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Openbaar

Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Vertrouwelijk

Nieuw besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de 
bezwaren tegen het besluit van 30 december 2002, voor zover daarbij overeenkomstig 
artikel 62, eerste lid, Mededingingswet een boete is opgelegd aan KPN Mobile N.V., Ben 
Nederland B.V. (thans: T-Mobile Netherlands B.V.) en Vodafone Libertel N.V. (thans: 
Vodafone Libertel B.V.).   

I. Het verloop van de procedure

1. Bij besluit van 30 december 2002 (hierna: het bestreden besluit) heeft de directeur-generaal 
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna ook: d-g NMa) met toepassing van 
artikel 6, eerste lid, juncto artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) 
wegens een inbreuk op artikel 6 Mw aan vijf ondernemingen boetes opgelegd, waaronder 
aan KPN Mobile N.V. (hierna: KPN), Ben Nederland B.V., thans: T-Mobile Netherlands B.V. 
(hierna: T-Mobile) en Vodafone Libertel N.V., thans: Vodafone Libertel B.V. (hierna: 
Vodafone).

2. Alle partijen hebben tijdig bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit. 

3. Overeenkomstig  artikel 92, eerste lid, juncto artikel 62, eerste lid, Mw heeft de d-g NMa de 
bezwaren voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften 
Mededingingswet (hierna: Adviescommissie). 

4. Overeenkomstig artikel 7:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 
zijn op 2 juli 2003 partijen naar aanleiding van de ingediende bezwaren door de 
Adviescommissie gehoord. Van het horen is een verslag gemaakt dat op 13 augustus 2003 
aan partijen is toegezonden. 

5. Op 7 oktober 2003 heeft de Adviescommissie haar advies aan de d-g NMa uitgebracht. 
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6. Rekening houdend met het advies heeft de d-g NMa bij besluit van 27 september 2004 op 
de bezwaren beslist en daarbij ook artikel 81 EG (thans artikel 101 VWEU) toegepast.

7. Tegen dat besluit hebben KPN, T-Mobile en Vodafone tijdig beroep ingesteld bij de 
rechtbank Rotterdam. 

8. Op 14 juli 2006 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Daarbij heeft de rechtbank onder 
meer de beroepen van KPN, T-Mobile en Vodafone gegrond verklaard en het besluit van 27 
september 2004 vernietigd.1

9. Bij brief van 24 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad)2 tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb). Ook KPN en T-Mobile hebben 
tijdig hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. Vodafone heeft geen 
hoger beroep ingesteld, maar heeft zich wel als belanghebbende gemeld in de hoger 
beroepen van KPN en T-Mobile. 

10. Bij besluit van 17 oktober 2006 heeft de Raad het besluit van de d-g NMa van 30 december 
2002, voor zover daarbij een boete is opgelegd aan O2 (Netherlands) B.V. (thans: Telfort 
B.V.) herroepen en geen boete of last onder dwangsom aan Telfort B.V. opgelegd. 

11. Het CBb heeft op 31 december 2007 een uitspraak gedaan in de hoger beroepsprocedures 
van KPN en T-Mobile waarbij het onderzoek is heropend en prejudiciële vragen zijn gesteld 
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (thans: Hof van Justitie van de 
Europese Unie; hierna: Hof van Justitie).3

12. Bij besluit van 5 februari 2008 heeft de Raad het besluit van de d-g NMa van 30 december 
2002, voor zover daarbij een boete is opgelegd aan Dutchtone N.V. (op dat moment: 
Orange Nederland N.V.) herroepen en geen boete of last onder dwangsom opgelegd aan 
Orange Nederland N.V. 

13. Op 4 juni 2009 heeft het Hof van Justitie bij arrest in de zaak C-8/08 op voornoemde 
prejudiciële vragen uitspraak gedaan. 

                                                          
1 Rb. Rotterdam 14 juli 2006, LJN: AY4035 (MEDED 04/3276WILD). 
2 Per 1 juli 2005 de rechtsopvolger van de d-g NMa. 
3 CBb 31 juli 2007, LJN: BC1396 (AWB 06/657, 660, 661 en 662). 
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14. Op 12 augustus 2010 heeft het CBb (eind)uitspraak gedaan in deze hoger 
beroepsprocedure.4 Het CBb heeft de hoger beroepen van KPN en T-Mobile ongegrond 
verklaard en de uitspraak van de rechtbank van 14 juli 2006 bevestigd. 

15. Bij brief van 24 september 2010 heeft de Raad partijen de gelegenheid geboden om hun 
bezwaargronden nader aan te vullen met betrekking tot het tegenbewijs tegen het 
vermoeden van causaal verband tussen de door de rechtbank en het CBb vastgestelde 
afstemming op 13 juni 2001 en het daarop volgend marktgedrag van partijen. Partijen 
hebben hierop een nadere toelichting in het licht van de uitspraak van het CBb verstrekt.  

16. Daarnaast heeft de Raad bij diverse brieven vragen aan partijen gesteld ter voorbereiding 
van de heroverweging van de boete in het licht van de uitspraak van de rechtbank. Daarbij 
is tevens gelegenheid geboden te reageren op voorlopige bevindingen van de Raad ten 
aanzien van de verzamelde informatie ten behoeve van de vaststelling van de boetes. 

II. Uitspraak van de rechtbank van 14 juli 2006

17. In de door het CBb bevestigde uitspraak van de rechtbank van 14 juli 2006 heeft de 
rechtbank bepaald dat de Raad een nieuwe beslissing moet nemen op de bezwaren van 
(onder meer) KPN, T-Mobile en Vodafone met inachtneming van haar uitspraak. 

18. Meer specifiek heeft de rechtbank, voor zover thans nog van belang, het volgende 
vastgesteld.

Geen overtreding prepaid 
19. Met betrekking tot de gedragingen voor zover die betrekking hebben op prepaid pakketten 

heeft de rechtbank vastgesteld dat onvoldoende vaststaat dat sprake is van een overtreding 
van artikel 6 Mw en artikel 81 van het EG-verdrag (thans: artikel 101 VWEU). Om die reden 
was de Raad niet bevoegd om ter zake een boete op te leggen aan KPN, T-Mobile en 
Vodafone.

Afstemming postpaid en vermoeden van causaal verband 
20. Met betrekking tot de gedragingen voor zover die betrekking hebben op 

dealervergoedingen voor postpaid abonnementen heeft de rechtbank vastgesteld dat 
sprake was van een afstemming tussen KPN, T-Mobile en Vodafone tijdens de bijeenkomst 
op 13 juni 2001, die ertoe heeft gestrekt de mededinging te beperken. 

                                                          
4 CBb 12 augustus 2010, LJN: BN3895. 
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21. Aangezien KPN, T-Mobile en Vodafone na de afstemming op 13 juni 2001 actief zijn 
gebleven op de markt, is ingevolge de jurisprudentie van het Hof van Justitie sprake van 
een vermoeden van causaal verband tussen hun marktgedrag en de afstemming, 
behoudens door hen te leveren tegenbewijs. Het CBb heeft in zijn uitspraak van 12 
augustus 2010 de toepassing van dit bewijsvermoeden door de rechtbank bevestigd.

22. Wat betreft de door partijen naar voren gebrachte bewijsvoering ter weerlegging van het 
vermoeden van causaal verband tussen het marktgedrag en de afstemming op 13 juni 2001, 
heeft de rechtbank geoordeeld dat de NMa deze zonder daarop in te gaan heeft gepasseerd 
en dat het besluit van 27 september 2004 in zoverre op een ontoereikende motivering 
berust.

Nieuwe beslissing op bezwaar 
23. Gelet hierop dient de NMa naar het oordeel van de rechtbank een nieuwe beslissing op de 

bezwaren van KPN, T-Mobile en Vodafone te nemen en ook ten aanzien van de boetes 
opnieuw te beslissen. 

24. De Raad geeft hieronder uitvoering aan voormelde opdracht van de rechtbank. 

III. Nieuwe beoordeling van de bezwaren van KPN, T-Mobile en Vodafone

III.1 Geen overtreding prepaid

25. Gelet op het oordeel van de rechtbank in de uitspraak van 14 juli 2006, dat onvoldoende 
vaststaat dat sprake is van een overtreding van artikel 6 Mw en artikel 81 van het EG-
verdrag (thans: artikel 101 VWEU) met betrekking tot prepaid pakketten, ziet de Raad af van 
het opleggen van een boete ex artikel 62 Mw aan KPN, T-Mobile en Vodafone voor zover 
het de in het bestreden besluit beschreven gedragingen met betrekking tot prepaid 
pakketten betreft. De aan KPN, T-Mobile en Vodafone opgelegde boetes worden 
dienovereenkomstig aangepast. 

III.2 Overtreding postpaid 

Advies Adviescommissie ten aanzien van de overtreding postpaid

26. Met betrekking tot de door partijen aangevoerde gronden tegen de in het bestreden besluit 
vastgestelde overtreding van artikel 6 Mw met betrekking tot dealervergoedingen voor 
postpaid abonnementen heeft de Adviescommissie op 7 oktober 2003 advies uitgebracht 
aan de d-g NMa. Dit advies luidt als volgt: 
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“De bezwaren van partijen dat geen bewijs is voor het bestaan van een overeenkomst 
vanwege het ontbreken van wilsovereenstemming, worden gegrond verklaard. 

[…]

Voor het overige dienen de bezwaren ongegrond  te worden verklaard.”

27. Naar het oordeel van de Raad is het advies zorgvuldig tot stand gekomen en inhoudelijk 
concludent.

28. Voor zover het advies betrekking heeft op de bezwaren van KPN, T-Mobile en Vodafone 
met betrekking tot de in het bestreden besluit vastgestelde overtreding ten aanzien van 
dealervergoedingen voor postpaid abonnementen, stelt de Raad vast dat dit verenigbaar is 
met de uitspraken van de rechtbank en het CBb in deze zaak. De Raad stelt eveneens vast 
dat het advies nog steeds relevantie heeft voor de door partijen naar voren gebrachte 
bewijsvoering ter weerlegging van het vermoeden van causaal verband tussen het 
marktgedrag en de afstemming op 13 juni 2001. Partijen hebben in het kader van de 
hernieuwde bezwaarprocedure geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd ter 
weerlegging van het vermoeden van causaal verband. 

29. Gelet hierop besluit de Raad om conform het advies van de Adviescommissie op de 
bezwaren van KPN, T-Mobile en Vodafone te beslissen.5 Ter motivering van dit besluit 
verwijst de Raad naar het aan dit besluit gehechte advies. Ten aanzien van de motivering op 
het punt van de weerlegging van het vermoeden van causaal verband tussen de 
afstemming en het marktgedrag van partijen neemt de Raad een aanvullende – deels 
afwijkende – motivering op in dit besluit. 

Overtreding artikel 101, eerste lid, VWEU

30. Eveneens in aanvulling op het advies van de Adviescommissie en overeenkomstig hetgeen 
de rechtbank in haar uitspraak van 14 juli 2006 heeft overwogen, stelt de Raad gelet op 
artikel 3, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1/2003 vast dat de in het bestreden besluit 
omschreven gedragingen van KPN, T-Mobile en Vodafone met betrekking tot 
dealervergoedingen voor postpaid abonnementen naast artikel 6 Mw onder het 
toepassingsbereik van artikel 101 VWEU vallen. 

                                                          
5 Gelet op de uitspraak van rechtbank van 14 juli 2006 en de hiervoor vermelde besluiten van de Raad van 17 oktober 2006 
en 5 februari 2008, heeft het advies geen relevantie meer voor zover dat betrekking heeft op de bezwaren van O2 
(Netherlands) B.V. en Dutchtone N.V. alsmede voor zover het betrekking heeft op de in het bestreden besluit vastgestelde 
overtreding ten aanzien van prepaid pakketten. 
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31. De Raad is van oordeel dat de betrokken gedragingen de handel tussen lidstaten merkbaar 
kunnen beïnvloeden in de zin van artikel 101, eerste lid, VWEU. Met name kunnen de 
betrokken gedragingen direct of indirect gevolgen hebben voor de afzet van postpaid 
abonnementen van de betrokken mobiele operators, het mobiele telefoonverkeer via de 
netwerken van de betrokken operators, zowel nationaal als internationaal, en voor 
beslissingen omtrent investeringen en vestiging van onafhankelijke dealers. De mate 
waarin deze (potentiële) gevolgen optreden is afhankelijk van de feitelijke marktsituatie en 
andere factoren die van invloed zijn op de beslissingen van consumenten en dealers. 
Niettemin acht de Raad sprake van een merkbaar (potentieel) effect nu de drempelwaarden 
van de richtsnoeren betreffende het begrip ‘merkbare beïnvloeding van de handel’ in de 
artikelen 101 en 102 VWEU ruimschoots worden overschreden, het betrokken 
handelsverkeer niet onaanzienlijk is en er dealerketens zijn die in internationaal verband 
opereren.6

Causaal verband tussen afstemming en marktgedrag

32. Gelet op de uitspraken van de rechtbank Rotterdam, het CBb en het Hof van Justitie in deze 
zaak, handhaaft de Raad dat hij in dit geval mag uitgaan van het vermoeden dat de 
afstemming tussen de mobiele operators op 13 juni 2001 hun daarop volgende 
marktgedrag heeft beïnvloed. Het is aan KPN, T-Mobile en Vodafone om dit vermoeden te 
weerleggen. Deze mobiele operators hebben, samengevat, gesteld dat zij voldoende 
hebben aangevoerd om dat vermoeden te ontkrachten. De Raad gaat in het navolgende 
hierop in. 

