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

bezwaar van Koninklijke KPN N.V., gericht tegen zijn besluit van 16 december 2011 inhoudende 

de oplegging van boetes wegens overtredingen van verplichtingen die uit hoofde van artikel 

6a.12, onder a en onder c en artikel 6a.13, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet in het 

Marktanalysebesluit ‘De retailmarkten voor vaste telefonie’ respectievelijk het 

Marktanalysebesluit ‘Vaste Telefonie’ zijn opgelegd. 

 

1 Samenvatting  

1. Bij besluit van 16 december 2011 (met zaaknummer 10.0260.34 en kenmerk 

OPTA/ACNB/2011/202520) (hierna: bestreden besluit of boetebesluit) heeft het college van de 

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) vastgesteld dat 

Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN) in het kader van de openbare Europese Aanbesteding van de 

Staat inzake Overheidstelefonie 2006 (hierna: OT2006) in strijd heeft gehandeld met de  

non-discriminatieverplichting, en meer in het bijzonder met het verbod op selectieve 

prijsonderbieding, dat aan haar is opgelegd op grond van het Marktanalysebesluit ‘De 

retailmarkten voor vaste telefonie’ van 21 december 2005 (kenmerk: OPTA/TN/2005/203468) 

(hierna: Retailbesluit) en – voor de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010 – op grond van 

het Marktanalysebesluit ‘Vaste telefonie’ van 19 december 2008 (kenmerk: 

OPTA/AM/2008/202721) (hierna: Marktanalysebesluit Vaste Telefonie). KPN heeft hiermee 

tevens in strijd gehandeld met de op grond van diezelfde besluiten voor haar geldende 

meldingsplicht en transparantieverplichting. Vanwege deze overtredingen heeft het college KPN 

boetes opgelegd van in totaal € 1.440.000,-.  

 

2. KPN heeft op 9 januari 2012 bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit (hierna: bezwaarschrift) en 

in dat verband aangevoerd dat KPN noch de non-discriminatieverplichting, noch de 

meldingsplicht, noch de transparantieverplichting heeft overtreden.  

 

3. In dit besluit op bezwaar (hierna: besluit) verklaart het college na heroverweging de bezwaren van 

KPN ongegrond, en handhaaft hij de in het boetebesluit opgelegde boetes van in totaal  

€ 1.440.000,-.  

 

4. Dit besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst beschrijft het college het verloop van de procedure  

(§ 2) en vat hij het bestreden besluit samen (§ 3). Daarna volgt een weergave van het 

toepasselijke juridische kader (§ 4). Nadat de bezwaren van KPN zijn besproken (§ 5), gaat het 
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college in op deze bezwaren van KPN (§ 6). 

2 Verloop van de procedure 

5. Het verloop van de procedure tot aan het nemen van het boetebesluit is uitgebreid weergegeven 

in het boetebesluit. Het college onderschrijft deze passages en verwijst daar in dit besluit 

kortheidshalve naar. Het verloop van de procedure na de bekendmaking van het boetebesluit aan 

KPN op 16 december 2011 ziet er als volgt uit. 

 

6. Bij brief van 23 december 2011 (kenmerk: OPTA/AM/2011/202986) heeft het college aangegeven 

de openbare versie van het boetebesluit na verloop van tien werkdagen na dagtekening van de 

brief openbaar te maken door het te publiceren op de website van de Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA).  

 

7. Bij brief van 9 januari 2012 heeft KPN bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit en haar gronden 

van bezwaar gegeven. In dit bezwaarschrift heeft KPN tevens het college op de voet van artikel 

7:1a van de Algemene wet bestuursrecht verzocht in te stemmen met rechtstreeks beroep.  

 

8. Op 9 januari 2012 heeft KPN tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 

ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam in verband met het in het 

boetebesluit genoemde besluit om het besluit openbaar te maken. Het onderzoek ter zitting vond 

plaats op 1 maart 2012 en de uitspraak werd gedaan op 11 april 2012 (zaaknummer: AWB 

12/127) (hierna ook wel: Publicatie uitspraak).  

 

9. Bij brief van 16 maart 2012 (kenmerk: OPTA/AM/2012/200913) heeft het college KPN 

gelegenheid geboden om de gronden van haar bezwaarschrift aan te vullen. KPN heeft geen 

gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

 

10. Per brief van 14 april 2012 heeft het college KPN medegedeeld niet in te stemmen met het 

verzoek van KPN om rechtstreekse behandeling in beroep toe te staan. Met name gelet op 

voornoemde uitspraak van 11 april 2012 is het college van oordeel dat de zaak niet geschikt is 

voor rechtstreekse behandeling in beroep, zodat een heroverweging in bezwaar dient plaats te 

vinden.  

 

11. Op 31 mei 2012 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden waarbij KPN haar standpunt mondeling 

heeft toegelicht, mede naar aanleiding van vragen van het college (hierna: de hoorzitting).  

3 Het bestreden besluit  

12. In het bestreden besluit heeft het college, na uitgebreid onderzoek, vastgesteld dat in het aanbod 

van KPN aan de Staat inzake OT2006 en in de op basis hiervan op 6 oktober 2006 gesloten 

Raamovereenkomst OT2006 (hierna: Raamovereenkomst), vaste tarieven worden gehanteerd en 

dat daarmee wordt afgeweken van het standaard aanbod CVN/CVXL van KPN, dat een jaarlijkse 
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tariefverhoging kent. Dit aanbod van KPN tegen vaste tarieven is niet aangeboden aan andere 

afnemers met een vergelijkbaar vraag- of belprofiel. Daarmee heeft KPN de op haar rustende 

verplichting tot non-discriminatie overtreden.  

 

13. KPN diende als gevolg van de opgelegde meldingsplicht melding te maken van bestaande en 

nieuwe diensten, waaronder ook kortingsregelingen vielen. Nu KPN geen melding heeft gemaakt 

van de specifiek voor de Staat geldende kortingsregeling, heeft het college in het bestreden 

besluit vastgesteld dat de meldingsplicht is overtreden. Tot diezelfde conclusie is het college in 

het bestreden besluit gekomen wat betreft de transparantieverplichting. Deze is overtreden, omdat 

KPN de specifiek voor de Staat geldende kortingsregeling niet op haar website heeft geplaatst.  

 

14. Het college heeft in het bestreden besluit ten aanzien van de boeteoplegging overwogen dat de 

overtreding van de non-discriminatieverplichting in casu, gelet op de zwaarte ervan in abstracto 

en deze zwaarte bezien in samenhang met de economische context waarin deze heeft 

plaatsgevonden en de concrete gevolgen van de overtreding, als zeer ernstig moet worden 

aangemerkt. De overtreding van de meldingsplicht en de transparantieverplichting heeft het 

college in het bestreden besluit aangemerkt als respectievelijk zeer ernstig en ernstig. De 

overtredingen hebben geduurd van 14 juli 2006 tot 1 januari 2010. De overtredingen zijn volgens 

het college KPN volledig te verwijten en derhalve beboetbaar.  

 

15. De hoogte van de boetes voor de overtredingen zijn met inachtneming van de boetebeleidsregels 

2005 als volgt bepaald. Het college heeft de hoogte van de boetes voor de zeer ernstige 

overtredingen vastgesteld op € 450.000,- en voor de ernstige overtreding op € 300.000,-. Bij de 

vaststelling van de boetes heeft het college voorts de recidive van KPN als boeteverhogende 

factor (plus 30%) en de vertraging van de start van het onderzoek door het college naar de 

overtredingen als boeteverlagende factor (minus 10%) toegepast. Op grond van het voorgaande 

heeft het college KPN boetes opgelegd met een hoogte van in totaal € 1.440.000,-.  

4 Juridisch kader 

4.1 Ten aanzien van de overtreding  

16. Op 21 december 2005 heeft het college in het Retailbesluit KPN op grond van artikel 6a.1 juncto 

6a.2 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke 

marktmacht (hierna: AMM) op de nationale markt voor vaste openbare telefonie.  

 

17. Als gevolg van deze aanwijzing dient KPN onder meer te voldoen aan de verplichtingen die haar 

zijn opgelegd op grond van hoofdstuk 6A van de Tw. Voor de verplichtingen op 

eindgebruikersniveau geldt dat deze betrekking hebben op de levering van 

eindgebruikersdiensten. De verplichtingen die aan KPN in verband hiermee zijn opgelegd zijn,  

voor zover van belang voor dit besluit, de volgende:  

− de non-discriminatieverplichting met aanvullende gedragsregels (artikel 6a.12, onder a, 

van de Tw); 
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− de transparantieverplichting (artikel 6a.12, onder c, van de Tw); en 

− de meldingsplicht voor alle nieuwe diensten en tarieven (artikel 6a.13, vijfde lid, van de 

Tw).  

 

De non-discriminatieverplichting 

18. De non-discriminatieverplichting op grond van artikel 6a.12, onder a, van de Tw luidt:  

“Het college kan op grond van artikel 6a.2, eerste lid, de verplichting opleggen om:  

a. bij de levering van door het college te bepalen eindgebruikersdiensten, de 

eindgebruikers van die diensten in gelijke gevallen gelijk te behandelen;” 

 

19. In het Retailbesluit is door het college aan KPN op grond van artikel 6a.2 juncto 6a.12, onder a, 

van de Tw de verplichting tot non-discriminatie opgelegd. De non-discriminatieverplichting, zoals 

opgenomen in dictumonderdeel vii van het Retailbesluit, verplicht KPN om bij levering van haar 

diensten op de niet-concurrerende retailmarkten voor vaste telefonie eindgebruikers in gelijke 

gevallen gelijk te behandelen. Als integraal onderdeel van deze non-discriminatieverplichting zijn 

aan KPN, eveneens in dictumonderdeel vii van het Retailbesluit, een aantal aanvullende 

gedragsregels opgelegd, waaronder: 

“- verbod op selectieve prijsonderbieding. KPN mag dezelfde diensten niet tegen verschillende 

voorwaarden en tarieven leveren aan eindgebruikers met eenzelfde of vergelijkbaar 

vraagprofiel. KPN mag geen aanbod doen aan individuele of onvoldoende grote groepen 

eindgebruikers waarbij het aanbod van de concurrentie direct gevolgd wordt; (…)” 

 

De meldingsplicht 

20. Op grond van artikel 6a.13, vijfde lid, van de Tw kan het college op de niet-concurrerende 

retailmarkten voor vaste telefonie nadere voorschriften aan de verplichtingen op basis van artikel 

6a.13, eerste en tweede lid, van de Tw, opleggen. Dit artikel luidt:  

“5. Aan de verplichtingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen door het college nadere 

voorschriften worden verbonden die nodig zijn voor een goede uitvoering van die 

verplichtingen.” 

 

21. In het Retailbesluit heeft het college in dictumonderdeel xiv aan de hier bedoelde verplichtingen 

de volgende nadere voorschriften verbonden (hierna: de meldingsplicht):  

“- KPN meldt iedere twee weken schriftelijk aan het college 

a. welke nieuwe of gewijzigde tarieven, waarvoor niet uit te sluiten is dat ze tot de relevante 

retailmarkten behoren waarvoor ondergrenstariefregulering geldt, in de voorgaande twee 

weken door haar zijn ingevoerd, en 

b. welke nieuwe diensten, waarvoor niet uit te sluiten is dat ze tot de relevante retailmarkten 

behoren waarvoor bovengrenstariefregulering geldt, in de voorgaande twee weken door haar 

zijn ingevoerd, en levert daarbij op verzoek van het college de onderbouwing, waaruit het tarief 

aan alle relevante verplichtingen getoetst wordt. 
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- KPN overlegt vervolgens periodiek aan het college de resultaten van de invoering van deze 

nieuwe of gewijzigde tarieven. Het college deelt aan KPN mede welke gegevens periodiek 

moeten worden overlegd.” 

