien om met het nemen van een boetebesluit te wachten, totdat andere besluiten waarin 

dezelfde overtredingen zijn vastgesteld, onherroepelijk zijn geworden.   

 

6.7 Conclusie 

117. Op grond van alle voorgaande overwegingen komt het college tot de conclusie dat de bezwaren 

van KPN ongegrond zijn. 

7 Besluit tot publicatie 

Standpunt KPN 

118. KPN stelt zich op het standpunt dat publicatie van het Boetebesluit prematuur en disproportioneel 

is, mede in verband met reputatieschade. Zij verwijst hierbij naar de eerder, in paragraaf 2 van dit 

besluit, vermelde uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 10 

februari 2012, waarbij deze heeft beslist dat het college niet mag overgaan tot publicatie van het 

Boetebesluit. De tegen de publicatie van het Boetebesluit gemaakte bezwaren gelden volgens 

KPN evenzeer voor de publicatie van de te nemen beslissing op bezwaar, zodat KPN het college 

verzoekt om de publicatie daarvan op te schorten totdat het Boetebesluit en het Publicatiebesluit 

onherroepelijk zijn geworden. 

Overwegingen college 

119. Het college overweegt dat de bezwaren van KPN tegen het Publicatiebesluit in het verlengde 

                                                      
17

 Zie de artikelen 5:51 en 5:53 van de Awb. 
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liggen van de bezwaren van KPN tegen het Boetebesluit . Die bezwaren heeft het college 

hierboven reeds beoordeeld en ongegrond verklaard. Het college onderschrijft in bezwaar dat 

KPN de non-discriminatieverplichting en de transparantieverplichting heeft overtreden en acht de 

boete die het college in het Boetebesluit heeft opgelegd met inachtneming van zijn 

Boetebeleidsregels gerechtvaardigd en passend, gelet op de ernst en verwijtbaarheid van de 

overtredingen. Het college is ook van mening dat hij bij de oplegging van de boete niet hoefde te 

wachten totdat de beide deelbesluiten onherroepelijk waren. 

 

120. Gezien het voorgaande zijn naar het oordeel van het college de bezwaren van KPN die zich 

richten tegen de publicatie van het Boetebesluit ongegrond. Het college handhaaft derhalve in 

bezwaar ook het Publicatiebesluit dat is vervat in het Boetebesluit.  

 

Conclusie  

121. Gelet op het voorgaande komt het college tot het oordeel dat de bezwaren van KPN tegen het 

Publicatiebesluit geen doel treffen. 
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8 Dictum 

122. Gelet op het bovenstaande beslist het college  als volgt:  

 

• Het college verklaart de bezwaren van KPN tegen het besluit van het college van 21 

december 2011 (kenmerk: OPTA/AM/2011/202837) ongegrond. 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

 

 

 

w.g. 

mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 
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Beroepsmogelijkheid 

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

bekendgemaakt beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam.             

Het postadres is: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. 

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

omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 

bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden.  

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van de 

Rechtbank, telefonisch bereikbaar op (010) 297 12 34. 

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

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

 