Kader
33. Een onderling afgestemde feitelijke gedraging vereist volgens vaste rechtspraak 

afstemming, marktgedrag en causaal verband tussen de twee.7 Aan het vereiste van 
marktgedrag is voldaan wanneer een onderneming na de afstemming actief blijft op de 
markt. Behoudens door de betrokken ondernemingen te leveren tegenbewijs, wordt 
vermoed dat ook is voldaan aan het vereiste van causaal verband tussen afstemming en 
marktgedrag. In de woorden van het Hof van Justitie: “[B]ehoudens door de betrokken 
ondernemers te leveren tegenbewijs, [moet] worden vermoed dat de ondernemingen die aan de 
afstemming deelnemen en op de markt actief blijven, bij de bepaling van hun gedrag op deze 
markt rekening houden met de informatie die zij met hun concurrenten hebben uitgewisseld.”8
Niet vereist is dat wordt gehandeld conform de afstemming,9 noch dat de onderling 

                                                          
6 Zie ook Mededeling van de Commissie van 27 april 2004, Richtsnoeren betreffende het begrip “beïnvloeding van de 
handel” in de artikel 81 en 82 van het Verdrag, PbEU 2004 C 101/81, rnrs. 52 en 19-22 en 23.  
7 Gerecht 15 maart 2001, zaak T-25/95 (Cimentieres), punt 1865. 
8 HvJ 4 juni 2009, zaak C-08/8 (T-Mobile), punten 51 en 62. 
9 Gerecht 11 maart 1999, zaak T-141/94 (Thyssen Stahl), punt 269, in hoger beroep niet meer aan de orde gesteld (HvJ 2 
oktober 2003, zaak C-194/99). Zie meer recent Gerecht 16 juli 2011, zaak T-240/07 (Heineken), punt 188. 
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afgestemde feitelijke gedraging (waaronder de feitelijke gedraging: het marktgedrag) als 
effect heeft dat de mededinging wordt beperkt, verhinderd of vervalst.10

34. Het vermoeden van causaal verband tussen afstemming en marktgedrag vloeit voort uit de 
veronderstelling dat een onderneming die met haar concurrenten vertrouwelijke informatie 
heeft uitgewisseld, bij het bepalen van haar marktgedrag hoogstwaarschijnlijk rekening 
houdt met de onderling uitgewisselde informatie; en dat bovendien haar concurrenten bij 
het bepalen van hun marktgedrag ook hoogstwaarschijnlijk rekening houden met de 
informatie zij van andere ondernemingen hebben ontvangen.11 Die beïnvloeding van het 
marktgedrag kan direct of indirect zijn. Bij directe beïnvloeding past de onderneming 
rechtstreeks de uitgewisselde informatie toe bij het bepalen van haar marktgedrag; de 
uitgewisselde informatie beïnvloedt indirect het marktgedrag van een onderneming als die 
onderneming reageert op een concurrent die rechtstreeks is beïnvloed. De 
waarschijnlijkheid van beïnvloeding is dermate hoog, dat – behoudens tegenbewijs – 
voldoende aannemelijk is dat de afstemming invloed heeft gehad op het marktgedrag (en 
de onderneming dus niet, zoals vereist,12 zelfstandig haar marktgedrag heeft bepaald). Het 
causaal verband hoeft daarom slechts met bewijs te worden gestaafd als de betrokken 
ondernemingen tegenbewijs hebben aangedragen waardoor niet langer aannemelijk is dat 
hun marktgedrag is beïnvloed door de afstemming. 

35. Het feitelijk vermoeden van causaal verband sluit aan bij de vaste lijn in Europese en 
Nederlandse jurisprudentie dat hogere eisen worden gesteld aan het bewijs voor 
samenspanning, en lagere aan het bewijs voor de gevolgen van samenspanning. Het 
feitelijk vermoeden van causaal verband doet daarnaast recht aan het gegeven dat 
ondernemingen in de positie zijn om bewijs aan te dragen dat hun marktgedrag niet is 
beïnvloed door de onderlinge afstemming. Zij beschikken immers over het bewijsmateriaal 
voor de gronden waarop zij hun marktgedrag baseren.

36. Dat het causaal verband op zichzelf reeds voldoende aannemelijk is, laat onverlet dat de 
aannemelijkheid van het causaal verband nog toeneemt als hiervoor tevens direct of 
indirect bewijs aangedragen wordt. 

                                                          
10 HvJ 8 juli 1999, zaak C-199/92 (Hüls), punt 165. 
11 Gerecht 17 december 1991, zaak T-6/89 (Anic), punt 201, idem Gerecht 10 maart 1992, zaak T-9/89 (Hüls): “Verzoekster 
streefde er dus niet alleen naar, de onzekerheid over het toekomstig gedrag van haar concurrenten bij voorbaat uit te sluiten, bij de 
bepaling van haar marktbeleid heeft zij hoogstwaarschijnlijk — al dan niet rechtstreeks — rekening gehouden met de tijdens de 
bijeenkomsten verkregen informatie. Op hun beurt hebben haar concurrenten bij de bepaling van hun marktbeleid 
hoogstwaarschijnlijk — al dan niet rechtstreeks — rekening gehouden met de informatie die zij hun had verstrekt met betrekking 
tot haar aangenomen of voorgenomen marktgedrag.” In hoger beroep is het Hof van Justitie niet meer ingegaan op deze 
achtergrond, maar heeft het vermoeden geformuleerd dat in de onderhavige zaak centraal staat.
12 T-Mobile, zie hiervoor voetnoot 8, punt 32. 
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37. Onder direct bewijs verstaat de Raad schriftelijke stukken en verklaringen waar een feit 
rechtstreeks uit blijkt. 

38. Echter, ook een verzameling omstandigheden en aanwijzingen, in haar geheel beschouwd, 
kan een feit aantonen, zo overwoog het Gerecht onlangs in de uitspraak Siemens:

“Het bestaan van een mededingingsverstorende gedraging of overeenkomst kan dus 
worden afgeleid uit een samenloop van omstandigheden en aanwijzingen die in hun 
totaliteit beschouwd, bij gebreke van een andere coherente verklaring, het bewijs kunnen 
leveren dat de mededingingsregels zijn geschonden.”13

De Raad hanteert de term indirect bewijs voor een samenloop van omstandigheden en 
aanwijzingen die gezamenlijk een feit kunnen bewijzen. Marktgedrag van ondernemingen is 
een dergelijke aanwijzing die reeds op zichzelf als afdoende (indirect) bewijs kan dienen, zo 
blijkt uit voornoemde uitspraak Siemens.14

Tegenbewijs
39. Zoals gezegd kunnen de betrokken ondernemingen het vermoeden van causaal verband 

ontkrachten door tegenbewijs te leveren. Het CBb stelt voorop dat voldoende is dat een 
betrokken onderneming zo veel aandraagt, dat het vermoeden van beïnvloeding van haar 
marktgedrag wordt ontkracht; niet vereist is onomstotelijk bewijs dat de afstemming geen 
invloed op haar marktgedrag heeft gehad.15 Met andere woorden: wanneer het vermoeden 
van en, eventueel, het bewijs voor causaal verband door tegenbewijs ontkracht is, kan geen 
onderling afgestemde feitelijke gedraging worden vastgesteld.

40. Het tegenbewijs moet zien op alle onderdelen van het marktgedrag die 
hoogstwaarschijnlijk worden beïnvloed door de uitgewisselde informatie. De Raad 
herinnert eraan dat het vermoeden zijn oorsprong vindt in de hoge mate van 
waarschijnlijkheid dat de uitgewisselde informatie het daaropvolgende marktgedrag 
beïnvloedt. Het vermoeden van beïnvloeding strekt zich dan ook noodzakelijkerwijs uit tot 
alle onderdelen van het marktgedrag waarop de uitgewisselde informatie betrekking heeft, 
en het tegenbewijs moet het vermoeden voor al deze onderdelen ontkrachten.16

                                                          
13 Gerecht 3 maart 2011, zaak T-110/03 (Siemens), punten 45-48. 
14 Idem., punt 49. Hierin stelt het Gerecht voorop dat de Commissie in beginsel een inbreuk kan aantonen louter op basis 
van marktgedrag van ondernemingen; maar dat in een dergelijk geval een alternatieve verklaring voor dat marktgedrag 
afdoende tegenbewijs is. 
15Mobiele operators, hiervoor voetnoot 4. Het CBb verwijst onder andere naar het arrest Salabiaku van het Hof voor de 
Rechten voor de Mens. In dat arrest was het EHRM van oordeel dat het in artikel 6, lid 2, van het EVRM gewaarborgde 
vermoeden van onschuld zich niet verzet tegen een feitelijk of wettelijk vermoeden van verantwoordelijkheid, mits 
toegepast binnen “redelijke grenzen waarbij rekening wordt gehouden met de ernst van de zaak en de rechten van de verdediging 
in stand blijven,” zie ook de conclusie AG Bot in zaak C-201/09 (Arcelor Mittal) van 26 oktober 2010, punt 207.  
16 Het HvJ EU stelt zelfs voorop dat de onderneming bewijs moet aandragen dat de uitgewisselde informatie geen enkele 
invloed heeft gehad op het marktgedrag van de onderneming (zaak C-199/92, 8 juli 1999, punt 167): “Bijgevolg heeft het 



Openbaar

9 Openbaar

De Raad illustreert deze eis aan de hand van de onderhavige zaak. Als operators vertrouwelijke 
informatie hebben uitgewisseld over het tijdstip, de mate en de modaliteiten waarop zij de 
dealervergoedingen zullen verlagen, dan zal het tegenbewijs moeten afdoen aan de 
aannemelijkheid dat het tijdstip, de mate èn de modaliteiten van de daaropvolgende verlaging 
zijn beïnvloed. Wanneer een betrokken onderneming tegenbewijs aandraagt waardoor niet 
langer voldoende aannemelijk is dat het tijdstip is beïnvloed door de onderlinge afstemming 
(maar uitsluitend werd bepaald door andere omstandigheden), blijft het vermoeden overeind dat 
de mate en modaliteiten van de prijsverhoging zijn beïnvloed door de informatie-uitwisseling.

41. Het tegenbewijs volstaat ook niet wanneer het slechts het vermoeden ontkracht dat direct
rekening is gehouden met de uitgewisselde informatie. Het vermoeden ziet immers ook op 
indirecte beïnvloeding (zie hiervoor, randnummer 34).17 Deze voorwaarde vloeit voort uit 
het feit dat concurrentie een dynamisch proces is – ondernemingen houden rekening met 
alle marktomstandigheden. Als één of meer marktomstandigheden zijn gewijzigd als 
gevolg van verboden afstemming, zullen de betrokken ondernemingen hun gedrag op de 
gewijzigde omstandigheden aanpassen. Het zou in dat geval onjuist zijn alleen de eerst 
handelende onderneming te beboeten. In de zaak Anic zette het Hof van Justitie dan ook 
voorop dat het kartelverbod ziet op afstemming die leidt tot beïnvloeding van gedrag van 
een daadwerkelijke of potentiële concurrent.18 Als echter een onderneming na de onderlinge 
afstemming de markt verlaat, dan kan zij niet voor de verboden afstemming worden 
beboet.19 In dat geval staat immers vast dat zij direct noch indirect rekening heeft gehouden 
met de uitgewisselde informatie.20

De Raad illustreert ook deze eis aan de hand van de onderhavige zaak. Als de afstemming tussen 
operators invloed heeft gehad op de mate van verlaging van de dealervergoeding door één 
operator – de first mover – zijn de marktomstandigheden veranderd. De andere operators zullen 
bij het bepalen van hun marktgedrag rekening houden met de nieuwe dealervergoeding van de 
eerste operator. Wanneer één van de operators bewijst dat hij slechts reageerde op de first 

                                                                                                                                                                 
Gerecht niet de regels inzake de bewijslast geschonden met zijn oordeel, dat de Commissie rechtens genoegzaam had bewezen dat 
Hüls had deelgenomen aan een afstemming tussen de polypropyleenproducenten bestemd om de mededinging te beperken, en 
dat zij derhalve niet behoefde aan te tonen dat deze afstemming tot uiting was gekomen in marktgedragingen of dat het 
mededingingsbeperkende gevolgen had gehad. Integendeel, het stond aan Hüls om aan te tonen, dat de afstemming geen enkele 
invloed op haar eigen marktgedrag had gehad.” Langs dezelfde lijnen meer recent het Gerecht in Heineken, hiervoor voetnoot 
9, punt 188: “dat elke brouwer tijdens de gewraakte periode zijn eigen prijzenpolitiek volgde […] vormt onvoldoende bewijs dat die 
brouwers met de tijdens de gewraakte bijeenkomsten uitgewisselde informatie nooit rekening hebben gehouden om hun gedrag op 
de markt, ieder naar eigen inzicht, te bepalen.”
17 Anic, zie hiervoor voetnoot 19. Bevestigd in hoger beroep, zie hiervoor, voetnoot 18, punt 110. “Al dan niet rechtstreeks” 
is de vertaling van “direttamente o indirettamente” in de procestaal Italiaans. 
18 HvJ 8 juli 1999, zaak C-49/92 (Anic), punt 117.
19 Dit in tegenstelling tot wat het Gerecht in de zaak Anic nog overwoog in eerste aanleg (Gerecht 17 december 1991, zaak 
T-6/89, punt 216). 
20 Anic, hiervoor voetnoot 16, punt 121. 
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mover, blijft het vermoeden overeind dat zijn marktgedrag indirect is beïnvloed door de eerdere 
afstemming.