 

22. De meldingsplicht houdt verband met de ondergrensregulering. In annex F bij het Retailbesluit is 

deze nader uitgewerkt. Daarin wordt tevens ingegaan op het onderhavige voorschrift:  

“37. Om te komen tot een goede uitvoering van de ondergrenstariefregulering zijn aan KPN 

nadere voorschriften opgelegd om periodiek informatie over nieuwe of gewijzigde diensten aan 

het college te overleggen.  

 

38. Allereerst meldt KPN tweewekelijks de invoering van nieuwe of gewijzigde diensten. In 

deze melding staat per dienst de informatie die in het kader van de transparantieverplichting 

openbaar gemaakt moet worden. Bij de inwerkingtreding van het marktanalysebesluit moet 

deze informatie voor alle bestaande diensten worden aangemeld.” 

Uit dictumonderdeel xiv en annex F in onderling verband bezien volgt dat KPN nieuwe tarieven, 

waaronder ook moet worden begrepen nieuwe diensten, bij het college moet melden. 

 

23. In annex F wordt ook gedefinieerd wat onder het begrip ‘dienst’ moet worden verstaan:  

“3. Onder het begrip ‘dienst’ als bedoeld in de CPST, wordt verstaan de aanbieding die door 

KPN aan een eindgebruiker wordt gedaan of reeds door een eindgebruiker wordt afgenomen. 

Diensten onderscheiden zich van elkaar indien deze de eindgebruiker een andere 

toegevoegde waarde bieden. De toegevoegde waarde wordt daarbij bepaald door 

functionaliteit, prijs, tarief, structuur, kwaliteit (voetnoot: bijvoorbeeld service of 

storingsbehandeling) en/of leveringsvoorwaarden (voetnoot: bijvoorbeeld contractsduur of 

opzegmogelijkheden). 

 

4. Uit het voorgaande vloeit bijvoorbeeld voort dat iedere staffel binnen kortingsregeling is aan 

te merken als aparte dienst. Van een eindgebruiker mag immers worden verwacht dat hij 

vooraf in afdoende mate een inschatting kan maken van zijn verbruiksvolume, en dat hij de 

daaruit volgende prijsstelling zal gebruiken bij de keuze tussen verschillende aanbieders of 

diensten. Ook bij tijdelijke kortingen is sprake van een nieuwe (aparte) dienst; er is immers 

sprake van een tariefstelling die afwijkt van die van de dienst waarop de korting wordt 

gegeven.” 

 

24. KPN is uit hoofde van de meldingsplicht reeds vanaf 1 januari 2006 verplicht om bestaande 

diensten te melden. 

 

De transparantieverplichting 

25. Op grond van artikel 6a.12, onder c, van de Tw heeft het college aan KPN op de  
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niet-concurrerende retailmarkten voor vaste telefonie de verplichting tot transparantie opgelegd.
1
 

Deze verplichting ziet onder andere op de geldende tariefstructuur en de belangrijkste tarieven die 

gelden voor haar diensten. Artikel 6a.12, onder c, van de Tw luidt: 

“Het college kan op grond van artikel 6a.2, eerste lid, de verplichting opleggen om: 

c. door het college te bepalen informatie aan door het college te bepalen categorieën van 

eindgebruikers op een door het college te bepalen wijze bekend te maken.” 

 

26. Op grond van deze verplichting dient KPN de volgende informatie over haar diensten aan alle 

zakelijke en particuliere eindgebruikers bekend te maken door middel van publicatie van deze 

informatie op haar website
2
: 

- “de naam en het adres van de vestiging van de aanbieder; 

- de naam en een beschrijving van de dienst; 

- de invoeringsdatum of datum van wijziging van de dienst; 

- de levertijd van een telefonieaansluiting; 

- het kwaliteitsniveau van de diensten; 

- de soorten onderhoudsdiensten; 

- de geldende tariefstructuur, de belangrijkste tarieven en de wijze waarop informatie 

verkregen kan worden over de geldende tarieven en onderhoudskosten; 

- de duur van een overeenkomst alsmede de voorwaarden waaronder de overeenkomst, of 

onderdelen daarvan, kan worden verlengd of beëindigd; 

- de schadevergoedingsregeling of terugbetalingsregeling die geldt indien de 

overeenkomst, voor zover het het kwaliteitsniveau van de geleverde dienst betreft, niet 

wordt nagekomen; en 

- de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van de geschillencommissie, bedoeld in 

artikel 12.1 van de Tw of van de procedure, bedoeld in artikel 12.9 van de Tw.” 

 

Marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2008 

27. Het college heeft in het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie dat op 1 januari 2009 van kracht 

werd, in dictumonderdeel lxix vastgesteld dat de zakelijke retailmarkt niet daadwerkelijk 

concurrerend is, maar in dictumonderdeel lxxi geconcludeerd dat handhaving van de 

retailregulering gedurende de gehele reguleringsperiode niet langer passend is. In 

dictumonderdeel lxxii van het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie heeft het college daarom 

bepaald dat de retailverplichtingen uit het Retailbesluit op 1 januari 2010 worden ingetrokken. Tot 

die tijd rusten de hierboven beschreven verplichtingen uit het Retailbesluit dus nog op KPN. 

 

28. Dit betekent dat de hiervoor beschreven verplichtingen voor KPN tot 1 januari 2009 van kracht 

waren krachtens het Retailbesluit en voor de periode vanaf 1 januari 2009 tot 1 januari 2010 

krachtens het Marktanalysebesluit Vaste Telefonie. 

                                                      
1
 Zie dictumonderdeel viii van het Retailbesluit. 

2
 Zie dictumonderdeel viiii van het Retailbesluit. 



 

   

Besluit 

Openbaar 

 

7

 

4.2 Ten aanzien van de bevoegdheid tot boeteoplegging  

29. 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.” 

 

30. 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  

31. 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. 

  

32. 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. 

 

33. 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. 

 

34. Op grond van artikel 18.7, zesde lid, van de Tw maakt het college met het oog op het bevorderen 

van een open en concurrerende markt in de elektronische communicatiesector informatie met 

betrekking tot aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende 

faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten op een door het college te bepalen 

wijze bekend voor zover die informatie verband houdt met bij of krachtens de hoofdstukken 4 tot 

en met 9 en 11 van de Tw opgelegde verplichtingen. Van gegevens als bedoeld in artikel 10, 

eerste lid, onderdeel c, van de Wob wordt geen mededeling gedaan. 
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5 Bezwaren KPN  

35. Kort en zakelijk weergegeven voert KPN de volgende bezwaren tegen het boetebesluit van het 

college aan.  

 

36. KPN is van mening dat zij OPTA heeft geïnformeerd over haar bod in het kader van de 

aanbesteding OT2006, de gehanteerde tarieven met inbegrip van de gebruikte kortingsregeling en 

de uitleg die KPN gaf aan haar aanbod en de Raamovereenkomst.  

 

37. KPN stelt de non-discriminatieverplichting niet overtreden te hebben. Samengevat geeft zij aan de 

Raamovereenkomst en aanverwante documenten altijd zo gelezen te hebben dat deze een 

grondslag bieden voor tariefaanpassingen waar het gereguleerde telefoniediensten betreft. Ook 

heeft OPTA bevestigd dat KPN met betrekking tot OT2006 de non-discriminatieverplichting niet 

heeft overtreden. Dat KPN als gevolg van het vonnis van de voorzieningenrechter van de 

rechtbank ’s-Gravenhage van 3 november 2009 (LJN: BK3963) (hierna ook: Uitspraak Staat) in 

een door de Staat aangespannen procedure, bij de Staat bepaalde inflatiecorrecties – die bij 

andere afnemers van KPN wel zijn doorgevoerd – niet heeft doorgevoerd, is volgens KPN niet 

relevant. Dat geldt tevens voor het feit dat KPN geen rechtsmiddelen tegen deze uitspraak heeft 

aangewend. Ook het met terugwerkende kracht hanteren van vaste tarieven is niet in strijd met 

het discriminatieverbod, zo stelt KPN, omdat het discriminatieverbod zijn werking bij het 

aanbieden van de dienst heeft en niet bij het uitvoeren daarvan. 

 

38. Voorts stelt KPN dat zij met het aanbod inzake OT2006 de meldingsplicht niet heeft overtreden. 

Dit omdat zij OPTA op de hoogte heeft gehouden van de relevante ontwikkelingen inzake 

OT2006. Nu het aanbod inzake OT2006 was gebaseerd op de bestaande Corporate Voice – eerst 

CVN en later CVXL – regelingen, die op de website van KPN zijn gepubliceerd, is KPN ook van 

mening dat zij aan de transparantieverplichting heeft voldaan.  

 

39. KPN is daarnaast van mening dat haar handelswijze inzake OT2006 geen nadelige gevolgen 

heeft gehad voor de mededinging. Zij stelt dezelfde tarieven en kortingsregeling aan de Staat te 

hebben geoffreerd als zij heeft geoffreerd aan andere eindgebruikers, en op geen enkele manier 

een aanbod te hebben gedaan waarbij het aanbod van de concurrentie zou zijn gevolgd. Het feit 

dat de Staat in het kader van OT2006 binnen het cluster vaste telefonie ook aan andere partijen 

heeft gegund en de looptijd relatief kort was, bevestigt volgens KPN dat de mededinging niet is 

verstoord. Het college heeft ook niet daadwerkelijk aangetoond dat het gedrag van KPN enig 

effect op de mededinging heeft gehad en/of dat de Staat zonder de vermeende selectieve 

aanbieding vaste telefonie niet bij KPN en dus bij een andere partij zou afnemen. Zeker nu het 

college een punitieve sanctie heeft opgelegd, was dat wel noodzakelijk en had het college zijn 

oordeel ook niet voornamelijk mogen baseren op een uitspraak van de civiele rechter. Het college 

heeft tevens ten onrechte geoordeeld dat eindgebruikers met eenzelfde of vergelijkbaar 

vraagprofiel niet hebben kunnen profiteren van dezelfde lage tarieven als die voor de Staat 

werden gehanteerd. 
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40. De afwezigheid van nadelige gevolgen voor de mededinging had in ieder geval een rol moeten 

spelen bij het bepalen van de mate van verwijtbaarheid en de ernst van de overtredingen en/of de 

bepaling of er al dan niet sprake was van recidive, aldus KPN tijdens de hoorzitting. Tijdens de 

hoorzitting heeft KPN tevens betoogd dat het college het discriminatieverbod te strikt heeft 

uitgelegd door niet te beoordelen of KPN door de selectieve prijsonderbieding daadwerkelijk 

concurrenten uitsluit en daarmee de mededinging verstoort. Deze uitleg is niet verenigbaar met de 

doelstellingen van de regulering en artikel 6a.2 van de Tw, zo stelt KPN. 

 

41. Het college is op meerdere momenten tijdens het traject betrokken geweest bij de 

Raamovereenkomst en heeft KPN na zelfstandig onderzoek per e-mail medegedeeld dat geen 

sprake was van overtreding van de non-discriminatieverplichting. Daarom mocht KPN er op 

vertrouwen dat het college dit oordeel niet zou wijzigen.  

 

42. Wat betreft de vaststelling van de boetehoogte heeft KPN de volgende bezwaren naar voren 

gebracht: De verhoging van de boetes op grond van recidive is onterecht, omdat KPN de Tw niet 

heeft overtreden, niet eerder één of meerdere gelijksoortige overtredingen heeft begaan en er 

sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen. Het college mocht voorts niet vaststellen dat de 

overtreding van het discriminatieverbod duurde van 14 juli 2006 tot 1 januari 2010. KPN heeft zich 

naar haar mening namelijk niet mededingingsbeperkend gedragen en een eventuele overtreding 

kan alleen plaatsgevonden hebben tijdens het aanbod van KPN, dat wil zeggen de aanbesteding. 

KPN geeft ook aan veel waarde te hechten aan het met het college gesloten Compliance 

Handvest. 

 

43. Tot slot stelt KPN dat publicatie van het boetebesluit onrechtmatig is, omdat het boetebesluit naar 

inhoud en moment van totstandkoming onrechtmatig is, het publiceren in dit stadium 

disproportioneel is en de rechtszekerheid niet gediend is met publicatie. 

6 Overwegingen 

6.1 Inleiding  

44. In dit hoofdstuk gaat het college in op de bezwaren van KPN gericht tegen het bestreden besluit, 

als samengevat weergegeven in hoofdstuk 5 van dit besluit. Achtereenvolgens komen aan bod de 

bezwaren van KPN ten aanzien van:  

i) de overtreding van de non-discriminatieverplichting, 

ii) de overtreding van de meldingsplicht en de transparantieverplichting, 

iii) het vertrouwensbeginsel,  

iv) de nadelige gevolgen voor de mededinging,  

v) de boetehoogte, en  

vi) de publicatie van het boetebesluit.  

 

45. Eerst wordt echter ingegaan op het door KPN in haar bezwaarschrift gestelde aangaande de 

aanbestedingsprocedure OT2006 en het proces leidend tot het boetebesluit.  
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6.2 Aanbestedingsprocedure OT2006 en proces leidend tot boetebesluit  

46. In randnummers 12 tot en met 26 van haar bezwaarschrift beschrijft KPN hoe volgens haar de 

aanbestedingsprocedure OT2006 en het proces leidend tot het boetebesluit zijn verlopen en 

welke rol KPN en het college daarbij hebben gespeeld.  

 

47. Het college leest in deze randnummers van het bezwaarschrift niet zozeer gronden gericht tegen 

het boetebesluit, als wel een volgens KPN relevant kader dat van belang is voor de interpretatie 

van de in randnummers 31 tot en met 74 van haar bezwaarschrift geformuleerde bezwaren. Het 

college ziet daarom ook geen reden om in dit besluit op dit kader in te gaan als ware het een 

bezwaar.  

 

48. Voor de zienswijze van het college op dit kader verwijst het college in dit verband allereerst naar 

het bepaalde in met name de paragrafen 2, 5 en 7 van het boetebesluit, welke paragrafen hij in dit 

besluit op bezwaar onderschrijft. Voor zover relevant zal het college bij de navolgende bespreking 

van KPN’s bezwaargronden nog ingaan op de stellingen van KPN ten aanzien van de 

aanbestedingsprocedure en het proces leidend tot het boetebesluit.  

 

6.3 Bezwaren KPN t.a.v. overtreding non-discriminatieverplichting  

Standpunt KPN 

49. KPN maakt onder andere in randnummers 31 tot en met 41 van haar bezwaarschrift bezwaar 

tegen de conclusie in het boetebesluit dat in het aanbod inzake OT2006, en de op basis hiervan 

op 6 oktober 2006 gesloten Raamovereenkomst, vaste tarieven worden gehanteerd en dat 

daarmee wordt afgeweken van het aanbod CVN/CVXL, dat een jaarlijkse tariefverhoging kent.  

 

50. KPN stelt – samengevat – dat zij de Raamovereenkomst – met name artikel 24, lid 7 – en 

aanverwante documenten altijd zo gelezen heeft dat deze een grondslag bieden voor 

tariefaanpassingen waar het gereguleerde telefoniediensten betreft, ongeacht of deze 

tariefaanpassingen nu expliciet of impliciet door OPTA zijn goedgekeurd (onder andere 

randnummers 4 en 35 van het bezwaarschrift).  

 

51. Van overtreding van de non-discriminatieverplichting is volgens KPN geen sprake, nu zij niet 

strategisch (groepen) klanten anders behandelde. Op het relevante moment van de aanbesteding 

en gunning door de Staat aan KPN, heeft KPN geen andere tarieven en voorwaarden geoffreerd 

dan die voor haar andere zakelijke klanten beschikbaar waren, en evenmin de intentie gehad 

andere tarieven of voorwaarden te offreren. Dat KPN later uitvoering heeft gegeven aan de 

Uitspraak Staat – en daardoor de facto alleen wat betreft de Staat lagere tarieven heeft 

gehanteerd – maakt dit alles aldus KPN niet anders (onder andere randnummers 39 tot en met 41 

van het bezwaarschrift).  
 

52. KPN stelt haar voornoemde standpunt ook altijd zo aan OPTA aangegeven te hebben. OPTA is 

op basis van grondig onderzoek (van de relevante stukken) ook in 2009 ondubbelzinnig tot de 
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conclusie gekomen dat er van een afwijkend aanbod geen sprake was, aldus KPN. Daarnaast 

was OPTA volgens KPN op de hoogte van het (interpretatie)geschil tussen KPN en de Staat 

(onder andere randnummers 36 tot en met 38 van het bezwaarschrift).  

 

53. Tijdens de hoorzitting heeft KPN aan bovenstaande nog toegevoegd dat het feit dat KPN geen 

rechtsmiddelen tegen voornoemd vonnis heeft aangewend niet relevant is. Ook het met 

terugwerkende kracht hanteren van vaste tarieven is niet in strijd met het discriminatieverbod. Het 

discriminatieverbod heeft namelijk zijn werking bij het aanbieden van de dienst en niet bij het 

uitvoeren daarvan. 

 

Overwegingen college  

54. In het boetebesluit – met name paragraaf 7 – motiveert het college uitgebreid waarom hij tot de 

conclusie is gekomen dat het aanbod inzake OT2006, en de op basis hiervan op 6 oktober 2006 

gesloten Raamovereenkomst, een aanbod betreft tegen vaste tarieven en dat dit aanbod daarmee 

afwijkt van het aanbod CVN/CVXL, dat een jaarlijkse tariefverhoging kent. In het boetebesluit 

staat ook dat omdat het aanbod van KPN tegen vaste tarieven niet is aangeboden aan andere 

afnemers met een vergelijkbaar vraag- of belprofiel, KPN de verplichting tot non-discriminatie 

heeft overtreden. Het college onderschrijft deze passages en is van mening dat reeds uit die 

passages volgt dat dit bezwaar van KPN ongegrond is. In aanvulling daarop merkt het college hier 

het volgende op. 

 

55. Vooropgesteld zij dat – zoals ook door KPN erkend in randnummer 32 van haar bezwaarschrift – 

voor de beoordeling of sprake is van overtredingen primair het aanbod dat KPN op 14 juli 2006 

heeft gedaan en de Raamovereenkomst relevant zijn. Daartoe is van belang dat met ingang van  

1 januari 2006 in het Retailbesluit ook expliciet ‘het aanbod’ onder het dienstbegrip uit dit besluit, 

en daarmee binnen de reikwijdte van de relevante verplichtingen, is gebracht. Niet bepalend voor 

de vaststelling van de overtreding zijn de beoordeling van de wijze waarop de aangeboden dienst 

vervolgens daadwerkelijk is geleverd, respectievelijk uitvoering is gegeven aan de betreffende 

(raam)overeenkomst(en)
3
 en het feit dat (het college van) OPTA pas op enig moment nadien een 

onderzoek is gestart naar een mogelijke overtreding. Gelet hierop onderschrijft het college het 

standpunt van KPN dat de Uitspraak Staat, de keuze van KPN om geen rechtsmiddelen tegen dit 

vonnis aan te wenden en het al dan niet met terugwerkende kracht daadwerkelijk hanteren van 

vaste tarieven, niet bepalend zijn voor de vaststelling van de overtreding van de  

non-discriminatieverplichting. Dat betekent evenwel niet, anders dan KPN meent, dat geen sprake 

is van een overtreding. Volgens het college is namelijk de overtreding reeds begaan op het 

moment van het aanbod.  

 

56. Naar de mening van het college staat met betrekking tot de uitleg van artikel 24, lid 7, van de 

Raamovereenkomst, anders dan KPN stelt, alleen al gelet op de tekst van deze bepaling  

genoegzaam vast dat KPN vaste tarieven is overeengekomen met de Staat. Het artikellid luidt 

                                                      
3
 Zie vergelijkbaar ook Rb. Rotterdam 17 augustus 2005, KPN vs. OPTA, TELEC 04/1720-HRK (r.o. 2.4.2.). 
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immers als volgt:  

 “Opdrachtnemer is niet gerechtigd de in de Bijlage 2 opgenomen tarieven gedurende de 

looptijd te wijzigen, tenzij er sprake is van: 

- levering van gereguleerde Telecommunicatiediensten waarvoor de van toepassing zijnde 

tarieven zoals goedgekeurd door OPTA gelden. In dat geval worden de Tarieven in Bijlage 2 

en Nadere Overeenkomsten terzake van de levering van die diensten aangepast conform 

goedkeuring van de OPTA; (…)” 

 

57. Naar het oordeel van het college hebben KPN en de Staat gelet op deze tekst bedoeld om 

duidelijke en strikte afspraken te maken over de hoogte van de tarieven, in tegenstelling tot 

hetgeen KPN stelt in randnummer 21 van haar bezwaarschrift, namelijk dat dit artikel de 

grondslag voor KPN bood om, wat betreft telefoniediensten die aan regulering onderhevig zijn, de 

tarieven aan te passen. Met het aangaan van de Raamovereenkomst heeft KPN zich derhalve 

jegens de Staat gebonden om tegen de overeengekomen tarieven te leveren en ook tegen die 

overeengekomen tarieven te blijven leveren.  

 

58. In randnummer 35 van het bezwaarschrift stelt KPN ook dat partijen in genoemd artikel(lid) ook 

bedoeld hebben dat niet alleen een expliciete, maar ook een impliciete goedkeuring van het 

college, een tariefverhoging toestaat. Naast het feit dat er naar het oordeel van het college ook 

geen impliciete goedkeuring heeft plaatsgevonden, is dit standpunt ook om de volgende redenen 

onjuist. Nu het artikel als besproken alleen ziet op goedkeuring van tarieven op grond van 

veranderende regulering, is deze kennelijk door KPN voorgestane uitgebreidere uitleg van het 

artikel volgens het college niet aan de orde. Van belang is ook dat zou de zienswijze van KPN 

gevolgd worden, KPN eenzijdig de mogelijkheid gehad zou hebben haar tarieven naar elk 

gewenst niveau te verhogen, mits zij binnen de door het college gestelde bandbreedte blijft en 

mits zij niet discriminatoir handelt. Een dergelijke gedachte staat haaks op het doel van een 

aanbesteding, waarbij tarieven (binnen de wettelijke kaders) juist zo veel mogelijk gefixeerd 

worden en in ieder geval niet naar keuze van de aanbiedende partij autonoom verhoogd kunnen 

worden.  