Anders dan KPN meent, volgt uit deze eis niet dat zij verplicht is tegenbewijs te leveren dat ziet 
op het gedrag van een (rechtstreeks beïnvloede) concurrent. Zij kan immers volstaan met het 
leveren van tegenbewijs waaruit blijkt dat zij – hoewel betrokken bij de afstemming – haar 
marktgedrag uitsluitend heeft bepaald op basis van omstandigheden en overwegingen die niet 
besmet zijn door de afstemming. 

42. De Raad is van oordeel dat het voorgaande strenge, maar geen onredelijke eisen stelt aan 
het door ondernemingen te leveren tegenbewijs. De Raad wijst hierbij in de eerste plaats 
erop dat tegenbewijs leveren zeer wel mogelijk is: ondernemingen kunnen bewijs leveren 
waaruit blijkt dat hun marktgedrag uitsluitend werd bepaald door andere, niet-besmette 
overwegingen en omstandigheden. Strenge eisen aan het tegenbewijs zijn daarbij niet 
onevenredig nu het bewijsvermoeden waartegen dat tegenbewijs moet worden geleverd, 
slechts op één element van de overtreding ziet: op de Raad blijft de bewijslast rusten voor 
afstemming en marktgedrag. Gelet op het voorgaande zijn het bewijsvermoeden en, 
daaraan gekoppeld, de eisen die worden gesteld aan het tegenbewijs “reasonably
proportionate to the legitimate aims sought to be achieved” zoals het EHRM vereiste in 
Salabiaku. Dit wordt eens te meer duidelijk als het bewijsvermoeden en het te leveren 
tegenbewijs in deze zaak wordt vergeleken met de bewijsvermoedens die het EHRM eerder 
heeft goedgekeurd.21

43. Anders dan T-Mobile en KPN is de Raad van oordeel dat enkel een alternatieve verklaring 
voor parallel marktgedrag onvoldoende sterk tegenbewijs is. Volgens vaste rechtspraak 
moeten alternatieve verklaringen voor parallel marktgedrag worden onderzocht wanneer de 
afstemming enkel is afgeleid uit dat parallelle marktgedrag. In Siemens overwoog het 

                                                          
21 Goedgekeurd werd bijvoorbeeld de toepassing van: 

- een vermoeden dat hij die bij het passeren van de douane wordt betrapt met narcotica, schuldig is aan het 
binnensmokkelen ervan (EHRM 17 oktober 1988, zaak 10519/83 (Salabiaku). Dit schuldvermoeden gaat naar het 
oordeel van de Raad verder dan het onderhavige vermoeden van (feitelijk) beïnvloed marktgedrag; 

- een vermoeden dat een publishing director schuldig is – als opdrachtgever – aan laster, waar lasterlijke 
informatie is verspreid via het persmedium waaraan de publishing director verbonden is en die informatie vooraf 
is bewerkt (prior fixing – het vermoeden geldt niet voor live-uitzendingen), gekoppeld aan een additioneel 
(feitelijk) vermoeden dat de lasterlijke informatie te kwader trouw is verspreid. Het EHRM accepteert dit alles, 
omdat een redacteur tegenbewijs kan aandragen van de goede trouw van de journalist en dan vrijuit gaat (de 
laster is dan niet verwijtbaar). Bovendien wijst het EHRM op het belang van de verbodsnorm, die ertoe diende 
het verspreiden van laster en beledigingen te beperken door van publishing directors controle vooraf (prior fixing)
te eisen (EHRM 30 maart 2004, zaak 53984/00 (Radio France v. France), punt 24;  

- een vermoeden dat het bezit van een drugshandelaar ten tijde van de veroordeling, of in een periode van zes 
jaar voor de start van de strafprocedure, geacht wordt te zijn ontvangen als betaling of beloning in verband met 
drug trafficking, en dat iedere betaling van hem gedurende die periode wordt geacht te zijn gedaan uit de 
opbrengsten van drug trafficking (EHRM 5 juli 2001, zaak 41087/98 (Phillips v. UK), punt 41.e.v.). 

Het EHRM heeft tot nog toe – voor zover de Raad bekend – ieder wettelijk of jurisprudentieel vermoeden goedgekeurd. 
Aan dergelijke vermoedens wordt slechts toegekomen als een autoriteit voldoende heeft aangedragen om een vermoeden 
te rechtvaardigen (hier: afstemming en het actief blijven op de markt); deze voorvraag staat centraal in zaken als Telfner 
(EHRM 20 maart 2001, zaak 33501/96). 
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Gerecht dat dergelijke alternatieve verklaringen irrelevant zijn zodra de inbreuk niet enkel 
wordt vermoed, maar met bewijzen wordt aangetoond: 

“Het bestaan van een alternatieve verklaring van de feiten is dus enkel relevant wanneer 
de Commissie zich uitsluitend baseert op het gedrag van de betrokken ondernemingen 
op de markt. Een dergelijke verklaring is dus irrelevant zodra de inbreuk niet enkel wordt 
vermoed, maar met bewijzen wordt aangetoond.”22

Het Gerecht maakt geen onderscheid tussen onderdelen van de inbreuk – in die zaak een 
overeenkomst en/of afgestemde gedraging – die wellicht als onderling afgestemde 
gedraging of overeenkomst waren te kwalificeren. 

44. De Raad ziet geen grond voor KPN’s standpunt dat alternatieve verklaringen slechts 
irrelevant zijn als ook het causaal verband met bewijzen is aangetoond. Wanneer de 
afstemming is vastgesteld – zoals in Siemens, en zoals in het onderhavige geval – wordt 
voorbijgegaan aan sec alternatieve verklaringen voor parallel marktgedrag.

Versterking van vermoeden
45. Hiervoor, in randnummers 34-38, heeft de Raad uiteengezet dat hij in beginsel geen bewijs 

of aanwijzingen hoeft aan te dragen voor het causaal verband – het causaal verband wordt 
vermoed – maar dat de aannemelijkheid van causaal verband nog toeneemt wanneer 
hiervoor wel direct en indirect bewijs worden overgelegd. Het CBb heeft in dit geval 
vastgesteld dat de operators hebben afgestemd over het tijdstip, de mate en de 
modaliteiten van de verlaging van de dealervergoeding.23 Het daaruit voortvloeiende 
vermoeden van beïnvloeding van het markgedrag wordt versterkt door dergelijk direct en 
indirect bewijs. 

46. Allereerst bevat het dossier direct bewijs – schriftelijke stukken – waaruit blijkt dat het 
marktgedrag van Vodafone en T-Mobile direct is beïnvloed door de afstemming.

47. Uit de notulen van het overleg van het Management Board van Vodafone, dat plaatsvond 
op 13 juni 2001, blijkt dat “Marketing” het actiepunt “onderzoek SAC” op zich moet nemen, 
daaronder begrepen “de vraag hoe deze kan worden verlaagd.” “Een voorstel hiertoe volgt”,
aldus de notulen.24 In de avonduren van diezelfde dag heeft de directeur [vertr.] van 
Vodafone [V2] met andere operators vertrouwelijke informatie uitgewisseld over het 

                                                          
22 Gerecht 3 maart 2011, zaak T-11/07 (Siemens), punt 51. In die zaak was sprake van een inbreuk die zowel elementen van 
een ‘overeenkomst’ als van een ‘onderling afgestemde gedraging’ in zich verenigde – een zogenoemde complexe inbreuk 
(besluit van 24 januari 2007 in zaak 38.899 (Gas Insulated Switchgear), punten 230-234).  
23Mobiele operators, hiervoor voetnoot 4, r.o. 7.3.2, waar het College de formulering van het HvJ (“tijdstip, mate en 
modaliteiten”) overneemt als een juiste weergave van de feiten die zij het HvJ heeft verstrekt. 
24 Prismanummer 2658/20, A.2.16, Notulen van het overleg van het Management Board van Vodafone van 13 juni 2001. 
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voorgenomen tijdstip, de voorgenomen mate en de voorgenomen modaliteiten van de 
verlaging van dealervergoedingen.25 Daags na deze afstemming heeft [V2] in een e-mail aan 
onder andere leden van het Management Board uiteengezet hoe de SAC zou worden 
verlaagd. In zijn e-mail refereert [V2] aan de voorgaande avond: “Na een lange discussie 
gisteravond hebben wij besloten om de volgende SAC verlagende maatregelen door te voeren”;
deze ‘volgende maatregelen’ zien op het tijdstip, de mate en de modaliteiten van de 
voorgenomen verlaging. De Raad wijst erop dat Vodafone zich destijds bewust leek van de 
verboden bron van dit marktgedrag. In de kantlijn van de concept-notulen van de 
bespreking van het Management Board van 18 juni 2001 staat geschreven: “[V2], mail met 
betrekking tot bonusafspraken operators” en in de kantlijn “niet notuleren.”26

48. Het voorgaande maakt aannemelijk dat zowel de timing als de mate en modaliteiten van 
Vodafone’s verlaging van de dealervergoeding zijn beïnvloed door de afstemming. 

49. Een directeur van T-Mobile, [B], heeft verklaard dat het ‘exco’ – Executive Committee – van 
T-Mobile heeft besloten tot verlaging van de dealervergoedingen op basis van een voorstel 
dat was gebaseerd op de bandbreedtes zoals afgestemd op 13 juni 2001:27

“[B]: [E]r [is] een aantal acties in gang gezet om voor ons de commissie aan te passen. Ik 
was toen op vakantie, dat heb ik ook uh gezegd ik heb toen op mijn vakantieadres bericht 
gehad en dat ik nu weer omdat we de stukken hebben gelezen, bericht hebben gehad dat 
Dutchtone en Telfort als ik het goed zeg, uhh hun commissies hebben aangepast en dat ik 
toen heb gezegd van stuur ons voorstel dan maar naar de exco toe. 
NMa: En hoe was dat voorstel onderbouwd dan? 
[B]: Nou op basis van uh zeg maar die bandbreedtes die wij hebben afgesproken en de 
bewegingen die er op dat moment op de markt waren. 
NMa: Waarom heeft u zich niet aan die afspraak gehouden om dat tussen 1 augustus en 1 
september te doen? 
[B]: Nou omdat ik uh, ik bedoel het is heel aardig om over bandbreedtes te spreken het is 
ook iets van uh dat ik het eerst wel wilde zien voordat ik het geloofde. 
NMa: Jaja, dus eigenlijk de collega’s niet vertrouwen, daar komt het op neer. 
[B]: Nou, niet vertrouwen, got to be seen to be believed.” 

Uit dit citaat blijkt dat T-Mobile zowel bij de timing als bij de mate van de verlaging van de 
dealervergoeding rekening heeft gehouden met de op 13 juni 2001 uitgewisselde informatie. 

50. Het dossier bevat bovendien direct bewijs dat het marktgedrag van KPN in ieder geval 
indirect is beïnvloed door de afstemming. KPN heeft immers gesteld dat zij uitsluitend is 

                                                          
25Mobiele Operators, zie hiervoor voetnoot 4, r.ov. 7.3.5. 
26 Prismanummer 2658/20, document A.1.2.42. 
27 Prismanummer 2658/58, verklaring [B], p. 22. 
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beïnvloed door het marktgedrag van Vodafone. Nu het vermoeden van causaal verband en 
het aanvullende bewijs (zeer) aannemelijk hebben gemaakt dat het marktgedrag van 
Vodafone direct is beïnvloed, leidt KPN’s stelling tot de conclusie dat haar marktgedrag is 
beïnvloed door de afstemming. 

51. Ten slotte bevat het dossier indirect bewijs – aanwijzingen en omstandigheden – dat de 
afstemming tussen operators het tijdstip van hun verlaging van de dealervergoeding heeft 
beïnvloed.

52. Immers, geen enkele operator had vóór 13 juni 2001 vastgesteld wanneer, in welke mate of 
hoe de dealervergoedingen zouden worden verlaagd. Uit de stukken blijkt dat Vodafone 
voornemens was om op 1 augustus 2001 de dealervergoedingen te verlagen; maar er zijn 
geen aanwijzingen dat Vodafone reeds voor 13 juni 2001 had besloten tot verlaging op 1 
augustus 2001 (of op 15 augustus 2001). Daags na de afstemming echter heeft Vodafone 
besloten wanneer en hoe zij de dealervergoedingen zou verlagen, en iets later volgden 
gelijktijdig de andere operators.

53. De beslissingen van de operators kwamen daarnaast op tenminste één belangrijk punt 
overeen met hetgeen op 13 juni 2001 tussen de operators is besproken: de timing van de 
verlaging van de dealervergoeding. Een directeur van T-Mobile, [B], heeft verklaard over de 
zin “1 aug 1 sept” in zijn aantekeningen van 13 juni 2001: “Dat zijn de data die besproken zijn 
om eventueel zo’n verlaging door te voeren.”28 Zijn aantekeningen vermelden ook “15 aug-1 
sept”. Het daarop volgende marktgedrag van de operators sloot aan bij de aantekeningen 
van [B]: Vodafone heeft haar prijzen verlaagd per 15 augustus 2001, de overige operators 
zijn gevolgd op 1 september 2001. T-Mobile volgde op 3 september 2001, nadat zij zich 
ervan had verzekerd dat de andere operators daadwerkelijk hun dealervergoedingen gingen 
verlagen.29

54. De wijziging in het marktgedrag van ondernemingen, en de overeenstemming tussen het 
marktgedrag en de uitgewisselde informatie, is ten slotte opvallend doordat het 
geobserveerde marktgedrag afwijkt van het marktgedrag dat Vodafone vóór de afstemming 
van haar concurrenten verwachtte. Uit Vodafone’s strategische plannen tot één maand voor 
het overleg blijkt dat zij verwachtte dat KPN het SAC-beleid van Vodafone onmiddellijk zou 
volgen en dat de andere operators twee tot drie maanden erna zouden volgen.30 Een in 
opdracht van KPN opgestelde expert opinion van Berenschot bevestigt de ratio van deze 
inschatting: Berenschot stelt dat een marktleider aan de ene kant snel een verlaging van 

                                                          
28 Prismanummer 2658/58, verklaring [B], p. 20. 
29 Zie hiervoor de verklaring van [B],opgenomen in randnummer 49 van dit besluit. 
30 Prismanummer 2658/20, document A.1.10, Vodafone Sensitivity Analysis van 21 februari 2001 (drie maanden), Detailed 
Budget FY 2002 van 10 mei 2001 (twee-drie maanden). 
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dealervergoedingen door een andere marktleider zal volgen, maar dat kleinere operators 
aan de andere kant aanvankelijk zullen proberen marktaandeel te veroveren en pas op de 
langere termijn hun dealervergoedingen zullen verlagen.31 Anders dan verwacht zijn KPN en 
T-Mobile Vodafone gevolgd binnen drie weken na de verlaging door Vodafone op 15 
augustus 2001. Ter nuancering merkt de Raad op dat dit ook geldt voor de operators 
Dutchtone en Orange, waarvan de Raad niet heeft kunnen vaststellen dat zij bij de 
afstemming betrokken waren. 