 

59. Dat vaste tarieven zijn overeengekomen volgt overigens niet alleen uit de tekst van artikel 24, lid 

7, van de Raamovereenkomst, maar volgens het college ook uit het bestek. Dat is te meer van 

belang, nu bij de uitleg van artikel 24, lid 7, van de Raamovereenkomst met name belang dient te 

worden gehecht aan dit bestek. Het bestek is immers aan het sluiten van de Raamovereenkomst 

voorafgegaan – er is op het bestek ingeschreven – en bepaalt op welke voorwaarden KPN heeft 

kunnen inschrijven. In paragraaf 4.2 van het bestek staat:  

“Door het continue toezicht van OPTA, kunnen regelingen ook tijdens de looptijd van de 

Raamovereenkomst geïntroduceerd worden. Als een regeling van kracht wordt die van 

toepassing is op de diensten die onderdeel zijn van de Raamovereenkomst, dient Aanbieder 

deze regelingen toe te passen op haar diensten of dient Aanbieder in voorkomende gevallen 

andere Aanbieders in staat te stellen haar diensten zodanig aan te passen dat deze andere 

Aanbieders deze diensten in lijn met de nieuwe regelingen kan aanbieden. De Aanbesteder zal 
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Aanbieders in staat stellen de Raamovereenkomst zodanig aan te passen dat de Aanbieder 

conform de OPTA-regelingen acteert.” 

 

60. Hieruit volgt dat het slechts mogelijk is tarieven te verhogen tijdens de looptijd van de 

Raamovereenkomst indien nieuwe regulering op KPN van toepassing wordt op grond waarvan 

deze verhogingen zijn geboden, en deze tarieven expliciet door het college zijn goedgekeurd. 

KPN kreeg door deze paragraaf 4.2 de ruimte om haar tarieven te verhogen indien zij hiertoe als 

gevolg van veranderende regelgeving werd gedwongen. In het onderhavige geval is echter van 

een dergelijke situatie helemaal geen sprake. Het college verwijst ook naar randnummer 142 van 

het boetebesluit, welk randnummer in bezwaar wordt onderschreven. Paragraaf 15.1 van het 

bestek leert ook dat het “is expliciet niet acceptabel dat andere tariefcomponenten worden 

geïntroduceerd” en dat alle kosten in deze tariefcomponenten moeten zijn verwerkt. 

 

61. KPN stelt – in randnummer 21 van het bezwaarschrift – dat haar uitleg van artikel 24, lid 7, van de 

Raamovereenkomst, inhoudende dat KPN op grond van de Raamovereenkomst de tarieven van 

gereguleerde diensten wel zou kunnen wijzigen tijdens de looptijd van deze overeenkomst, wordt 

bevestigd in de managementsamenvatting van haar offerte. Daarin staat dat toekomstige 

wijzigingen binnen de daartoe gestelde wettelijke kaders automatisch en per direct zullen worden 

doorgevoerd. Het college is het oneens met deze stelling gezien de duidelijke formulering van 

artikel 24, lid 7, van de Raamovereenkomst en het feit dat als al nadere uitleg noodzakelijk is, als 

hiervoor besproken (paragraaf 4.2 van) het bestek van doorslaggevende betekenis is voor de 

interpretatie van de Raamovereenkomst en dus niet de offerte of de samenvatting. Bovendien 

gaat de passage in de managementsamenvatting waar KPN naar verwijst in haar bezwaarschrift 

niet zozeer in op verhogingen, maar geeft zij aan dat toekomstige wijzigingen in de praktijk voor 

de Staat betekenen dat er direct geprofiteerd wordt van tariefverlagingen. Nadeel ondervinden 

van verhogingen is volgens het college een andere kwestie. Het college is het daarom ook om 

deze redenen niet eens met de stelling van KPN dat partijen in het kader van OT2006 geen vaste 

tarieven zijn overeengekomen. Het college ziet zich in dit standpunt bevestigd in de 

rechtsoverwegingen 3.5 tot en met 3.9 van de Uitspraak Staat.  

 

62. Mede gezien het voorgaande, staat volgens het college vast dat KPN in strijd heeft gehandeld met 

de verplichting tot non-discriminatie, en meer in het bijzonder met het verbod op selectieve 

prijsonderbieding, door de Staat als enige vaste tarieven aan te bieden. Het college vindt hiervoor 

steun in de Publicatie uitspraak: 

“ 7.3 De voorzieningenrechter volgt dit oordeel van de voorzieningenrechter van de Rechtbank 

’s-Gravenhage [als weergegeven in de rechtsoverwegingen 3.5-3.9 van de Uitspraak Staat – 

toevoeging college] dat KPN met de Staat vaste tarieven is overeengekomen. De 

tariefsverhogingen die KPN wenste door te voeren vallen niet onder de uitzondering van artikel 

24, zevende lid, van de Raamovereenkomst, nu deze verhogingen niet de goedkeuring van 

verweerder nodig hadden. Het feit dat KPN gehouden was non-discriminatoir te handelen, doet 

daaraan niet af.  
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7.4 KPN heeft tegen het vonnis van 3 november 2009 geen rechtsmiddelen aangewend, doch 

dit vonnis uitgevoerd. Dit betekent dat KPN in het kader van OT2006 met terugwerkende 

kracht per 1oktober 2006 overeenkomstig de Raamovereenkomst, inclusief de CVN/CVXL-

kortingsregelingen, vaste tarieven heeft gehanteerd, terwijl zij niet dezelfde dienst (met vaste 

tarieven) aan haar andere afnemers met een vergelijkbaar vraag- of belprofiel heeft geleverd. 

Hiermee heeft KPN dus in strijd gehandeld met de non-discriminatieverplichting uit het 

Retailbesluit, waardoor verweerder de bevoegdheid toekomt om daartegen op grond van 

artikel 15.4 van de Tw handhavend op te treden door middel van het opleggen van een boete.”  

 

63. Het college deelt niet het standpunt dat KPN tijdens de hoorzitting heeft ingenomen, dat de Staat 

als professionele contractpartij had moeten weten dat KPN gezien de geldende regulering geen 

vaste tarieven kon overeenkomen. Ongeacht of de Staat volledig op de hoogte was of kon zijn 

van alle (aspecten van de) op KPN rustende regulering, blijft KPN zelf verantwoordelijk voor de 

naleving van de aan haar opgelegde regulering.  

 

64. De in randnummer 52 van dit besluit samengevatte bezwaren (inhoudende dat KPN het college 

volledig zou hebben geïnformeerd en dat KPN op basis van grondig onderzoek zou hebben 

geconcludeerd dat er geen sprake was van een afwijkend aanbod) behandelt (en weerlegt) het 

college in paragraaf 6.5 van dit besluit.  

 

Conclusie n.a.v. overwegingen college  

65. Het college is gezien het voorgaande van mening dat in het boetebesluit terecht tot de conclusie 

is gekomen dat KPN zich jegens de Staat heeft gebonden om haar diensten tegen vaste tarieven 

te leveren. Nu KPN andere afnemers met een vergelijkbaar vraag- of belprofiel geen aanbod 

tegen vaste tarieven heeft gedaan, is de conclusie in het boetebesluit dat KPN de verplichting tot 

non-discriminatie heeft overtreden, terecht. Het bezwaar van KPN dat zij de  

non-discriminatieverplichting niet zou hebben overtreden, treft dan ook geen doel.  

 

6.4 Bezwaren KPN t.a.v. overtreding meldingsplicht en transparantieverplichting 

Standpunt KPN 

66. KPN stelt in randnummers 42 tot en met 44 van haar bezwaarschrift dat zij, anders dan het 

college van mening is in het boetebesluit, noch de meldingsplicht, noch de 

transparantieverplichting heeft overtreden. Volgens KPN heeft zij het college namelijk wel degelijk 

volledig geïnformeerd en ook de benodigde transparantie betracht, nu haar aanbod inzake 

OT2006 was gebaseerd op de bestaande CVN (en later CVXL) regelingen, die al eerder bij het 

college waren gemeld en op de website van KPN waren gepubliceerd. 

 

Overwegingen college 

67. Het college heeft kennis genomen van dit bondige bezwaar van KPN, maar onderschrijft in dit 

besluit op bezwaar de conclusies als geformuleerd in randnummers 95 en 96 van het 
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boetebesluit. Het aanbod inzake OT2006 wijkt door de vaste tarieven af van de genoemde 

kortingsregelingen en vormt daarmee een nieuwe dienst die separaat bij het college had moeten 

worden gemeld en op de website gepubliceerd. Het college is dan ook van mening dat alleen al 

om deze reden het bezwaar ongegrond is. 

 

68. Het college ziet echter aanleiding in de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Rotterdam (de Publicatie uitspraak), om zijn standpunt ter zake van de overtreding van de 

meldingsplicht en transparantieverplichting nader uit te werken. De voorzieningenrechter was 

namelijk voorshands van mening dat in casu geen sprake was van overtreding van de 

meldingsplicht en transparantieverplichting. Volgens hem kon daarvan pas sprake zijn, indien een 

als AMM aangewezen onderneming de kennelijke wil heeft gehad een bepaalde dienst aan te 

bieden, zonder dat te melden bij het college en zonder daar algemene bekendheid aan te geven. 

KPN zou die wil in het onderhavige geval niet hebben gehad, en daarom zou KPN er bezwaarlijk 

verplicht toe kunnen worden om een dienst die zij niet wil aanbieden, te melden bij het college en 

algemeen bekend te maken. De omstandigheid dat KPN door de voorzieningenrechter van de 

rechtbank ’s-Gravenhage in de Uitspraak Staat bevolen is alsnog vaste tarieven te hanteren en de 

Raamovereenkomst met de Staat na te komen, brengt volgens de voorzieningenrechter evenmin 

met zich mee dat KPN, ook al handelde zij in strijd met de non-discriminatieverplichting, de wil 

had die dienst (algemeen) aan te bieden (rechtsoverweging 7.11).  

 

69. Het college is van mening dat de voorzieningenrechter daarmee uitgaat van een onjuiste uitleg 

van de genoemde verplichtingen. Of KPN de kennelijke wil heeft gehad om een dienst (algemeen) 

aan te bieden, is allereerst namelijk geen onderdeel van artikel 6a.12, onder c, van de Tw (de 

transparantieverplichting), artikel 6a.13, vijfde lid, van de Tw (de meldingsplicht) of de uitwerking 

van deze verplichtingen in het Retailbesluit. Daarmee is de kennelijke wil niet relevant voor de 

vraag of de genoemde verplichtingen zijn overtreden. Daarbij komt dat de voorzieningenrechter er 

bij deze uitleg aan voorbij gaat dat KPN op grond van de non-discriminatieverplichting haar 

diensten in het geheel niet selectief mag aanbieden, zodat ook om die reden de door de 

voorzieningenrechter genoemde kennelijke wil om de dienst algemeen aan te bieden, niet 

relevant kan en mag zijn. KPN dient immers op grond daarvan elke nieuwe dienst algemeen, aan 

een voldoende grote doelgroep, aan te bieden.  

 

70. Een en ander wringt naar het oordeel van het college te meer, nu de meldingsplicht en de 

transparantieverplichting bij uitstek beogen KPN tot transparantie over haar diensten en de 

bijbehorende voorwaarden te dwingen, zodat het college effectief kan toezien op de naleving van 

de opgelegde verplichtingen, en eindgebruikers vrijelijk en effectief gebruik kunnen maken van de 

diensten van KPN die qua voorwaarden en tarieven het best aansluiten bij hun wensen en 

behoeften. Ook in dat licht past het niet om de overtreding van deze verplichtingen afhankelijk te 

stellen van de kennelijke wil van KPN.   

 

71. Ten overvloede merkt het college op dat als de kennelijke wil van KPN al relevant zou zijn, dat 

naar het oordeel van het college hooguit het geval zou kunnen zijn bij de bepaling van de 
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verwijtbaarheid en daarmee in het kader van de vaststelling van de boetehoogte. Het college is 

echter van oordeel dat de overtreding van de meldingsplicht en de transparantieverplichting 

volledig aan KPN verwijtbaar is en ziet om die reden dan ook in bezwaar geen reden tot verlaging 

van de opgelegde boete. Hij acht deze overtredingen op dezelfde voet verwijtbaar als de  

non-discriminatieverplichting.  

 

72. Wat betreft de verwijtbaarheid van de overtreding van de non-discriminatieverplichting, 

onderschrijft het college de overweging van de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 7.7 van 

de Publicatie uitspraak dat KPN ten minste had kunnen begrijpen dat “de door haar gegeven 

uitleg van artikel 24, zevende lid, van de Raamovereenkomst discutabel was” en “zo bij haar 

aanbod welbewust een risico genomen met betrekking tot een mogelijke overtreding van de Tw”, 

te meer nu KPN op geen enkel moment deze uitleg van de Raamovereenkomst met het college 

heeft besproken. Het college is evenwel van mening dat deze vaststelling niet alleen relevant is 

met het oog op de verwijtbaarheid van de non-discriminatieverplichting, maar ook met het oog op 

de verwijtbaarheid van de meldingsplicht en de transparantieverplichting. Immers, alleen door 

genoemde discutabele uitleg van artikel 24, lid 7, van de Raamovereenkomst kon KPN zich op het 

standpunt stellen dat zij de aan de Staat geboden vaste tarieven niet hoefde te melden aan het 

college en te publiceren op haar website. Daarmee heeft KPN naar het oordeel van het college 

ook wat betreft de meldingsplicht en de transparantieverplichting welbewust het risico genomen 

dat zij niet aan deze verplichtingen zou voldoen. Ook om deze redenen is er volgens het college 

in casu geen aanleiding de overtredingen van de meldingsplicht en de transparantieverplichting 

niet of minder verwijtbaar te achten.  

 

Conclusie n.a.v. overwegingen college  

73. Het college is gezien het voorgaande van mening dat in het boetebesluit terecht is vastgesteld dat 

KPN de meldingsplicht en de transparantieverplichting heeft overtreden. Het bezwaar van KPN is 

ook op dit punt ongegrond.  

 

6.5 Bezwaren KPN t.a.v. vertrouwensbeginsel  

Standpunt KPN 

74. KPN stelt in randnummers 55 en 56, paragraaf IV, van haar bezwaarschrift dat het college het 

vertrouwensbeginsel heeft geschonden. In 2009 is het college aldus KPN op basis van zelfstandig 

onderzoek naar een mogelijke overtreding van de non-discriminatie- en de 

transparantieverplichting tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van een overtreding van 

de non-discriminatieverplichting. In het boetebesluit had het college daarom niet tot een andere 

conclusie mogen komen.  

 

75. In andere randnummers (24, 25, 35 tot en met 38 en 41) van het bezwaarschrift lijkt KPN 

standpunten in te nemen die gezien kunnen worden als een uitwerking van haar bezwaar dat het 

college het vertrouwensbeginsel heeft geschonden. Zo kan volgens KPN een naar zijn aard 

voorlopig en niet-declaratoir oordeel van de voorzieningenrechter dat is gebaseerd op een 
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alternatieve lezing van de Raamovereenkomst geen feit of omstandigheid vormen voor het 

college om terug te komen op zijn eigen onderzoek gebaseerde standpunt. De 

Raamovereenkomst is inhoudelijk nog exact hetzelfde als die door OPTA zelf is beoordeeld in 

2007, aldus KPN (onder andere randnummers 36 en 41 in het bezwaarschrift). De Publicatie 

uitspraak mag naar het oordeel van KPN niet in de plaats gesteld worden van de eigen 

beoordelingsverantwoordelijkheid van het college (onder andere randnummers 37, 41 en 53 van 

het bezwaarschrift).  

 

Eigen beoordelingsverantwoordelijkheid genomen door college  

76. Vooropgesteld zij allereerst dat het college de gedachte onderschrijft dat hij ter zake een eigen 

beoordelingsverantwoordelijkheid heeft. Het college concludeert evenwel dat hij deze 

verantwoordelijkheid heeft genomen. Naar het oordeel van het college is in het boetebesluit een 

eigen beoordeling gemaakt van het aanbod van KPN in het kader van OT2006. Bij deze 

beoordeling is mede de Uitspraak Staat betrokken. Dat de Uitspraak Staat is meegenomen ligt 

ook voor de hand, gelet op het feit dat de civiele rechter het aangewezen orgaan is voor de 

beslechting van geschillen over de uitleg van overeenkomsten. 

 

77. Ter nadere onderbouwing van dit standpunt, zal het college kort de relevante ontwikkelingen die 

verband houden met de eigen beoordeling van het college bespreken.  

 

78. In de Uitspraak Staat – zoals ook besproken in paragraaf 6.3 van dit besluit – heeft de 

voorzieningenrechter de Staat volledig in het gelijk gesteld en onder andere geoordeeld dat KPN 

op grond van de Raamovereenkomst niet gerechtigd was de tarieven te verhogen gedurende de 

looptijd van het contract. KPN heeft eind november 2009 besloten om niet tegen dit vonnis in 

beroep te gaan. 

 

79. Naar aanleiding van dit vonnis heeft het college KPN bij brief van 14 december 2009 

geïnformeerd over het feit dat hij enkele weken daarvoor kennis had genomen van dit vonnis en 

dat dit voor het college een ander licht werpt op het aanbod voor vaste telefonie dat KPN inzake 

OT2006 heeft gedaan (zie ook de omschrijving in randnummer 23 van het boeterapport OT2006 

van 11 januari 2011 (hierna: boeterapport), welke omschrijving het college correct acht). Het 

college heeft hierbij aangegeven dat dit voor hem aanleiding is om het onderzoek naar OT2006 te 

heropenen en heeft KPN een informatieverzoek gestuurd met betrekking tot alle stukken die ten 

grondslag hebben gelegen aan KPN’s inschrijving voor OT2006 alsmede alle stukken die KPN 

heeft ingebracht in de procedure tegen de Staat, waaronder vooral ook informatie met betrekking 

tot de gang van zaken rond de inschrijving voor OT2006. Tevens heeft het college KPN verzocht 

om hem te informeren over de wijze waarop KPN al dan niet gevolg zal geven aan de Uitspraak 

Staat en de gevolgen die dit heeft op de van toepassing zijnde vaste telefonie retailregulering in 

de periode van 14 juli 2006, de offertedatum, tot 1 januari 2010, de datum van de intrekking van 

de retailregulering. In de brief van 14 december 2009 heeft het college tevens aangegeven dat 

KPN het college niet uit eigen beweging heeft geïnformeerd over 1) het conflict tussen de Staat en 

KPN, 2) het kort geding zelf, en 3) het uiteindelijke vonnis. Per e-mail van 4 januari 2010, later 
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aangevuld bij brief van 15 januari 2010, heeft KPN de informatie geleverd zoals door het college 

verzocht in haar informatieverzoek van 14 december 2009.  

 

80. Mede naar aanleiding van voornoemde informatie heeft het college bij brief van 21 juni 2010 KPN 

een aanvullend informatieverzoek verzonden gericht op de aanvulling van het feitencomplex, 

waaronder het aantal contracten en de betrokken omzet. KPN is daarbij ook verzocht om het 

college te voorzien van alle documentatie die ten grondslag heeft gelegen aan KPN’s beslissing 

om volledig uitvoering te geven aan de Uitspraak Staat en daartegen geen beroep in te stellen.  

 

81. Naar aanleiding van het voornoemde door hem uitgevoerde onderzoek en de ontvangen 

informatie is het college tot de conclusie gekomen dat KPN overtredingen heeft begaan. De 

Uitspraak Staat was slechts een nadere aanleiding om dit onderzoek te starten.  

 

82. Anders dan KPN in met name randnummer 41 van haar bezwaarschrift, tijdens de hoorzitting en 

ook reeds in haar zienswijze heeft gesteld, is het volgens het college derhalve niet zo dat het 

civiele vonnis zelf en de uitvoering die KPN daaraan heeft gegeven ertoe hebben geleid dat KPN, 

met terugwerkende kracht, overtredingen zou hebben begaan. De overtredingen hebben reeds in 

2006 plaatsgevonden, maar het college heeft in zijn onderzoek pas in 2009 de overtredingen 

vastgesteld (zie ook randnummers 97 en verder van het boetebesluit, welke randnummers het 

college onderschrijft). Het onderzoek en het vonnis van de voorzieningenrechter zijn voor dit eigen 

onderzoek ondersteunend geweest, maar zijn niet dragend voor de uitkomsten daarvan.  

 

83. Uit bovenstaande blijkt naar het oordeel van het college dat hij in het boetebesluit zijn 

verantwoordelijkheid heeft genomen ten aanzien van de beoordeling van KPN´s aanbod. Het 

bezwaar van KPN op dit punt treft dan ook geen doel. 

 

Geen toezegging van bevoegd bestuursorgaan 

84. Het college is voorts van mening dat KPN aan het conceptstandpunt dat begin 2009 door een 

medewerker van OPTA in een e-mail is ingenomen, niet het gerechtvaardigd vertrouwen heeft 

kunnen ontlenen dat het college niet tot handhaving zou overgaan (zie ook randnummers 90 tot 

en met 97 van dit besluit).  

 

85. Het college wijst er in dit verband op dat zowel de Afdeling bestuursrechtspraak als het College 

van Beroep voor het bedrijfsleven
4
 (hierna ook: CBb) uitgaat van een beginselplicht tot 

handhaving van bestuursorganen:  

“Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding 

van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder 

bestuursdwang of dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten 

maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden 

gevergd dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. 