55. De Raad concludeert dat: 
i. de afstemming op zichzelf reeds voldoende aannemelijk maakt dat het marktgedrag 

van de operators is beïnvloed (het bewijsvermoeden); terwijl
ii. de aannemelijkheid van die beïnvloeding nog groter wordt door: 

het directe bewijs dat het marktgedrag van T-Mobile en Vodafone direct is 
beïnvloed;
het directe bewijs dat het marktgedrag van KPN indirect is beïnvloed; en 
het indirecte bewijs dat het marktgedrag van de drie operators is beïnvloed.

Aangezien het bewijsvermoeden in dit geval wordt ondersteund door direct en indirect 
bewijs voor causaal verband, zal het tegenbewijs ook dit bewijs moeten ontkrachten.

Tegenbewijs van partijen en beoordeling daarvan door de Raad
56. De drie operators voeren, samengevat, aan dat de gelijktijdige verlaging van de 

dealervergoedingen uitsluitend zijn oorsprong vond in de marktomstandigheden. Vodafone 
voegt daaraan toe dat ook haar verlaging van de dealervergoedingen niet zijn oorsprong 
vond in de afstemming op 13 juni 2001: zij zou al vóór 13 juni 2001 hebben besloten de 
dealervergoedingen te verlagen, wat ook al vóór 13 juni 2001 bekend was bij de andere 
operators. T-Mobile en KPN betogen subsidiair dat als de verlaging door Vodafone al zou 
zijn beïnvloed door de afstemming, hun verlaging louter een reactie daarop was, die niet 
zou zijn beïnvloed door de afstemming. 

Verlaging van de dealervergoedingen uitsluitend bepaald door marktomstandigheden 
57. De drie operators betogen in de eerste plaats dat de verlaging van dealervergoeding door 

de verschillende operators werd gedicteerd door de marktomstandigheden. Elk verwijst ter 
onderbouwing naar twee onderzoeksrapporten die in opdracht van KPN zijn opgesteld:

een rapport van SEO van 18 oktober 2002. SEO stelt voorop dat de markt voor 
mobiele telefonie in Nederland in 2001 verzadigd begon te raken, zodat subsidies 

                                                          
31 Prismanummer 2658/282, zienswijze van KPN op het rapport , bijlage 2: “Het Dealervergoedingensysteem in de mobiele 
telecommarkt” van Dr. M.J.W. van Twist van Berenschot, p. 29. Berenschot stelt dat een tweede marktleider op ‘relatief 
korte termijn’ het voorbeeld van de first mover zal volgen, volgens haar (maar zonder bronvermelding) is dit een kwestie 
van enkele weken. 
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minder effectief werden om nieuwe klanten aan te trekken. SEO schetst de 
contouren van drie scenario’s, waarin geen, een aantal of op één na alle operators de 
markt verlaten. SEO concludeert dat op de telefoniemarkt op termijn minder 
concurrenten kunnen overblijven, en tarieven kunnen stijgen; 
een rapport van Berenschot van 21 oktober 2002. Berenschot constateert dat in 2001 
de mobiele-telecommarkt zich bevond na het omslagpunt tussen de groeifase, 
waarin de nadruk lag op het aantrekken van nieuwe klanten, en de 
volwassenheidsfase, waarin de nadruk kwam te liggen op het maximaliseren van de 
opbrengst bij bestaande klanten. Berenschot stelt voorop dat het in dergelijke 
omstandigheden onvermijdelijk is dat er op termijn een einde komt aan de 
traditioneel gehanteerde dealervergoedingen, die erop waren gericht zo veel mogelijk 
klanten te trekken. Berenschot constateert verder dat in diverse Europese landen de 
dealervergoedingen werden afgebouwd. Berenschot zet vervolgens de stap naar de 
Nederlandse markt, en analyseert wat de mogelijke consequenties zijn als één van 
de twee marktleiders als eerste de logische stap zet om vergoedingen te verlagen of 
geheel af te schaffen. Berenschot stelt zonder bronvermelding dat het een kwestie 
van weken is dat de tweede marktleider de first mover volgt. De drie kleinere partijen 
zullen aanvankelijk proberen om marktaandeel te veroveren, maar op langere 
termijn zoeken naar minder kostenintensieve marketingmethoden. 

58. Samenvattend stelt de Raad vast dat de rapporten van Berenschot en van SEO bevestigen 
wat de Raad reeds in het bestreden besluit heeft opgemerkt: dat de hoge penetratiegraad 
op de mobiele telefonie markt in 2001 ervoor heeft gezorgd dat de concurrentie verschuift 
van het aantrekken van first-time users naar in de eerste plaats het beperken van de 
uitstroom in het eigen klantenbestand en het veroveren van klanten van andere aanbieders 
(concurrentie om ‘churners’ – klanten die van operator wisselen), en in de tweede plaats het 
vergroten van het gebruik per klant. Dit bewoog operators ertoe de hoogte van de 
dealervergoedingen te heroverwegen.32 Verder wordt in de rapporten in algemene termen 
geanalyseerd hoe in de gegeven omstandigheden marktpartijen op elkaar kunnen reageren.

59. De Raad stelt voorop dat de Berenschot en SEO-rapporten in opdracht en voor rekening 
van KPN zijn opgesteld, met het oog op het ondersteunen van KPN’s stellingen in de 
onderhavige zaak. Het Gerecht merkt over een soortgelijk rapport op dat deze niet meer 
bewijskracht heeft dan een verklaring van de betreffende onderneming zelf:

“[…] de analyse [kan] niet als een neutraal en onafhankelijk deskundigenverslag worden 
beschouwd, aangezien zij op verzoek van Siemens is verricht en door haar is gefinancierd 
en is gebaseerd op databanken die deze onderneming ter beschikking heeft gesteld, 

                                                          
32 Besluit van 30 december 2002 in zaak 2658, randnummer 30. 
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zonder dat de juistheid of de relevantie van de betrokken gegevens aan een 
onafhankelijke controle zijn onderworpen. Bijgevolg kan deze analyse niet 
geloofwaardiger en dus bewijskrachtiger zijn dan een loutere verklaring die Siemens uit 
eigenbelang heeft afgelegd.”33

 In dit geval zijn de rapporten niet, althans niet uitsluitend, gebaseerd op databanken van 
KPN. Doorslaggevend is echter dat KPN opdracht heeft gegeven voor het rapport, met het 
oog op haar verdediging in de onderhavige zaak en zij hiervoor haar opdrachtnemers heeft 
betaald. Hiermee zijn deze rapporten niet gelijk te stellen met rapporten die door een 
daadwerkelijk onafhankelijke derde zouden zijn opgesteld. 

60. Ook de inhoud van de rapporten maakt niet minder aannemelijk dat het marktgedrag van 
de operators is beïnvloed door de afstemming. Beide rapporten gaan niet of slechts 
zijdelings in op een groot aantal aspecten van een mogelijke verlaging van de 
dealervergoedingen waarover de operators vóór de afstemming op 13 juni 2001 in 
onzekerheid verkeerden. De mobiele operators vermoedden wellicht dat enige operator op 
enig moment zou pogen de dealervergoedingen structureel te verlagen; zij wisten echter 
niet welke operator als eerste zou ‘gaan’; met welk bedrag de dealervergoedingen zouden 
worden verlaagd; of de dealervergoeding voor verschillende abonnementen gelijkmatig zou 
worden verlaagd; of de verlaging van de dealervergoedingen gecompenseerd zou worden 
met andere maatregelen; hoe veel klanten de operator bereid zou zijn te verliezen voordat 
zij de dealervergoedingen weer zou verhogen, etc. Een lezer die de Berenschot- en SEO-
rapporten op 12 juni 2001 – daags voor de afstemming – had gelezen zou met die 
rapporten in de hand geen redelijke voorspelling hebben kunnen maken in welke kwartaal 
(laat staan op welke datum), in welke mate of met welke modaliteiten de operators hun 
dealervergoedingen zouden verlagen. 

61. De Berenschot- en SEO-rapporten impliceren niet meer dan dat de beslissing van Vodafone 
daags na de afstemming om de dealervergoedingen te verlagen en de min of meer 
gelijktijdige verlagingen door de andere operators toch eens moesten plaatsvinden. De 
rapporten vormen daarmee niet meer dan een alternatieve verklaring voor parallel 
marktgedrag. Zoals hiervoor opgemerkt in randnummer 43, is in het geval dat de 
afstemming niet slechts is afgeleid uit het marktgedrag, maar is aangetoond met bewijzen, 
een alternatieve verklaring voor parallel marktgedrag beslist onvoldoende om het 
vermoeden van causaal verband te ontkrachten. In het onderhavige geval is de afstemming 
aangetoond, en heeft de Raad daarnaast de aannemelijkheid van het causaal verband 
vergroot door direct en indirect bewijs voor dat causaal verband te leveren. 

                                                          
33 Vgl. Gerecht 3 maart 2011, zaak T-110/07 (Siemens), punt 137. 
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62. De Berenschot- en SEO-rapporten, die slechts uitleggen wat de achtergrond is van de 
verlaging van de dealervergoedingen, maken niet minder aannemelijk dat de mobiele 
operators zijn beïnvloed door de uitwisseling van hoogstvertrouwelijke informatie op 13 
juni 2001. De rapporten vormen aldus onvoldoende tegenbewijs om het vermoeden van 
causaal verband en het aanvullende bewijs voor causaal verband te ontkrachten. 

Beïnvloeding van gedrag Vodafone 
63. De Raad gaat hierna in de tweede plaats in op het tegenbewijs dat Vodafone34 heeft 

aangevoerd, waaruit zou blijken dat haar beslissing over de verlaging van de 
dealervergoedingen reeds vóór 13 juni 2001 was genomen: 

notulen van een conference call, genaamd Budget Review Meeting, van 20 februari 
2001.35Vodafone Group heeft de call georganiseerd om richtlijnen te geven voor de 
gedetailleerde budgetten die de dochters moeten gaan indienen.Uit de analyse die 
volgt, blijkt onder andere dat de subsidies voor telefoons moeten worden verlaagd. 
In het budgetvoorstel moet rekening worden gehouden met een verlaging van die 
subsidies met 30%, in twee of drie gelijke stappen, tot maximaal EUR [vertr.] voor de 
normale accounts, dit alles vóór 1 augustus 2001. Vanuit Vodafone Group wordt 
gevraagd deze richtlijnen door te voeren in de budgetten die op 26 februari 2001 
moeten worden ingediend; 
Sensitivity Analysis van 21 februari 2001.36Daags na de conference call heeft Vodafone 
een gevoeligsheidsanalyse gefinaliseerd. De invulling van de verlaging van de 
dealervergoeding is iets anders dan besproken in de conference call: de ‘handset
subsidy’ moet worden verlaagd naar, gemiddeld, EUR [vertr.] (in plaats van maximaal 
EUR [vertr.]). Uitgangspunt is een abrupte verlaging eind juli (in plaats van een 
gefaseerde verlaging). Vodafone verwacht dat KPN haar onmiddellijk zal volgen in de 
verlaging; andere operators zullen eerst pogen meer marktaandeel te behalen, maar 
zullen volgen na drie maanden;
Revised Detailed Budget FY 2002 van 23 februari 2001.37 De uitkomst van de 
conference call is verwerkt. Doel is om per 1 augustus 2001 de ‘handset subsidy’ te 
verlagen tot maximaal EUR [vertr.]. Verwachting is dat KPN direct zal volgen, de 
overige aanbieders na twee tot drie maanden; 

                                                          
34 De betogen van T-Mobile en KPN bevatten op dit onderdeel niet meer of ander materiaal of standpunten dan het betoog 
van Vodafone. Die betogen laat de Raad in het navolgende dan ook kortheidshalve buiten beschouwing. 
35 Prismanummer 2658/20, document A.1.1. 
36 Prismanummer 2658/20, document A.1.10. 
37 Kenbaar uit Detailed Budget FY 2002, Supervisory Board Meeting van 10 mei 2001, p. 2 (prismanummer 2658/20, stuk 
A.1.2.).
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Supervisory Board Meeting Detailed Budget FY 2002 van 10 mei 2001.38 In deze 
presentatie wordt weer uitgegaan van een maximale ‘handset subsidy’ van EUR 
[vertr.]; het doel is om de verlaging op 1 augustus 2001 in te voeren. 