                                                      
4
 Zie voetnoot 6 respectievelijk 7 van dit besluit. 
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Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te 

dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.”
5
 

 

86. Op het college rust derhalve in beginsel de plicht om handhavend op te treden tegen 

overtredingen, met bestuursdwang of een last onder dwangsom, of middels het opleggen van een 

bestuurlijke boete.
6
 Het algemeen belang dat met handhaving wordt gediend, verzet zich, zeker bij 

ernstige overtredingen, tegen een te vlotte honorering van een beroep op het 

vertrouwensbeginsel. Uit de jurisprudentie volgt dan ook, in lijn met deze beginselplicht tot 

handhaving, dat gerechtvaardigd vertrouwen slechts kan worden gewekt indien het bevoegde 

bestuursorgaan uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat van handhavend optreden zal worden 

afgezien.
7
 

 

87. Naar het oordeel van het college is daarvan in het onderhavige geval geen sprake. Het college 

stelt vast dat het door KPN thans ingeroepen conceptstandpunt niet door het college is bevestigd 

en bovendien niet de uitdrukkelijke toezegging behelst dat niet tot handhaving zal worden 

overgegaan. Het conceptstandpunt is door een toezichthoudend ambtenaar van OPTA in een  

e-mail opgenomen. Het betreft geen formeel besluit waarin uitdrukkelijk wordt aangegeven dat er 

geen sprake is geweest van een overtreding en dat van handhaving zal worden afgezien. De 

stelling dat aan het conceptstandpunt het gerechtvaardigd vertrouwen kan worden ontleend dat 

niet tot handhaving zal worden overgegaan, is rechtens dan ook niet houdbaar.
8
  

 

88. Uit literatuur
9
 blijkt ook dat een beroep op niet-formele toezeggingen omtrent niet-handhaving in 

de praktijk niet kan leiden tot het afzien van handhaving, waarbij ook in het onderhavige geval een 

rol speelt dat KPN bekend is met het feit dat slechts het college beslissingsbevoegd is met 

betrekking tot handhavingsbesluiten. Bovendien verwijst het college in dit kader nog naar een 

uitspraak van de voorzieningenrechter van het CBb waarin een beroep op gerechtvaardigd 

vertrouwen dat gewekt zou zijn in een e-mailbericht van het college niet is gehonoreerd.
10

  

 

89. Gelet op bovenstaande is het college van mening dat geen sprake is van gerechtvaardigd 

vertrouwen, zodat ook het beroep op het vertrouwensbeginsel van KPN in bezwaar ongegrond is. 

Het college ziet zich ook in dit standpunt gesteund door de Publicatie uitspraak:  

“7.6 Evenmin bestaat er aanleiding KPN te volgen in haar betoog dat zij op basis van haar 

veelvuldige contacten met verweerder er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij ter zake 

van de Raamovereenkomst niet in strijd zou handelen met de verplichtingen als bedoeld in het 

                                                      
5
 ABRvS 21 november 2011, zaaknummers 201103796/1/H1 en 201103796/2/H1, rechtsoverweging 2.8.1. 

6
 Zie ook: CBb 15 juni 2011, LJN: BQ8708 en CBb 20 augustus 2010, LJN: BN4700. 

7
 ABRvS 21 november 2011, zaaknummers 201103796/1/H1 en 201103796/2/H1, rechtsoverweging 2.8.1. 

8
 Zie ook: Tekst en commentaar Awb, Kluwer, 2010, p. 414. 

9
 Zie o.a.: Schössels en Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 2010, p. 976; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, 

Hoofdstukken van Bestuursrecht, 2011, p. 311 e.v. 

10
 CBb 27 augustus 2009, LJN:BJ6538. 



 

   

Besluit 

Openbaar 

 

20

Retailbesluit. Hoewel verweerder over de, als gevolg van het door KPN aangaan van de 

Raamovereenkomst met de Staat, mogelijke strijd met de non-discriminatieverplichting met 

enige regelmaat (concept)standpunten heeft ingenomen, heeft verweerder geen formeel 

besluit genomen waarin hij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat er geen sprake is 

geweest van een overtreding van het Retailbesluit en dat van handhaving zou worden 

afgezien. Ook heeft KPN aan de conceptconclusie die begin 2009 door een medewerker van 

verweerder in een e-mail is opgenomen, niet het gerechtvaardigd vertrouwen kunnen ontlenen 

dat verweerder niet tot handhaving zou overgaan.” 

 

Ook anderszins geen gerechtvaardigd vertrouwen; conceptstandpunt OPTA o.b.v. gebrekkige 

informatieverstrekking KPN  

90. Ten overvloede merkt het college in dit verband nog op dat de eerdergenoemde ambtenaar, 

vanwege het feit dat KPN niet volledig is geweest in de informatieverstrekking, ook niet over alle 

relevante informatie beschikte ten tijde van het nemen van het conceptstandpunt. Ook om die 

reden treft het beroep op het vertrouwensbeginsel naar het oordeel van het college geen doel.  

 

91. Het college verwijst hierbij ook naar randnummers 1 tot en met 23 van het boeterapport, welke 

randnummers het college in bezwaar onderschrijft. Ter uitwerking van dit punt beschrijft het 

college hieronder kort de gebrekkige informatieverstrekking van KPN en de impact daarvan op het 

tot stand komen van het conceptstandpunt. 

 

92. KPN stelt in haar bezwaarschrift dat zij een toelichting heeft gegeven op haar offerte 

(randnummer 36). KPN heeft het college inderdaad in juli 2006 geïnformeerd over het feit dat zij 

een bod had uitgebracht op het Cluster Vaste Telefonie in de aanbesteding OT2006. Zij heeft 

tarievensheets en toelichting daarop verstrekt. Tevens heeft KPN per e-mail van 26 juli 2006 

expliciet aangegeven dat de geoffreerde tarieven de bij OPTA bekende tarieven van onder meer 

de CVN-kortingsregeling, welke een jaarlijkse tariefverhoging kent, behelsden (zie ook 

randnummer 2 van het boeterapport). Bij het beoordelen van de offerte, is het college uitgegaan 

van deze door KPN verstrekte – en naar achteraf blijkt misleidende – informatie. Deze informatie 

gaf toen geen aanleiding om te veronderstellen dat de offerte in strijd was met de bestaande 

regelgeving.  

 

93. Rond het uitbrengen van het bod, het sluiten van de raamovereenkomst en de periode daarna, 

heeft KPN (het college van) OPTA niet geïnformeerd over de raamovereenkomst zelf. Ook is KPN 

niet in overleg getreden met (het college van) OPTA over het gegeven, waar KPN in het 

bezwaarschrift aan refereert, dat het aanbieden van vaste tarieven binnen de 

aanbestedingsprocedure als een “knock-out criterium” gold. Dit gegeven is zeer relevant. Immers, 

als de Staat vaste tarieven eist en KPN wint de aanbesteding, dan moet dat betekenen dat KPN 

zich – tenminste in de ogen van de Staat – heeft gecommitteerd om vaste tarieven te hanteren. 

Als deze vaste tarieven niet ook aan andere afnemers worden aangeboden – en dat is niet 

gebeurd – dan wordt de non-discriminatieverplichting overtreden.  
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94. Pas op 28 juni 2007, bijna een jaar nadat KPN en de Staat op 6 oktober 2006 op grond van de 

eerder ingediende offerte de Raamovereenkomst hadden gesloten, heeft KPN in het kader van 

een breder onderzoek van het college naar grootzakelijke (vaste telefonie) contracten van KPN, 

de Raamovereenkomst aan het college overgelegd (zie ook rechtsoverweging 4.4 van de 

Publicatie uitspraak).  

 

95. Bij brief van 12 september 2007 heeft KPN naar aanleiding van een verzoek van het college laten 

weten op welke wijze zij de BelBasis tariefverhoging van 1 mei 2007 heeft gecommuniceerd aan 

haar klanten. Tevens geeft KPN in deze brief aan dat zij de tariefverhoging, in overeenstemming 

met de non-discriminatieverplichting, ook heeft doorgevoerd voor OT2006 (randnummer 15 van 

het boeterapport, alsmede rechtsoverweging 4.6 van de Publicatie uitspraak). Gedurende de 

looptijd van de met de Staat gesloten Raamovereenkomst heeft KPN in de periode tot en met  

31 december 2009 haar generieke BelBasis tarieven ook op verschillende momenten verhoogd, 

namelijk op 1 mei 2007, op 1 maart 2008 en op 1 februari 2009. De uitvoering van de 

overeenkomst met de Staat was, anders dan het aanbod uit 2006, in overeenstemming met CVN 

(later CVXL) en bood dus voor het college geen directe aanleiding om meer specifiek aandacht te 

besteden aan de onderliggende Raamovereenkomst. Hierbij komt dat KPN, als gezegd, het 

college ook altijd heeft voorgehouden dat het OT2006-aanbod gebaseerd was op de  

CVN-regeling. Mede gezien het voorgaande heeft OPTA KPN in maart 2009 tijdens een 

stuurgroepvergadering geïnformeerd over haar bevindingen in het kader van het zogenaamde 

Top-500 onderzoek. OPTA heeft hierin haar conceptstandpunt weergegeven dat sprake lijkt te zijn 

van een vaste prijsafspraak voor gereguleerde vaste telefoniediensten, gelet op a) de formulering 

in de Raamovereenkomst, b) het ontbreken daarin of in een Nadere Overeenkomst van een 

verwijzing naar de betreffende kortingsregelingen (eerst CVN, later CVXL), en c) de recente 

klachten van de Staat over de tariefverhogingen van KPN per 1 februari 2009 (randnummer 19 

van het boeterapport; zie ook rechtsoverweging 4.7 van de Publicatie uitspraak).  

 

96. Nadat KPN haar zienswijze over dit conceptstandpunt heeft gegeven, heeft een toezichthoudend 

ambtenaar van OPTA op 2 april 2009 KPN per e-mail geïnformeerd dat het eerdere 

conceptstandpunt inzake non-discriminatie was heroverwogen. Er is toen geconcludeerd dat er 

gelet op KPN’s handelwijze in de praktijk, geen sprake was van een overtreding van de  

non-discriminatieverplichting ten aanzien van vaste tariefafspraken. Een belangrijke afweging is 

hierbij geweest dat KPN vanaf de dag van ondertekening van de Raamovereenkomst, in de 

praktijk Corporate Voice, eerst CVN en later CVXL, heeft toegepast, zodat hooguit sprake was 

van een de minimis overtreding die niet direct aanleiding gaf tot handhaving. Op dat moment is 

geen nader standpunt ingenomen met betrekking tot de mogelijke schending van de 

transparantieverplichting (randnummer 21 van het boeterapport; zie ook rechtsoverweging 4.7 van 

de Publicatie uitspraak). 

 

97. Uit bovenstaande blijkt onder andere dat het college lange tijd als gevolg van gebrekkige 

informatieverstrekking van de zijde van KPN op het verkeerde been is gezet en dat daardoor een 

conceptstandpunt is ingenomen (zie randnummers 76 tot en met 83 van dit besluit). Toen het 

college eenmaal beschikte over alle relevante informatie, is hij overgegaan tot handhaving.  
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Conclusie n.a.v. overwegingen college  

98. Gezien het bovenstaande komt het college tot het oordeel dat in het boetebesluit terecht is 

geconcludeerd dat het opleggen van boetes aan KPN niet in strijd is met het vertrouwensbeginsel. 

De bezwaren van KPN ten aanzien het vertrouwensbeginsel treffen dan ook geen doel. 