64. Vodafone heeft daarnaast erop gewezen dat haar besluit om de dealervergoedingen te 
verlagen, reeds vóór de afstemming op 13 juni 2001 bij de andere operators bekend was. 
Vodafone wijst bijvoorbeeld op een interview met Vodafone’s CEO John de Wit, die in de 
krant zou hebben aangekondigd wanneer Vodafone de dealervergoedingen zou verlagen. 

65. Samenvattend stelt de Raad vast dat Vodafone in de eerste helft van 2001 het voornemen 
had om de dealervergoedingen te verlagen, en dat een doel was gesteld voor de datum voor 
en het niveau van de dealervergoedingen. Het betrof echter uitsluitend een voornemen en 
een globale invulling van dat voornemen; van een besluit van de onderneming was nog 
geen sprake. De Raad constateert dat pas de e-mail van 14 juni 2001, ná de afstemming, de 
eerste vastlegging is van specifieke subsidies per type abonnement, een specifieke datum 
voor verlaging van de dealervergoedingen en een specifieke strategie voor het verlagen van 
dealervergoedingen.

66. De Raad concludeert dat het tegenbewijs dat Vodafone heeft aangedragen, aldus geen 
aanwijzingen bevat dat Vodafone al vóór de afstemming had besloten over het tijdstip, de 
mate en de modaliteiten voor verlaging van de dealervergoedingen. Het maakt daarmee 
niet minder aannemelijk dat het besluit van Vodafone over verlaging van de 
dealervergoedingen, beïnvloed is door de afstemming op 13 juni 2001. 

67. Nu niet aannemelijk is geworden dat Vodafone vóór 13 juni 2001 een besluit had genomen 
over het tijdstip, de mate en de modaliteiten van de verlaging voor de dealervergoeding, 
staat a fortiori vast dat de andere operators niet vóór die datum wisten van een besluit van 
Vodafone. Het krantenartikel waarop Vodafone zich beroept, heeft zij niet overgelegd, maar 
uit de omschrijving blijkt dat haar CEO John de Wit slechts in algemene termen heeft 
aangegeven dat Vodafone een strategie gaat nastreven om haar subsidies te verminderen. 
Het tijdstip, de mate en de modaliteiten komen – uiteraard – niet aan bod. De operators 
konden uitsluitend op de hoogte zijn van een voornemen van Vodafone tot verlaging van 
dealervergoedingen. De kennis over dat voornemen was bovendien beperkt tot het feit dat
Vodafone dealervergoedingen wilde verlagen; Vodafone heeft haar voornemens over de 
exacte timing, mate of modaliteiten van de verlaging niet geopenbaard. 

68. Zelfs als Vodafone vóór 13 juni 2001 via een krant of via afnemers reeds alle details van de 
voorgenomen verlaging van de dealervergoeding had laten uitlekken, zou dit niet 

                                                          
38 Prismanummer 2658/20, stuk A.1.2, p. 3. Zie ook vorige voetnoot. 
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onaannemelijk maken dat mobiele operators zijn beïnvloed door de afstemming van 13 juni 
2001. De mobiele operators moeten immers rekening ermee houden dat informatie die één 
operator via tussenschakels verspreidt, een proefballon kan zijn. Vodafone bevestigt dat 
openbaarmaking van algemene plannen ook het doel diende om de reactie in de markt te 
peilen. Zo verklaart [V1] van Vodafone: 

V1: Ik heb Belcompany al op de hoogte gebracht van plannen ergens in april. Niet met de 
getallen, maar natuurlijk zoek je naar mogelijkheden om uit te vinden wat zou er nu 
gebeuren, wat betekent dit voor ons.  
NMa1: precies, maar op
NMa2: dat heeft u in april al aan Belcompany al gezegd 
V1: dat stond in de krant, wij hebben openbaar gemaakt dat we dit gingen doen. Dat is 
ook strategie. Waarom maak je zoiets openbaar? Om te kijken hoe mensen reageren. 
Wordt het geaccepteerd, wat betekent dit voor onze retailers, met name voor hun cash 
flow, wat betekent het voor dealers, wat betekent het voor onze collega’s in de markt. Dus 
wat je doet, je zet een vis uit. En dan ga je kijken bij andere collega’s, Belcompany, T-for-
Telecom, dealervloeren, hè dus gewoon wij dealers, want die heeft ook dat soort 
gesprekken met zijn merchandisers en dan probeer je gegevens te krijgen van hé als wij 
dit nu doen, wat denk je dat er gebeurt met die ander? Dat is normaal uitvinden van wat 
er gebeurt. 
NMa1: Ik hoor dus van u: we gaan van tevoren signalen uitzenden en 
V1: tuurlijk 
NMa2: terugpolsen. 
V1: tuurlijk39

69. De Raad concludeert dat het tegenbewijs van Vodafone op geen enkele wijze minder 
aannemelijk maakt dat het marktgedrag van Vodafone is beïnvloed door de afstemming 
tussen operators op 13 juni 2001. 

Beïnvloeding van het marktgedrag van KPN en T-Mobile
70. De Raad gaat hierna in op het tegenbewijs dat KPN en T-Mobile hebben aangevoerd dat 

hun marktgedrag louter een reactie was op het marktgedrag van Vodafone, en niet direct is 
beïnvloed door de afstemming op 13 juni 2001.

71. KPN heeft het volgende bewijsstuk aangedragen: 

Een presentatie van haar Profitable Growth programma van april 2001. Hierin wordt 
ondermeer voorop gesteld dat KPN’s strategie moet inhouden “een marktconform 

                                                          
39 Prismanummer 2658/56, verklaring [V1], p. 18. 
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aanbod op het gebied van dealervergoeding, COOP & kortingen (acties)”40 en “overall:
aansluitkosten en bijdrage distributie vergoedingen terugbrengen”.41

72. T-Mobile heeft de volgende bewijsstukken aangedragen: 

Een presentatie van T-Mobile getiteld “Dealercommissies per september 2001, Reactie op 
marktontwikkelingen” van 23 juli 2001.42 Hierin wordt uiteengezet dat Vodafone 
officieel heeft aangekondigd de standaard dealervergoeding per 15 augustus 2001 sterk 
te verlagen, en dat van de andere operators nog niets bekend is. Vervolgens worden 
drie scenario’s verkend: (i) het gelijk houden van T-Mobile’s dealervergoedingen, 
teneinde de handsets laag en aantrekkelijk geprijsd te houden, (ii) de 
dealervergoedingen met 10-25% te verlagen, teneinde de kosten te verlagen en 
handsets aantrekkelijk geprijsd te houden of (iii) de dealervergoedingen met 25-50% te 
verlagen, teneinde de kosten sterk te drukken en handsets iets aantrekkelijker geprijsd 
te houden dan Vodafone (na diens aanpassing). Blijkens de inhoudsopgave van de 
presentatie volgde na deze scenario’s een advies; dit advies ontbreekt echter in de 
presentatie;
De Commercial Planning van T-Mobile van 25 juli 200143, getiteld “Focus on postpaid, 
reduce churn”. Hierin wordt het doel geformuleerd om lagere ‘basic commission levels’
te hanteren (simultaan aan het introduceren van nieuwe aanknopingspunten voor 
dealervergoedingen). Dit plan stelt een verlaging van de dealervergoeding voor van 7-
32%, afhankelijk van abonnementstype en contractduur. Een identiek voorstel is te 
vinden in de Commercial Planning van 1 augustus 200144, getiteld “Adjustment and 
Alignment, Transparancy to the Customer”, en in gelijkgetitelde Commercial Plannings
van 8 augustus 2001,45 14 augustus 2001,46 22 augustus 200147 en 28 augustus 2001.48

73. Samenvattend stelt de Raad vast dat KPN en T-Mobile vóór de afstemming op 13 juni 2001 
niet hadden besloten de dealervergoedingen te verlagen, laat staan dat een beslissing was 
genomen over de datum waarop en de mate en modaliteiten waarmee dit zou gebeuren.49

                                                          
40 Prismanummer 2658/2, pp. 25, 30.  
41 Prismanummer 2658/2, pp. 26, 31.  
42 Prismanummer 2658/24, bijlage 5, B.2.1. 
43 Prismanummer 2658/24, bijlage 5, B.2.6. Volgens T-Mobile is dit stuk van 11 juli 2001. Zij baseert zich mogelijk op de 
voorkant van de presentatie. Uit de footer van de presentatie volgt dat in ieder geval het voorstel om dealervergoedingen te 
verlagen, dateert van 25 juli 2001.  
44 Prismanummer 2658/24, bijlage 5, B.1.2.2. T-Mobile dateert dit stuk op 26 juli 2001. Uit de footer blijkt echter dat de 
presentatie dateert van 1 augustus 2001.  
45 Prismanummer 2658/24, bijlage 4, B.1.2.3. Datum en footer vermelden beide 8 augustus 2001.  
46 Prismanummer 2658/24, bijlage 4, B.1.2.4. Datum en footer vermelden beide 14 augustus 2001.  
47 Prismanummer 2658/24, bijlage 4, B.1.2.5. Datum en footer vermelden beide 22 augustus 2001.  
48 Prismanummer 2658/24, bijlage 7, B.3.24. Datum en footer vermelden beide 28 augustus 2001. 
49 In randnummer 10 haar zienswijze op het rapport bevestigt KPN dat “[…] binnen KPN Mobile nog geen concreet besluit 
was genomen omtrent (het tijdstip van) de verlaging […]” en in randnummer 35: “[h]et voornemen van KPN Mobile [om] de 
dealervergoedingen voor postpaidaansluitingen te verlagen was medio 2001 nog niet in een concreet plan, met bijbehorende 
datum van implementatie, vertaald.” (prismanummer 2658/282).



Openbaar

21 Openbaar

Zij zijn Vodafone gevolgd nadat deze als eerste de afgestemde verlaging van de 
dealervergoedingen aankondigde.

74. In randnummer 69 heeft de Raad vastgesteld dat aannemelijk is dat het marktgedrag van 
Vodafone is beïnvloed door de afstemming. Voor zover KPN en T-Mobile hebben 
gereageerd op het marktgedrag van Vodafone, is hun marktgedrag dus ook beïnvloed door 
de afstemming, zij het indirect. Ook wanneer uitsluitend een dergelijk indirecte 
beïnvloeding is aangetoond, is in het licht van vaste jurisprudentie (zie hiervoor, 
randnummer 41) sprake van causaal verband tussen afstemming en marktgedrag. Voor 
zover KPN en T-Mobile hebben bewezen dat zij uitsluitend zijn beïnvloed door het 
marktgedrag van Vodafone, dat door hun onderling afstemming is beïnvloed, hebben zij 
dus geen tegenbewijs geleverd dat het feitelijk vermoeden van causaal verband ontkracht. 
Integendeel, in dat geval hebben zij bewezen dat hun marktgedrag is beïnvloed door de 
afstemming. 

75. Overigens maakt het tegenbewijs van KPN en T-Mobile niet aannemelijk dat zij uitsluitend 
zijn beïnvloed door het marktgedrag van Vodafone; aannemelijk blijft dat deze 
ondernemingen ook direct rekening hebben gehouden met de informatie die zij op 13 juni 
2001 met Vodafone hebben uitgewisseld. Betrokkenen bij de afstemming waren immers 
ook betrokken bij de beslissingen van hun ondernemingen om de dealervergoedingen te 
verlagen. Directeur van T-Mobile, [B], heeft een voorstel aan het ‘exco’ van T-Mobile 
gebaseerd op hetgeen afgestemd was;50 Director [vertr.] van KPN, [K], heeft verklaard dat 
“[…] wij na rijp beraad besloten om ook onze vergoedingen aan de dealers aan te passen. […] Dit 
heeft plaats gehad binnen mijn eigen unit.”51 In die omstandigheden is aannemelijk dat de 
reactie op de verlaging van de dealervergoedingen direct is gekleurd door de afstemming 
op 13 juni 2001. 

Conclusie
76. Gelet op het voorgaande concludeert de Raad dat sprake is van causaal verband tussen de 

afstemming op 13 juni 2001 en het daarop volgend marktgedrag van de operators nu het 
vermoeden van causaal verband niet is ontkracht door hetgeen de operators als 
tegenbewijs hebben aangedragen. Derhalve handhaaft de Raad de vaststelling in het 
bestreden besluit dat de gedragingen met betrekking tot de standaard dealervergoeding 
voor postpaid abonnementen een inbreuk vormen op artikel 6 Mw en stelt de Raad tevens 
een inbreuk op artikel 101 VWEU vast. 

                                                          
50 Zie hiervoor, randnummer 49. 
51 Prismanummer 2658/2, verklaring van [K] van 28 augustus 2001. 
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III.3 Heroverweging boete

77. In het bestreden besluit zijn de boetes voor KPN, T-Mobile en Vodafone vastgesteld met 
toepassing van de ‘Richtsnoeren boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van 
boetes ingevolge artikel 57 van de Mededingingswet van de d-g NMa van 21 december 
2001’ (hierna: de Boeterichtsnoeren 2001).52 Sinds 1 juli 2007 zijn de boetebeleidsregels 
voor overtredingen van de Mededingingswet opgenomen in de ‘Boetecode van de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit’53 en sinds 1 oktober 2009 in de ‘Beleidsregels van de 
Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 
2009’.54 In de periode waarin in de onderhavige zaak artikel 6, eerste lid, Mw en artikel 101, 
eerste lid, VWEU (voorheen: artikel 81, eerste lid, EG) zijn geschonden, zijn echter 
voornoemde Boeterichtsnoeren 2001 van toepassing gebleven. 

78. De Raad acht in dit geval één boete voor overtreding van zowel artikel 6, eerste lid, Mw als 
artikel 101, eerste lid, VWEU volgens het systeem van de Boeterichtsnoeren 2001 passend 
en voldoende. Hierbij heeft de Raad het evenredigheidsbeginsel, zoals vastgelegd in artikel 
3:4, tweede lid Awb, en het ingevolge artikel 4 van het Verdrag van de Europese Unie 
geldende beginsel van doeltreffendheid in aanmerking genomen.55

Uitspraak rechtbank ten aanzien van de boete

79. De beslissing van de rechtbank luidt dat het bestreden besluit wordt vernietigd en dat de 
Raad een nieuw besluit neemt op de bezwaren van KPN, T-Mobile en Vodafone met 
inachtneming van de uitspraak. Zoals de rechtbank in de uitspraak aangeeft, dient de Raad 
ook ten aanzien van de aan deze operators opgelegde boetes opnieuw te beslissen. Bij de 
heroverweging van de boetes dient de Raad rekening te houden met de volgende 
overwegingen.

80. De rechtbank en het CBb achten de Boeterichtsnoeren 2001 van de NMa en de daarin 
gehanteerde uitgangspunten, zoals het hanteren van een boetegrondslag van 10% van de 
betrokken omzet, niet in strijd met het recht. Daarbij heeft het CBb in aanmerking 
genomen dat het oogmerk van generale en speciale preventie niet onredelijk is. Voorts is 
het CBb van oordeel dat het niet onredelijk, onjuist of onevenredig is dat voor het in 
aanmerking nemen van het economisch belang dat met de inbreuk is gemoeid, de hoogte 

                                                          
52 Stcrt. 2001, nr. 248, gewijzigd in Stcrt 2005, nr. 122. 
53 NMa Boetecode 2007, naderhand nog gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2007 in verband met de Wet van 
28 juni 2007, houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet, Stb. 2007, 284 (Stcrt. 
29 juni 2007, nr. 123; Stcrt. 10 oktober 2007, nr. 196). 
54 Stcrt. 2009, nr. 14079. 
55 Zie ook HvJ EG 13 februari 1969, zaak 14/68 (Walt Wilhelm), Jur. 1969, p. 1 (evenredigheidsbeginsel) en HvJ 21 
september 1989, zaak 68/88 (Commissie/Griekenland), Jur. 1989, 2965 en HvJ 10 juli 1990, zaak C-326/88 (Hansen & Søn), 
Jur. 1990, I-2911 (doeltreffendheidsbeginsel).
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van de betrokken omzet – naast de ernst en duur van de overtreding – tot uitgangspunt 
wordt genomen. 

81. Ingevolge de uitspraak van de rechtbank, zoals bevestigd door het CBb, dient bij de in 
aanmerking te nemen duur van de overtreding te worden uitgegaan van een onderling 
afgestemde feitelijke gedraging tussen KPN, T-Mobile en Vodafone welke is aangevangen 
op 13 juni 2001 en is geëindigd op 1 november 2001. De aanvang van de overtreding is 
terecht vastgesteld op 13 juni 2001, omdat op dat moment de afstemming heeft 
plaatsgevonden en de betrokken partijen vanaf dat moment op de hoogte waren van 
elkaars marktgedrag en daarmee rekening konden houden. Vanaf het moment dat KPN op 
1 november als eerste haar standaard dealervergoedingen weer aanpaste konden de 
betrokken partijen niet meer geacht worden op de hoogte te zijn van elkaars marktgedrag. 

82. De rechtbank acht het terecht dat de opbrengsten uit de postpaid abonnementen in de 
periode van 1 juli 2001 tot 1 juli 2002, de MTA-tarieven en de oninbare omzet of omzet die 
op frauduleuze wijze tot stand is gekomen (ook wel aangeduid als: bad debt en/of fraud) in 
de betrokken omzet worden meegenomen, hetgeen in hoger beroep niet door partijen is 
bestreden.

83. De Raad dient nader in te gaan op hetgeen KPN naar voren heeft gebracht ten aanzien van 
het bij de berekening van de boete rekening houden met de verlengingen van postpaid 
abonnementen. Volgens KPN zou ten onrechte alleen bij de vaststelling van haar boete 
rekening zijn gehouden met de verlengingen, terwijl ook de andere mobiele operators bij 
verlengingen een met de standaardvergoeding ‘vergelijkbare’ vergoeding aan de dealers 
zouden verstrekken (zie onder 2.5.3.5 van de uitspraak van de rechtbank). Hierdoor zou zij 
ten opzichte van T-Mobile en Vodafone relatief zwaarder zijn beboet. 

84. Tevens dient de Raad nader in te gaan op de stelling van T-Mobile dat bij de berekening 
van de individuele boetes een irrelevant onderscheid is gemaakt tussen de omzet die wordt 
gegenereerd via de interne verkoopkanalen van de operators en omzet die wordt 
gegenereerd via externe distributiekanalen. Naar het oordeel van T-Mobile beschermt een 
verlaging van de dealervergoedingen de omzet van beide verkoopkanalen aangezien de 
verkopen van postpaid abonnementen via deze kanalen met elkaar substitueerbaar zijn en 
met elkaar concurreren (zie onder 2.5.3.6 van de uitspraak van de rechtbank). Het CBb 
heeft bevestigd dat het voor de beoordeling van het beroep van T-Mobile noodzakelijk is 
om vast te stellen of de omzet via de interne verkoopkanalen is beïnvloed door de 
afstemming en dat gelet hierop de rechtbank met haar oordeel op dit punt niet buiten de 
omvang van het geding als bedoeld in artikel 8:69 Awb is getreden (zie onder 7.10.2 van de 
uitspraak van het CBb). 
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85. Met betrekking tot de ernst van de overtreding zijn de rechtbank en het CBb van oordeel 
dat de onderhavige overtreding gelet op de omstandigheden die zich in dit geval hebben 
voorgedaan, niet kan worden aangemerkt als een zeer zware of zware overtreding. Het CBb 
heeft daarbij overwogen dat de ernst van de overtreding afhangt van de invloed die met de 
gedragingen kan worden uitgeoefend op de structuur van de markt. De mate waarin deze 
invloed kan worden uitgeoefend hangt af van de periode waarover de effecten van de 
afstemming zich hebben voorgedaan. 

86. Ten slotte dient de Raad in te gaan op de door KPN gestelde overschrijding van de 
redelijke termijn van artikel 6 EVRM en de eventueel daaraan te verbinden consequenties. 

Omvang van de heroverweging

 Zienswijze van partijen
87. Met betrekking tot de heroverweging van de boete betogen partijen dat deze zich voor ieder 

van hen zou moeten beperken tot die elementen waartegen zij zelf bezwaar- en 
beroepsgronden hebben gericht. Omdat ten aanzien van partijen afzonderlijke 
boetebesluiten zijn genomen, zou een heroverweging naar aanleiding van een grond die 
door een partij is aangedragen ten aanzien van zijn boetebesluit, niet kunnen doorwerken 
in de heroverweging van het boetebesluit ten aanzien van een andere partij als deze niet 
dezelfde grond heeft aangevoerd. Hiermee zou de NMa buiten de grondslag van het 
bezwaar van die partij treden. Bovendien zouden het verbod van reformatio in peius en het 
vertrouwensbeginsel in de weg staan aan een heroverweging die tot een verhoging van de 
boetegrondslag aanleiding zou geven. 

88. Meer specifiek heeft Vodafone aangevoerd dat de boetegrondslag dan wel betrokken omzet 
zoals die voor haar in het vernietigde besluit op bezwaar is vastgesteld, in het kader van de 
onderhavige heroverweging niet meer kan worden gewijzigd of naar boven kan worden 
bijgesteld. De onderdelen van de uitspraak van de rechtbank met betrekking tot de omzet 
uit verlengingen en interne distributiekanalen hebben volgens Vodafone alleen betrekking 
op de door KPN en T-Mobile aangevoerde gronden, en vallen derhalve buiten het bestek 
van de heroverwering van de boete van Vodafone. Hierbij verwijst Vodafone naar de 
uitspraak van het CBb, met name onderdeel 7.10 daarvan. Voorts zou het toevoegen van de 
omzet behaald met verlengingen in strijd zijn met het beginsel van reformatio in peius en 
het vertrouwensbeginsel. 

89. KPN en T-Mobile stellen dat de door hen aangevoerde gronden met betrekking tot de 
omzet behaald met respectievelijk verlengingen dan wel omzet via interne 
distributiekanalen, er op zijn gericht om de boetegrondslag ten aanzien van henzelf te 
verlagen. KPN heeft daaraan toegevoegd dat een verhoging van de boetegrondslag van T-
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Mobile en Vodafone als gevolg van de door haar aangevoerde grond in strijd zou zijn met 
het verbod van reformatio in peius. Hetzelfde geldt volgens KPN voor een verhoging van 
haar boetegrondslag als gevolg van de door T-Mobile aangevoerde grond. Ter 
ondersteuning hiervan verwijst KPN eveneens naar onderdeel 7.10 van de uitspraak van het 
CBb. Tenslotte zou de NMa volgens KPN niet terug kunnen komen op eerdere 
vaststellingen in het vernietigde besluit op bezwaar, voor zover deze niet door partijen zijn 
bestreden, althans niet door de rechtbank zijn vernietigd. 

90. Daarnaast is KPN van oordeel dat de verschillende stappen waarin de Raad de hoogte van 
de boete vaststelt – boetegrondslag, ernst en boeteverhogende en –verlagende 
omstandigheden – onafhankelijk van elkaar zijn en derhalve verschillende 
besluitonderdelen vormen. Aangezien aldus sprake zou zijn van een meerledig besluit zou 
ook geen ‘interne compensatie’ kunnen worden toegepast ten aanzien van de verschillende 
stappen waarin de hoogte van de boete wordt bepaald. 

Beoordeling NMa ten aanzien van de omvang van de heroverweging
91. De Raad onderschrijft de stelling van partijen dat in het bestreden besluit van 30 december 

2002, evenals in het vernietigde besluit op bezwaar van 27 september 2004, per partij een 
boetebesluit is genomen. In tegenstelling tot hetgeen partijen betogen, beperkt de 
heroverweging van de per partij opgelegde boete zich echter niet tot die onderdelen van de 
boeteberekening waartegen zij zelf specifieke gronden heeft gericht. Een individueel besluit 
tot oplegging van een boete kan niet worden beschouwd als een meerledig besluit, in die 
zin dat ieder element van de boeteberekening zoals toegepast door de NMa zou kunnen 
worden onderscheiden in even zoveel besluitonderdelen waartegen apart bezwaar en 
beroep zou kunnen of moeten worden aangetekend. De verschillende elementen van de 
boeteberekening hebben – in tegenstelling tot bijvoorbeeld afzonderlijke 
vergunningvoorschriften voor verschillende categorieën milieugevolgen zoals luchtkwaliteit 
en geluidshinder56 – geen zelfstandige betekenis en kunnen niet uit het besluit worden 
gelicht zonder consequenties voor de rest van de boetebepaling en de beoordeling van de 
evenredigheid van de (hoogte van de) boete. In die zin is geen sprake van onafhankelijke 
besluitonderdelen zoals KPN meent. Een bezwaar tegen de oplegging van de boete richt 
zich tegen (de hoogte van) deze boete in zijn totaliteit, ook in het geval de gronden van de 
beboete partij zich tegen één of enkele elementen van de berekening van de boete richten. 
De Raad kan (de hoogte van) de aan deze partij opgelegde boete en de evenredigheid 
daarvan dan ook volledig heroverwegen, ongeacht of andere bij hetzelfde besluit beboete 
partijen bezwaar hebben gemaakt tegen de aan hen opgelegde boete of de inhoud van hun 
bezwaargronden.57

                                                          
56 Vgl. artikel 6:13 Awb en de toepassing daarvan in het omgevingsrecht en ruimtelijke ordeningsrecht.  
57 Zie onder meer HR 24 januari 2003, LJN AD9713, r.o. 3.3. 
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92. De heroverweging van de aan ieder der partijen opgelegde boete wordt in dit geval 
begrensd door de uitspraak van de rechtbank, in die zin dat de Raad de boetes met 
inachtneming van die uitspraak moet heroverwegen. In tegenstelling tot hetgeen KPN en 
Vodafone betogen, doet dit geen afbreuk aan het feit dat de heroverweging de aan iedere 
partij afzonderlijk opgelegde boete in zijn totaliteit betreft en niet alleen die onderdelen van 
de boeteberekening waartegen zij zelf gronden hebben aangevoerd. Het betekent alleen dat 
de Raad de hiervoor onder randnummers 79 tot en met 866 aangehaalde overwegingen van 
de rechtbank en het CBb in acht dient te nemen bij zijn heroverweging, zonder nadere 
beperkingen daaraan. Uit het feit dat enkele van de overwegingen van de rechtbank en het 
CBb specifiek betrekking hebben op een door één partij aangevoerde grond volgt evenmin 
dat die geen gevolgen zouden kunnen hebben voor de heroverweging van de boete van de 
andere partijen die bezwaar hebben gemaakt, mits dit niet strijdig is met de uitspraak van 
de rechtbank. 