 

6.6 Bezwaren KPN t.a.v. nadelige gevolgen voor de mededinging 

Standpunt KPN 

99. KPN stelt in randnummers 45 tot en met 52 van haar bezwaarschrift dat door haar handelswijze 

inzake OT2006 geen verstoring van de mededinging heeft plaatsgevonden en dat reeds hierom 

geen sprake kan zijn van een overtreding van de non-discriminatieverplichting.  

 

100. Hierbij is volgens KPN onder andere van belang dat KPN de Staat dezelfde BelBasis tarieven en 

kortingsregeling geoffreerd heeft als die zij aan andere eindgebruikers aanbood en KPN op geen 

enkele manier een aanbod heeft gedaan waarbij het aanbod van de concurrentie zou zijn gevolgd. 

Daarnaast merkt KPN op dat de Staat geen exclusieve overeenkomst met KPN heeft gesloten, de 

looptijd van de overeenkomst relatief kort was, en OPTA niet heeft aangetoond dat het gedrag 

van KPN enig effect op de mededinging heeft gehad en/of dat de Staat zonder de vermeende 

selectieve aanbieding vaste telefonie niet bij KPN en dus bij een andere partij zou afnemen. Het 

college heeft tevens ten onrechte geoordeeld dat eindgebruikers met eenzelfde of vergelijkbaar 

vraagprofiel niet hebben kunnen profiteren van dezelfde lage tarieven als die voor de Staat 

werden gehanteerd, aldus KPN.  

 

101. Tijdens de hoorzitting heeft KPN betoogd dat het discriminatieverbod bedoeld is om te voorkomen 

dat KPN door selectieve prijsonderbieding concurrenten uitsluit en daarmee de mededinging 

verstoort. Een uitleg van de non-discriminatieverplichting – zoals opgenomen in het Retailbesluit – 

die erop neerkomt dat iedere vorm van onderscheid al strijdig is met deze verplichting is niet in lijn 

met de doelstellingen van de opgelegde regulering en artikel 6a.2 van de Tw, aldus KPN. Dat 

volgt volgens KPN onder andere uit randnummer 327 van het Retailbesluit en het arrest van het 

Hof van Justitie in de zaak C-209/20 van 27 maart 2012 (Post Danmark). 

 

102. De afwezigheid van nadelige gevolgen voor de mededinging had in ieder geval een rol moeten 

spelen bij het bepalen van de mate van verwijtbaarheid en de ernst van de overtreding en/of de 

bepaling of er al dan niet sprake is van recidive, aldus KPN tijdens de hoorzitting. 

 
Overwegingen college 

103. Het college onderschrijft dit bezwaar van KPN niet. Ten eerste kan volgens het college de stelling 

van KPN dat zonder aantoonbare schade aan de mededinging geen sprake kan zijn van 

overtreding van verplichtingen uit marktanalysebesluiten niet als juist worden aanvaard.  

 

104. De in het Retailbesluit aan KPN opgelegde non-discriminatieverplichting verbiedt ongelijke 
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behandeling van afnemers als zodanig. Deze verbodsnorm kan dan ook worden overtreden 

zonder dat sprake is van aantoonbare concrete schade aan de mededinging. Dat geldt ook voor 

de andere overtreden verplichtingen. Het college wijst er daarbij op dat het hier gaat om de 

handhaving van ex ante regulering en niet om handhaving van het algemene mededingingsrecht. 

In het kader van het laatste spelen de effecten van een bepaalde gedraging een belangrijke rol bij 

de beoordeling van de vraag of een bepaalde gedraging in strijd is met het kartelverbod of het 

verbod op misbruik van machtspositie. Dat is bij ex ante regulering niet, althans in veel mindere 

mate, het geval: hier staan preventie en rechtszekerheid voorop. De vraag naar de effecten van 

de overtreding kan in casu dan ook hooguit een rol spelen bij de bepaling van de boetehoogte.  

 

105. Meer in het algemeen geldt dat uit het enkele feit dat een verplichting (mede) is opgelegd om een 

bepaald mededingingsprobleem te remediëren, bijvoorbeeld mogelijke uitsluiting als gevolg van 

prijsdiscriminatie, nog niet voortvloeit dat het college bij de handhaving daarvan moet aantonen 

dat het mededingingsprobleem zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, voordat sprake kan zijn van 

een overtreding waartegen handhavend kan worden opgetreden. Dat zou afbreuk doen aan de 

effectiviteit van ex ante regulering waarbij als eerder gezegd de nadruk juist ligt op preventie en 

rechtszekerheid. 

 

106. Het college hecht er belang aan om – mede in het licht van het voorgaande – kort stil te staan bij 

het relevante ex ante kader omdat het bezwaar van KPN blijk geeft van een onjuiste uitleg van dit 

kader. In het Retailbesluit zijn verplichtingen opgelegd om de vastgestelde potentiële 

mededingingsproblemen te remediëren. Specifiek wat betreft de non-discriminatieverplichting 

geldt dat deze in het Retailbesluit mede is opgelegd omdat het college in paragraaf 8.3.2 (over 

mededingingsproblemen) van dat besluit heeft geconcludeerd dat KPN de prikkel en de 

mogelijkheid heeft om prijsdiscriminatie toe te passen op de niet concurrerend bevonden markt 

voor vaste telefonie. Deze conclusie is getrokken op basis van zorgvuldig onderzoek naar de 

potentiële mededingingsproblemen. Zo werkt het college bijvoorbeeld in randnummer 542 van het 

Retailbesluit – dat onderdeel uitmaakt van paragraaf 8.3.2 – uit dat het voor KPN winstgevend is 

om de prijsgevoelige klanten kortingen te geven terwijl de minder prijsgevoelige klanten deze 

kortingen niet krijgen. Daarbij beschrijft het college onder andere dat KPN met de lage tarieven 

nog steeds een positieve marge behaalt. Dit kan een winstgevende strategie zijn omdat zonder 

deze kortingen de klanten waren overgestapt, terwijl deze strategie op de marge van de overige 

klanten geen invloed heeft. Randnummer 542 sluit af met de conclusie dat het gevolg van deze 

strategie kan zijn dat het voor concurrerende aanbieders zeer moeilijk wordt om succesvol tot de 

markt toe te treden en voldoende schaal te verkrijgen om duurzame concurrentie op de retailmarkt 

tot stand te brengen.  

 

107. De non-discriminatieverplichting die is opgelegd om de vastgestelde potentiële 

mededingingsproblemen te remediëren is beschreven in paragraaf 9.5 van het Retailbesluit – in 

welke paragraaf ook wordt verwezen naar voornoemde paragraaf 8.3.2 over de 

mededingingsproblemen. Deze verplichting is dus – anders dan KPN stelt – zo blijkt ook uit het 

bepaalde in randnummer 106 van dit besluit juist mede opgelegd om specifiek het 



 

   

Besluit 

Openbaar 

 

24

(discriminerende) gedrag als door KPN vertoond in het kader van OT2006 te voorkomen.  

 

108. Uit het bepaalde in randnummers 106 en 107 van dit besluit volgt ook dat de door KPN tijdens de 

hoorzitting aangehaalde Post Danmark zaak niet relevant is. Daar ging het om ex post toezicht en 

dus niet zoals in deze zaak om ex ante toezicht. Dat betekent onder andere dat waar in deze zaak 

reeds in het marktanalysebesluit is vastgesteld dat gedrag als door KPN vertoond in het kader van 

OT2006 de mededinging beperkt, dat in de Post Danmark nog vastgesteld diende te worden. 

Daarenboven geldt dat zoals reeds aangehaald in randnummer 104 van dit besluit een belangrijk 

verschil is tussen ex ante en ex post toezicht, dat bij ex ante toezicht de nadruk juist ligt op 

preventie en rechtszekerheid. Dat het gedrag van KPN ook daadwerkelijk de mededinging heeft 

beperkt – zoals volgens KPN in lijn met de Post Danmark zaak vereist om een overtreding vast te 

stellen – werkt het college nader uit in randnummer 111 en verder van dit besluit.  

 

109. Ten overvloede merkt het college op dat het randnummer van het Retailbesluit waar KPN naar 

verwees tijdens de hoorzitting (randnummer 327, zie ook randnummer 101 van dit besluit) 

onderdeel uitmaakt van de ‘Dominantieanalyse van de niet-gereguleerde retailmarkten voor vaste 

telefonieaansluitingen en verkeer in afwezigheid van wholesaleregulering’. Het college is van 

mening dat KPN zich juist – net als het college doet in de voorgaande randnummers – op 

paragraaf 8.3.2 van het Retailbesluit had moeten richten. Deze paragraaf maakt immers 

onderdeel uit van de ‘Dominantieanalyse van de niet-gereguleerde retailmarkten voor vaste 

telefonieaansluitingen en verkeer in aanwezigheid van wholesaleregulering’. De retail non-

discriminatieverplichting is immers opgelegd naar aanleiding van een analyse van de in 

aanwezigheid van wholesaleregulering nog aanwezige potentiële mededingingsproblemen. 

 

110. Het college oordeelt gezien het voorgaande dat hij de verplichting als verwoord in het Retailbesluit 

correct heeft uitgelegd – in dit besluit en in het boetebesluit – en is reeds daarom van mening dat 

het bezwaar van KPN ongegrond is.  

 

111. Overigens is het college van mening dat de gedragingen van KPN ook daadwerkelijk hebben 

geleid tot een serieuze verstoring van de mededinging en schade voor concurrenten en 

eindgebruikers, zoals ook uitgewerkt in paragraaf 8.2 van het boetebesluit welke paragraaf het 

college onderschrijft. Het college heeft vastgesteld dat KPN in de aanbestedingsprocedure haar 

diensten op basis van de CVN/CVXL-kortingsregeling heeft aangeboden, aangevuld met de 

vaste-tariefafspraak. Dit zal bijgedragen hebben aan de beslissing van de Staat, als relatief 

prijsgevoelige eindgebruiker, om vaste telefonie bij KPN en niet bij een andere partij af te nemen. 

Dit aanbod met vaste tarieven heeft KPN niet tijdig op haar website gepubliceerd. Daarom konden 

concurrenten van KPN in de aanbesteding er geen of niet voldoende rekening mee houden dat 

KPN in de aanbesteding het CVN aanbod met vaste tarieven zou kunnen bieden, zodat bij de 

aanbesteding geen sprake was van een level playing field. Deze invulling van het aanbod heeft er 

aan bijgedragen dat KPN de OT2006 aanbesteding heeft gewonnen. In de periode tot en met 31 

december 2009 heeft OT2006 voor KPN een omzet gegenereerd van meer dan 

[VERTROUWELIJK].  
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112. Daarnaast heeft het college vastgesteld dat KPN deze vaste tarieven slechts aan de Staat heeft 

aangeboden en bovendien na de Uitspraak Staat ook alleen aan de Staat heeft geleverd. Andere 

afnemers met een vergelijkbaar vraag- of belprofiel konden door de keuze van KPN derhalve 

geen gebruik maken van de aan de Staat aangeboden en geleverde vaste tarieven en hebben 

daardoor jarenlang hogere tarieven betaald. Op deze wijze heeft KPN de belangen van deze 

eindgebruikers in ernstige mate geschonden. 