93. Ten slotte merkt de Raad op dat het besluit op bezwaar van 27 september 2004 in zijn 
geheel door de rechtbank is vernietigd, welke vernietiging is bevestigd door het CBb. 
Daarmee zijn ook alle vaststellingen van de Raad in dat besluit vernietigd en heeft geen van 
deze vaststellingen gelding meer. Dit in tegenstelling tot hetgeen KPN en Vodafone 
betogen ten aanzien van bepaalde vaststellingen in het vernietigde besluit op bezwaar. Het 
beroep op het vertrouwensbeginsel of rechtszekerheidsbeginsel in dit verband kan daarom 
evenmin opgaan. Partijen kunnen ten aanzien van het nieuw te nemen besluit op bezwaar 
slechts verwachtingen ontlenen aan de uitspraken van de rechtbank en het CBb – die de 
Raad in acht dient te nemen – en niet aan het vernietigde besluit op bezwaar. Door de Raad 
zijn ook anderszins geen verwachtingen gewekt ten aanzien van (de omvang van) de 
heroverweging. Gelet op het door alle drie de partijen gemaakte bezwaar tegen de aan hen 
opgelegde boetes, heroverweegt de Raad deze afzonderlijke boetes in hun totaliteit met 
inachtneming van de uitspraken van de rechtbank en het CBb. 

94. Ten overvloede merkt de Raad op dat, anders dan KPN en Vodafone menen, noch uit de 
formulering van de rechtbank onder 2.6.4 van de uitspraak, noch uit de formulering van het 
CBb in onderdeel 7.10 van de uitspraak, een beperking volgt tot heroverweging van de 
boete van enkel de partij die de betreffende grond heeft aangevoerd. De overwegingen van 
de rechtbank ten aanzien van de gronden van respectievelijk KPN en T-Mobile zien op de 
uitgangspunten die de Raad ten aanzien van alle partijen bij de vaststelling van de 
betrokken omzet heeft gehanteerd. Een nadere beoordeling van hetgeen door KPN en T-
Mobile op deze punten is aangevoerd, is nodig om de onderlinge gelijkheid en 
evenredigheid van de boetes voor deze bij de afstemming betrokken partijen te beoordelen. 
Dit volgt ook uit onderdeel 7.10 van de uitspraak van het CBb. De Raad moet bij de 
heroverweging van de boetes van de in bezwaar betrokken partijen tevens beoordelen welke 
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consequenties aan de nadere beoordeling van de door KPN en T-Mobile aangevoerde 
punten moeten worden verbonden. Immers, de vaststelling van de betrokken omzet of de 
heroverweging daarvan in bezwaar dient gelet op het gelijkheidsbeginsel voor de bij 
eenzelfde overtreding betrokken ondernemingen op gelijke wijze te geschieden. 

95. Ten aanzien van het beroep van partijen op het verbod van reformatio in peius wijst de Raad 
erop dat dit verbod geldt voor het totaalbedrag van de voor iedere partij nieuw vast te 
stellen (individuele) boete.58 Partijen mogen door het instellen van bezwaar en beroep niet 
slechter af zijn dan met het vernietigde besluit op bezwaar. In dit geval betekent dit dat de 
nieuw vast te stellen boete voor KPN, T-Mobile en Vodafone niet meer mag bedragen dan 
de voor de ieder van hen in het vernietigde besluit op bezwaar voor de onderhavige 
overtreding vastgestelde boete. Zoals hiervoor is opgemerkt, treedt de Raad daarmee niet 
buiten de bezwaargronden van partijen, omdat de verschillende stappen waarin de Raad de 
boete vaststelt geen afzonderlijke besluitonderdelen vormen. KPN heeft aangevoerd dat, 
omdat in dit geval sprake is van een ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM, aan het 
vereiste van rechtszekerheid een zwaarder gewicht toekomt dan in belastingzaken waar 
‘interne compensatie’ is toegestaan. De Raad ziet – mede gelet op het incorporeren van de 
bestuurlijke boete in titel 5.4 Awb per 1 juli 200959 – geen reden om aan te nemen dat de 
uitleg van artikel 7:11 Awb anders of strikter zou moeten zijn als het gaat om een 
bestuurlijke boete. 

96. Gelet op het voorgaande is de Raad van oordeel dat hij met een heroverweging van de 
afzonderlijke boetes van KPN, T-Mobile en Vodafone, met inachtneming van voormelde 
uitgangspunten niet buiten de grenzen van het geschil in bezwaar treedt als bedoeld in 
artikel 7:11 Awb in combinatie met artikel 8:72 lid 4 Awb. Evenmin handelt de Raad hiermee 
in strijd met het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel of het verbod van 
reformatio in peius zolang het totaalbedrag van de voor iedere partij nieuw vast te stellen 
(individuele) boete niet meer bedraagt dan de voor de onderhavige overtreding 
vastgestelde boete in het vernietigde besluit op bezwaar. 

Advies van de Adviescommissie ten aanzien van de boetes

97. Het advies van de Adviescommissie van 7 oktober 2003 ten aanzien van de tegen de 
opgelegde boetes aangevoerde gronden luidt als volgt: 

- De bezwaren van partijen, gericht op de berekening door de d-g NMa van de betrokken 
omzet dienen gegrond te worden verklaard, voor wat betreft de zorgvuldigheid van de 

                                                          
58 Zie de uitspraak van de Hoge Raad aangehaald in voetnoot 57, en de uitspraak van het CBb van 17 maart 2011, LJN 
BP8077 (Garnalenvissers), punt 9.24.5. 
59 Wet van 25 juni 2009, Stb. 264 (wetsvoorstel 29 702). 
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gestelde termijnen en de werkwijze bij de verzameling van de noodzakelijke gegevens van 
de betrokken ondernemingen ter berekening van de individuele betrokken omzet. De 
Adviescommissie adviseert de d-g NMa ter voorbereiding van het besluit op bezwaar, met 
inachtneming van het in randnummer 160 en 161 van dit advies gestelde, aanvullende 
gegevens op te vragen bij partijen.

- Het bezwaar van Vodafone dat de d-g NMa onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat 
zij het initiatief zou hebben genomen zodat dit niet als boeteverzwarende omstandigheid 
kan worden aangemerkt dient gegrond te worden verklaard op grond van het in 
randnummer 172 van dit advies gestelde.

- Voor het overige dienen de bezwaargronden ongegrond te worden verklaard.

98. De Raad stelt vast dat het advies van de Adviescommissie nog steeds relevant is voor de 
beboeting van KPN, T-Mobile en Vodafone voor de onderhavige overtreding met betrekking 
tot de standaard dealervergoeding voor postpaid abonnementen.60

99. De Raad constateert dat het standpunt van de Adviescommissie ten aanzien van de 
Boeterichtsnoeren 2001 en de daarin gehanteerde uitgangspunten, zoals het hanteren van 
een boetegrondslag van 10% van de betrokken omzet, verenigbaar is met het oordeel van 
de rechtbank en het CBb. 

100. Met betrekking tot de vaststelling van de duur van de overtreding wijkt de Raad gelet op de 
uitspraak van de rechtbank in zoverre van het advies van de Adviescommissie af dat als 
einddatum voor alle betrokken partijen de datum van 31 oktober 2001 geldt. 

101. Met betrekking tot de vaststelling van de betrokken omzet constateert de Raad dat de 
heroverweging van de door KPN en T-Mobile aangevoerde gronden betreffende vaststelling 
van de betrokken omzet conform de uitspraak van de rechtbank, aansluit op het advies van 
de Adviescommissie om ter voorbereiding van het besluit op bezwaar en een zorgvuldige 
vaststelling van de betrokken omzet, aanvullende gegevens op te vragen bij partijen. De 
Raad heeft hier opnieuw en met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank invulling 
aan gegeven. Op basis van door de operators verstrekte nadere informatie heeft de Raad 
opnieuw de individuele betrokken omzet van de operators vastgesteld. Daarbij heeft de 
Raad in aanmerking genomen dat de opbrengsten uit de postpaid abonnementen in de 
periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002, de MTA-tarieven en de bad debt en/of fraud (wanbetalers) 

                                                          
60 Gelet op de uitspraken van de rechtbank en het CBb heeft het advies geen relevantie meer voor wat betreft de boete voor 
de afstemming over prepaid vergoedingen, de boeteverhogende omstandigheid voor T-Mobile wegens het initiatief voor 
het overleg over prepaid vergoedingen en voor zover het de inmiddels door de Raad herroepen boetes ten aanzien van 
Dutchtone en Telfort betreft. De onderdelen van het advies van de Adviescommissie die hierop zien neemt de Raad niet 
over en blijven buiten beschouwing. 
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conform het advies van de Adviescommissie en de uitspraak van de rechtbank tot de 
betrokken omzet moeten worden gerekend. 

102. Met betrekking tot de ernst van de overtreding wijkt de Raad gelet op de uitspraken van de 
rechtbank en het CBb van het advies van de Adviescommissie af, in die zin dat de 
onderhavige overtreding niet kan worden aangemerkt als een zeer zware of zware 
overtreding en de rekenfactor niet op 2 kan worden gesteld. De Raad heeft met toepassing 
van de Boeterichtsnoeren 2001 opnieuw de ernst van de overtreding en de rekenfactor 
vastgesteld.

103. Voor het overige besluit de Raad om het advies van de Bezwaaradviescommissie ten 
aanzien van de boetevaststelling te volgen en conform dit advies te beslissen. 

Omvang van de betrokken omzet

104. Ingevolge de Boeterichtsnoeren 2001 is de wijze waarop de betrokken omzet wordt 
vastgesteld voor alle bij dezelfde overtreding betrokken ondernemingen gebaseerd op 
gelijke uitgangspunten. Dit waarborgt in beginsel een onderling gelijke en evenredige 
beboeting van de bij de overtreding betrokken ondernemingen. 

105. In het bestreden besluit van 30 december 2002 heeft de d-g NMa vastgesteld dat de 
betrokken omzet ten aanzien van postpaid omvat de opbrengsten gegenereerd van 1 juli 
2001 tot 1 juli 2002 uit de verkoop van nieuw afgesloten postpaid abonnementen 
gedurende de periode van de overtreding. Gelet op de uitspraak van de rechtbank, zoals 
hierboven onder randnummers 79 tot en met 86 is weergegeven, handhaaft de Raad het 
uitgangspunt dat de betrokken omzet omvat de opbrengsten uit de verkoop van postpaid 
abonnementen gedurende de periode van de overtreding, inclusief de MTA-tarieven en de 
oninbare omzet of omzet die op frauduleuze wijze tot stand is gekomen (ook wel 
aangeduid als: bad debt en/of fraud). Gelet op de uitspraak van de rechtbank dient de Raad 
te heroverwegen van welke in de periode van de overtreding verkochte pospaid 
abonnementen precies de opbrengsten tot de betrokken omzet moeten worden gerekend. 

106. De Adviescommissie is van oordeel dat tot de betrokken omzet behoren de opbrengsten uit 
de verkoop van die abonnementen die in beginsel onder het bereik vallen van de standaard 
dealervergoedingen. De Adviescommissie stelt daarbij vast dat in ieder geval de omzet uit 
acquisitie als ook de acquisitie van nieuwe abonnementen als gevolg van churning onder de 
betrokken omzet kunnen vallen. Daarbij is niet van belang of de omzet wordt gerealiseerd 
via de externe dealerkanalen, dan wel via eigen verkoopkanalen. De Raad dient, aldus de 
Adviescommissie, van ieder van de te beboeten onderneming de vereiste omzet- en ARPU 
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(Average Revenu Per User) gegevens te verzamelen en vast te stellen welk deel daarvan in 
de periode van de overtreding onder het bereik valt van de standaard dealervergoedingen.61

107. Als omzet die onder het bereik valt van de standaard dealervergoeding merkt de Raad aan: 
omzet met postpaid abonnementen waarop de (hoogte van de) standaard 
dealervergoeding direct of indirect van invloed is. Dit sluit ook aan bij de overwegingen van 
het CBb in randnummer 7.10.2 van de uitspraak van 12 augustus 2010. 

108. Gelet op de uitspraken van de rechtbank en het CBb, zoals in de randnummers 83-84 
hierboven is weergegeven, dient de Raad meer specifiek ten aanzien van de bij de 
afstemming betrokken operators nader vast te stellen of (i) de omzet uit verlengingen van 
postpaid abonnementen onder het bereik valt van de standaard dealervergoeding, en (ii) de 
omzet van postpaid abonnementen verkocht in de interne kanalen onder het bereik valt van 
de standaard dealervergoedingen, of – in de bewoordingen van het CBb – de omzet van 
postpaid abonnementen in de interne kanalen is beïnvloed door de afstemming over de 
standaard dealervergoedingen.

109. De Raad heeft hiertoe, in aanvulling op de reeds door de operators verstrekte informatie en 
de in het dossier beschikbare gegevens, nadere informatie opgevraagd bij KPN, T-Mobile 
en Vodafone. Aan de hand van de ontvangen informatie heeft de Raad de individuele 
betrokken omzet van de operators opnieuw vastgesteld. 

110. In tegenstelling tot hetgeen partijen hebben aangevoerd breidt de Raad met het op deze 
wijze opnieuw vaststellen van de (omvang van de) betrokken omzet de vastgestelde 
overtreding niet uit. De Raad heeft uitsluitend nader bekeken welke omzet onder het bereik 
valt van de standaard dealervergoedingen, welke het onderwerp waren van de afstemming 
op 13 juni 2001. Anders dan KPN en Vodafone menen, vereist de definitie van betrokken 
omzet in de Boeterichtsnoeren 2001 of de zinsnede “waarop de overtreding betrekking heeft”
daarin, niet dat de omzet ook onderwerp moet zijn geweest van de afstemming. Het gaat 
om de omzet die met de afstemming is gemoeid. Dat verlengingen van postpaid 
abonnementen of verkopen via interne kanalen niet als zodanig onderwerp van de 
afstemming zijn geweest, sluit geenszins uit dat de standaard dealervergoedingen direct of 
indirect van invloed zijn op de omzet behaald met verlengingen of verkopen via interne 
kanalen.