 

113. Het verbod op selectieve prijsonderbieding als onderdeel van de non-discriminatieverplichting 

houdt in dat KPN dezelfde diensten niet tegen verschillende voorwaarden en tarieven mag 

leveren aan eindgebruikers met eenzelfde of vergelijkbaar vraagprofiel. KPN mag voorts geen 

aanbod doen aan individuele of onvoldoende grote groepen eindgebruikers waarbij het aanbod 

van de concurrentie direct gevolgd wordt. Dit verbod heeft tot doel voornoemde problemen te 

voorkomen. Daarbij zijn de voordelen van de dominante positie van KPN door middel van de aan 

haar opgelegde verplichtingen ingeperkt en wordt een gelijke(re) uitgangspositie van KPN en haar 

concurrenten bereikt. Hierin is derhalve de bescherming van de mededinging gelegen. Indien, 

zoals in het onderhavige geval, niet wordt voldaan aan de verplichtingen in het Retailbesluit, is er 

geen sprake van een level playing field en derhalve van een verstoring van de mededinging. 

 

114. Als uitgewerkt in randnummer 109 van dit besluit geldt dat alleen al het feit dat KPN op prijs 

discrimineert of kan discrimineren, impact heeft op de incentives van concurrenten om de markt te 

betreden en/of de aanwezigheid verder uit te breiden, ook als de prijsdiscriminatie bijvoorbeeld 

niet leidt tot marge-uitholling. Ook hieruit volgt dat het gedrag van KPN de mededinging heeft 

beperkt omdat duurzame concurrentie erdoor is verhinderd. 

 

115. Nu er gezien het voorgaande geen sprake is van afwezigheid van nadelige gevolgen voor de 

mededinging, is er volgens het college – in weerwil van het door KPN bij de hoorzitting  

betoogde – geen reden om de het door KPN gestelde ontbreken van gevolgen voor de 

mededinging te betrekken bij de bepaling van de mate van verwijtbaarheid, de ernst van de 

overtreding en/of of er al dan niet sprake is van recidive. Zoals boven reeds uitgewerkt, is het 

college van mening dat alle overtredingen KPN volledig verweten kunnen worden. In 

randnummers 120 tot en met 122 van dit besluit komt het college voorts tot de conclusie dat in het 

boetebesluit terecht is geoordeeld dat sprake is van recidive. Gezien het voorgaande ziet het 

college ook niet in waarom het door KPN gestelde zou moeten leiden tot een wijziging van het 

oordeel dat de overtredingen als zeer ernstig respectievelijk ernstig dienen te worden 

geclassificeerd. Het college verwijst hierbij ook naar het bepaalde in paragrafen 8.1 en 8.2 van het 

boetebesluit, welke paragrafen het college onderschrijft. 

 

Conclusie n.a.v. overwegingen college  

116. Gezien het voorgaande is het college van mening dat het bezwaar van KPN betreffende de 

gestelde afwezigheid van (aangetoonde) nadelige gevolgen voor de mededinging niet terecht is.  
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6.7 Bezwaren KPN t.a.v. de boetehoogte  

Standpunt KPN 

117. Volgens KPN heeft het college KPN ten onrechte recidive verweten en dus ook ten onrechte de 

opgelegde boetes met 30% verhoogd. Hierbij is van belang dat KPN de Tw niet heeft overtreden, 

er geen sprake is van gelijksoortige overtredingen en KPN er gerechtvaardigd op heeft vertrouwd 

dat er geen sprake was van een overtreding. Dit stelt KPN in randnummers 57 tot en met 59 van 

haar bezwaarschrift.  

 

118. Met betrekking tot de duur van de overtreding stelt KPN dat, zo al sprake is van een overtreding, 

deze uitsluitend kan hebben plaatsgevonden tijdens het aanbod van KPN. Van een voortdurende 

overtreding is geen sprake, aldus KPN. KPN geeft aan dat zij genoodzaakt is geweest de op  

1 maart 2008 en 1 februari 2009 doorgevoerde tariefverhogingen, alsook de introductie van de 

betaalde acceptgiro, terug te draaien (randnummers 63 tot en met 65 van het bezwaarschrift). 

 

119. KPN is van mening dat zij de in het Compliance Handvest met OPTA gemaakte afspraken is 

nagekomen, nu zij verschillende maatregelen ter nakoming heeft getroffen en OPTA altijd actief 

heeft benaderd en betrokken. 

 
Overwegingen college t.a.v. recidive 

120. Het college is van mening dat het bezwaar van KPN inzake recidive reeds gezien het bepaalde in 

paragraaf 8.4 van het boetebesluit, waarvan de inhoud wordt onderschreven, geen doel kan 

treffen. In aanvulling daarop merkt het college in bezwaar nog het volgende op.  

 

121. Het college wijst op de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 15 september 2011.
11

 Daaruit 

volgt dat reeds recidive mag worden aangenomen indien sprake is van een zelfde type 

overtreding door een zelfde overtreder. Dat is het geval indien de eerdere overtreding ook 

betrekking heeft op een verplichting die op grond van hoofdstuk 6A van de Tw aan KPN is 

opgelegd. Nu het zowel in het onderhavige geval als de in het boetebesluit genoemde eerdere 

zaken gaat om overtredingen van verplichtingen die op grond van hoofdstuk 6A van de Tw aan 

KPN waren opgelegd, is het college van oordeel dat ook in het boetebesluit terecht is 

geconcludeerd dat er sprake is van recidive. Het college heeft dan ook terecht de boete wegens 

recidive met 30% verhoogd.  

 

122. De onjuistheid van de stelling van KPN dat zij de Tw niet zou hebben overtreden en de 

boeteverhoging wegens recidive strijdig zou zijn met het bij KPN opgewekte gerechtvaardigde 

vertrouwen, volgt reeds uit het bepaalde in paragrafen 6.3 en 6.4, respectievelijk paragraaf 6.5 

van dit besluit. 
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Overwegingen college t.a.v. duur van de overtredingen 

123. Het college sluit zich wat betreft de duur van de overtredingen aan bij het bepaalde in paragraaf 

8.3.1 van het boetebesluit. Daar is aangegeven dat de overtreding van de  

non-discriminatieverplichting is gestart op 14 juli 2006 toen de offerte aan de Staat werd 

uitgebracht, en is geëindigd bij het intrekken van de retailregulering op 1 januari 2010. De 

overtredingen van de meldingsplicht en de transparantieverplichting vonden plaats op 14 juli 2006 

en duurden eveneens voort tot het intrekken van de retailregulering op 1 januari 2010. Het aanbod 

dat KPN heeft gedaan op 14 juli 2006 in de vorm van de offerte (en dat tevens in de 

daaropvolgende Raamovereenkomst is neergelegd) is reeds in strijd met de op haar krachtens de 

Tw rustende verplichtingen. Dat als gevolg van de uitvoering die KPN later aan het vonnis van de 

voorzieningenrechter heeft gegeven daarnaast tevens de uitvoering van de betreffende 

overeenkomst in strijd is gekomen met deze regelgeving, doet aan de conclusie dat de 

overtreding reeds op 14 juli 2006 is gestart niet af.  

 

124. Het college is het niet eens met het standpunt van KPN dat (eventuele) overtreding uitsluitend kan 

hebben plaatsgevonden tijdens het aanbod van KPN. Van overtreding van de op KPN rustende 

verplichtingen is sprake geweest gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst tot aan het 

moment van het intrekken van de op KPN rustende verplichtingen/retailregulering. Gedurende de 

looptijd van deze Raamovereenkomst is sprake geweest van een voortdurende overtreding, nu 

KPN gedurende deze gehele periode alleen aan de Staat vaste tarieven heeft aangeboden en 

geleverd en deze vaste tarieven niet bij het college heeft gemeld, noch via haar website 

bekendgemaakt. Het bezwaar van KPN inzake de door het college vastgestelde duur van de 

overtredingen treft daarom geen doel.  

 
Overwegingen college t.a.v. compliance 

125. Het college heeft aangenomen dat KPN het Compliance Handvest aanhaalt in het kader van 

eventuele boeteverlagende of boeteverhogende omstandigheden (zoals het college ook heeft 

gedaan in paragraaf 8.5.3 van het boetebesluit). Het college wijst er in dit verband echter op dat in 

randnummer 161 van het boetebesluit is opgemerkt dat het college aan zijn constateringen wat 

betreft het Compliance Handvest geen concrete gevolgen voor de vaststelling van de boetehoogte 

heeft gegeven. Alleen daarom al kan het bezwaar van KPN niet leiden tot heroverweging van het 

bepaalde in het boetebesluit. 

 

126. Daarnaast is het college van mening dat KPN zich niet aan het Compliance Handvest heeft 

gehouden; hij onderschrijft het bepaalde in paragraaf 8.5.3 van het boetebesluit. De door KPN 

gestelde maatregelen hebben immers de overtredingen niet weten te voorkomen. Daarbij is het  

college – als ook in randnummers 90 tot en met 96 van dit besluit uitgewerkt – van mening dat 

KPN het college allerminst volledig heeft geïnformeerd.  

 

Conclusie n.a.v. overwegingen college  

127. Het college is van mening dat de bezwaren van KPN tegen de vaststelling van de boetehoogte 

geen doel treffen.  
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6.8 Bezwaren KPN t.a.v. publicatiebesluit 

Standpunt KPN 

128. KPN verwoordt in randnummers 67 tot en met 74 van haar bezwaarschrift waarom zij van mening 

is dat het college niet tot publicatie van het boetebesluit zou moeten overgaan. Er is volgens KPN 

geen sprake van overtredingen, publicatie is disproportioneel mede omdat het leidt tot 

onevenredige gevolgen voor KPN, en de rechtszekerheid is niet – in voldoende mate – gediend 

met publicatie.  

 
Overwegingen college 

129. Het college overweegt dat de bezwaren van KPN tegen de publicatie van het boetebesluit deels in 

het verlengde liggen van de bezwaren van KPN inhoudende dat zij geen overtredingen heeft 

begaan. Die bezwaren heeft het college hierboven reeds beoordeeld en ongegrond verklaard. Het 

college onderschrijft in bezwaar dat KPN de non-discriminatieverplichting, de meldingsplicht en de 

transparantieverplichting heeft overtreden en acht de boete die het college in het boetebesluit 

heeft opgelegd met inachtneming van zijn toen geldende boetebeleidsregels gerechtvaardigd en 

passend, gelet op ernst en verwijtbaarheid van de overtredingen.  

 

130. Wat betreft het door KPN gestelde inzake de proportionaliteit van publicatie en de 

rechtszekerheid, verwijst het college naar randnummers 164 tot en met 166 van het boetebesluit, 

welke randnummers het college in dit besluit op bezwaar onderschrijft.  

 

Conclusie n.a.v. overwegingen college  

131. 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.  

 

6.9 Conclusie t.a.v. bezwaren KPN 

132. Gelet op al het voorgaande is het college van oordeel dat geen van de door KPN ingediende 

bezwaren ten aanzien van het boetebesluit slagen.  
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7 Dictum 

133. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit verklaart alle bezwaren 

van Koninklijke KPN N.V. tegen zijn besluit van 16 december 2011 inzake de oplegging van 

boetes met een totale hoogte van € 1.440.000,- aan Koninklijke KPN N.V. voor overtreding van 

artikel 6a.12, onder a en onder c, alsmede artikel 6a.13, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet 

ongegrond. Het bestreden besluit van 16 december 2011 blijft hiermee in stand.  

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

 

 

 

 

mr. C. A. Fonteijn, voorzitter 
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