Beoordeling interne distributiekanalen
111. Op basis van het dossier komt de Raad tot de conclusie dat (de hoogte van) de standaard 

dealervergoedingen direct of indirect van invloed was op de omzet van postpaid 
                                                          
61 Zie randnummers 153-156 van het advies. 
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abonnementen verkocht via de interne distributiekanalen van partijen en dat deze derhalve 
tot de betrokken omzet behoort. Net zoals bij de verkoop van abonnementen via externe 
dealers werd ook bij verkoop van abonnementen in het interne kanaal aan de klant subsidie 
gegeven op mobiele telefoontoestellen in combinatie met postpaid abonnementen dan wel 
werden andere ‘cadeaus’ aan de klant aangeboden. Met subsidie wordt bedoeld het verschil 
tussen de inkoop- en verkoopprijs van de toestellen. De hoogte van de standaard 
dealervergoeding voor de externe kanalen fungeerde als referentie voor de subsidie of 
andere ‘cadeaus’ die partijen bij de verkoop van postpaid abonnementen in het interne 
kanaal aan de klant verstrekten. Met het verlagen van de standaard dealervergoeding zijn 
daarmee ook de subsidies, en dus de kosten voor operators, in het interne kanaal naar 
beneden gegaan. 

112. Echter, ook wanneer de hoogte van de subsidies in de interne kanalen niet samen met de 
standaard dealervergoeding zou zijn verlaagd, dan was de (hoogte van de) standaard 
dealervergoeding nog steeds direct of indirect van invloed op de omzet van de verkopen 
van postpaid abonnementen in het interne kanaal. Immers, een verlaging van de standaard 
dealervergoeding beperkt in beginsel de ruimte voor subsidie op mobiele telefoontoestellen 
in het externe distributiekanaal. Als de toestelsubsidie in het interne kanaal niet wordt 
aangepast zal in beginsel het aanbod van postpaid abonnementen in het interne kanaal 
voor de consument aantrekkelijker worden ten opzichte van het aanbod van diezelfde 
abonnementen in het externe kanaal en zal de omzet in het interne kanaal als gevolg 
hiervan stijgen. De Raad licht het voorgaande als volgt toe. 

subsidie op toestellen in extern en intern kanaal 
113. Het CBb heeft terecht vastgesteld dat de standaard dealervergoeding – naast het 

bevorderen van de verkoopinspanningen van de dealer – mede tot doel had de dealer in 
staat te stellen om de verkoop van postpaid abonnementen van een bepaalde operator 
aantrekkelijker te maken voor de consument, onder andere door “subsidiëring van de 
handset” (zie onderdeel 7.3.3 van de uitspraak van het CBb van 12 augustus 2010). 

114. Partijen hebben in verschillende verklaringen ook ieder voor zich aangeven dat de 
standaard dealervergoeding (mede) diende als subsidie op mobiele telefoontoestellen. Zo 
stelt de Director [vertr.] van KPN Mobile, [K], in zijn verklaring van 28 augustus 2001 dat de 
standaard dealervergoeding de dealers in staat stelt om bij de verkoop van een KPN 
abonnement voor een aantrekkelijke prijs telefoontoestellen te verkopen, in sommige 
gevallen zelfs gratis.62 Voorts heeft Vodafone in haar aanvullend bezwaarschrift van 21 
oktober 2010 gesteld dat de standaard dealervergoedingen in feite puur een subsidie waren 
van Vodafone voor de hardware (handsets) die door de dealers aan klanten werden 

                                                          
62 Prismanummer 2658/2.6, p. 1.  
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geleverd in combinatie met een Vodafone abonnement.63Dit wordt ook bevestigd in een 
presentatie van de CEO van Vodafone van april 2001.64 T-Mobile heeft in haar brief van 29 
oktober 2010 aangegeven dat de standaard dealervergoeding bestaat uit een deel subsidie 
en een deel dealermarge.65 Dit blijkt ook uit de interne presentatie van T-Moblie van 23 juli 
2001 zoals weergegeven in randnummer 75 van dit besluit. 

115. Dat bij verkopen van postpaid abonnementen via de interne kanalen van partijen eveneens 
‘subsidies’ op toestellen aan de klant werden verstrekt, blijkt uit verschillende verklaringen 
van partijen. Zo heeft KPN in antwoord op nadere vragen van de NMa bevestigd dat zij bij 
verkoop van abonnementen via de interne kanalen subsidies op toestellen verstrekte.66 T-
Mobile heeft zowel in haar beroepsgronden als in reactie op nadere vragen van de NMa in 
het kader van de heroverweging van de boete, in algemene zin gesteld dat in het interne 
kanaal subsidies op mobiele telefoontoestellen werden verstrekt.67 Zij heeft de expliciet aan 
haar voorgelegde veronderstelling van de NMa dat dit ook voor haar gold niet 
weersproken.68 T-Mobile beschikte in de periode van de overtreding echter – in vergelijking 
met KPN en Vodafone – slechts in zeer beperkte mate over interne verkoopkanalen. 

116. Ten aanzien van Vodafone blijkt het verstrekken van subsidies in het interne kanaal onder 
meer uit diverse in 2001 bij Vodafone aangetroffen documenten in combinatie met de 
verklaringen van de [vertr.] directeur [V1] en de directeur [vertr.] [V2] van Vodafone. In zijn 
verklaring van 8 november 2001 geeft [V2] onder meer een toelichting op de verlaging van 
de ‘hardware subsidie’ die op 15 augustus 2001 is doorgevoerd. [V2] geeft daarin aan dat dit 
zowel ziet op verkoop van postpaid abonnementen via externe kanalen (dealers) als via 
interne kanalen.69 Met betrekking tot het interne kanaal wordt dit door Vodafone ook wel 
aangeduid als ‘equipment marge’: “(…) we geven een vergoeding aan de distributie en we 
geven een korting op hardware aan de klant, en dan noemen we het ook ineens anders, dan 
noemen we het een equipment margin, wat we dan overhouden hè, want je kijkt naar: ik 
heb het toestel ingekocht voor 100,00 gulden, ik heb hem voor 80,00 gulden verkocht aan de 

                                                          
63 Brief van Vodafone aan de NMa van 21 oktober 2010, onder randnummer 4.25, prismanummer 2658/811: “De 
volumebonussen en marketingvergoedingen waren erop gericht om de dealer een zogenaamde ‘handling fee’ te betalen. Met 
andere woorden, deze vergoedingen droegen bij aan de marges die door de dealers werden behaald bij de verkoop van Vodafone 
abonnementen. Dit in tegenstelling tot de standaard dealervergoeding die in feite puur een subsidie waren van Vodafone aan de 
dealers voor de hardware (handsets) die door de dealers aan klanten werden geleverd in combinatie met een Vodafone 
abonnement”. Zie verder ook dossiernummer 231, randnummer 66a. 
64 Zie bijlage 2 bij het aanvullend hoger beroepschrift van T-Mobile van 2 november 2006, prismanummer 2658/701; sheet 
uit een presentatie van de CEO van Vodafone van 25 april 2001; hierin staat onder meer: “Vodafone leads in shifting 
emphasis from customer growth to focus on quality  and customer retention; Refelected in reductions in connection bonuses and 
corresponding increase in retail prices of handsets”.
65 Bief van T-Mobile aan de NMa van 29 oktober 2010, prismanummer 2658/813. 
66 Zie brief van KPN aan de NMa van 19 november 2010, prismanummer 2658/820, en de brief van KPN aan de NMa van 
21 februari 2011, prismanummer 2658/832. 
67 Brief van T-Mobile aan de NMa van 29 oktober 2010, prismanummer 2658/813. 
68 Zie de brief van de NMa aan T-Mobile van 5 januari 2011, prismanummer 2658/826, in combinatie met het antwoord van 
T-Mobile hierop van 20 januari 2011, prismanummer 2658/828. 
69 Prismanummer 2658/54, p. 3, onderaan. 
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klant, dan heb ik en negatieve equipment marge van 20 (…).”70 [V1] geeft in zijn verklaring van 
8 november 2001 een toelichting op de notulen van de Management Board Meeting van 9 
april 2001 waarin is gesproken over de voornemens om de hardware subsidies te verlagen: 
“Nou als je dat doet, als wij gaan dan raak je LCP, da’s ons eigen kanaal, het hardst omdat die 
alleen maar Libertel producten verkopen, dus als die zijn prijs aanpast op basis van wat ik wil, 
dan zie je gelijk dat minder mensen naar LCP lopen, omdat die anderen nog steeds gewoon hun 
prijs op de markt hebben staan.”71

117. Allereerst bevestigt deze verklaring dat Vodafone subsidies op mobiele toestellen in het 
interne kanaal verstrekte. Voorts blijkt uit de verklaring dat Vodafone de intentie had deze 
subsidies in het interne kanaal tegelijk met de standaard dealervergoeding te verlagen. 
Daarnaast blijkt uit de verklaring dat de interne en externe distributiekanalen in een directe 
concurrentieverhouding tot elkaar stonden. 

Invloed standaard dealervergoeding op subsidie op toestellen in interne kanalen 
118. Uit diverse dossierstukken en verklaringen van partijen blijkt dat de hoogte van de 

toestelsubsidie in de interne kanalen was gerelateerd aan de hoogte van de standaard 
dealervergoeding voor de externe kanalen. In het hiernavolgende zal allereerst ten aanzien 
van T-Mobile en Vodafone worden ingegaan op de relatie tussen de hoogte van de 
standaard dealervergoeding en de hoogte van de subsidie in het interne kanaal. Vervolgens 
zal worden ingegaan op de stellingen van KPN dienaangaande, die er in het kort op 
neerkomen dat de omzet met verkopen van postpaid abonnementen via de interne kanalen 
niet tot de betrokken omzet kan behoren. 

- T-Mobile en Vodafone 
119. T-Mobile heeft in beroep gesteld dat een verband bestaat tussen de hoogte van de subsidie 

die wordt verstrekt in het interne kanaal en de standaard dealervergoeding. T-Mobile heeft 
dit standpunt nader toegelicht in haar brief van 29 oktober 2010 en geïllustreerd aan de 
hand van een rekenvoorbeeld.72 In dit voorbeeld besteedt de dealer de standaard 
dealervergoeding grotendeels aan toestelsubsidie voor de klant. Daarnaast stelt T-Mobile in 
dit rekenvoorbeeld de toestelsubsidie aan de klant in het interne kanaal gelijk aan de 
toestelsubsidie in het externe kanaal.73 In het rekenvoorbeeld leidt een verlaging van de 
standaard dealervergoeding tot een evenredige daling van de subsidie op mobiele 
telefoontoestellen in het interne kanaal. Alhoewel T-Mobile niet toelicht waarom de 
toestelsubsidie in het interne en externe kanaal aan elkaar gelijk zijn, acht de Raad deze 
veronderstelling niet onlogisch gelet op het feit dat de standaard dealervergoeding (mede) 

                                                          
70 Idem, p. 5, onderaan. 
71 Prismanummer 2658/56, p. 4, midden. 
72 Bief van T-Mobile aan de NMa van 29 oktober 2010, prismanummer 2658/813. 
73 Overigens neemt de Raad aan dat in het rekenvoorbeeld op pagina 7 van de brief van 29 oktober 2010 bovenaan sprake 
is van een verschrijving en in de linkerkolom voor intern bij totale kosten moet staan 100 in plaats van 150. 



Openbaar

34 Openbaar

diende als subsidie op mobiele telefoontoestellen en het feit dat de verkoop van 
abonnementen in het externe kanaal concurreert met de verkoop van diezelfde 
abonnementen in het interne kanaal, zoals ook blijkt uit voormelde verklaringen van de 
[vertr.] directeur [V1] van Vodafone. 

120. Vodafone heeft in 2004 bij de opgave aan de NMa van “de omzet waarop de standaard 
dealervergoeding, of een daaraan gerelateerde vergoeding, van toepassing is”, tevens opgave 
gedaan van de omzet afkomstig uit haar interne kanalen, zoals de Libertel City Points (LCP) 
en de Libertel Business Points (LBP), voor zover dat geen corporate abonnementen of 
verlengingen betrof.74 Vodafone heeft dit nogmaals aan de NMa bevestigd bij brief van 21 
januari 2011.75 In deze brief heeft Vodafone voorts bevestigd dat bij deze verkopen via het 
interne kanaal een standaardvergoeding of een daaraan gerelateerde vergoeding van 
toepassing is geweest.

121. Uit het voorgaande volgt dat T-Mobile en Vodafone van oordeel zijn dat de omzet 
gegenereerd in het interne kanaal direct of indirect is beïnvloed door de (hoogte van de) 
standaard dealervergoedingen, omdat de subsidie op mobiele telefoontoestellen (of andere 
cadeaus aan de klant) bij de verkoop van abonnementen via de interne kanalen werd 
afgestemd op de hoogte van de standaard dealervergoeding voor de externe kanalen. 

- documenten en toelichting van KPN 
122. Ten aanzien van KPN leidt de Raad het verband tussen de toestelsubsidie in de interne 

kanalen en de (hoogte van de) standaard dealervergoeding af uit verklaringen van KPN en 
diverse documenten die bij KPN zijn aangetroffen, inclusief de op verzoek van de NMa 
verstrekte toelichting daarop van KPN. 

123. In het kader van de heroverweging van de boete heeft de NMa nadere vragen gesteld aan 
KPN over de verkoop van postpaid abonnementen via de interne kanalen en de subsidie op 
toestellen die daarbij werd verstrekt.76 In reactie daarop heeft KPN aangegeven dat de 
prijzen van de toestellen die bij verkoop via de interne kanalen in combinatie met een 
abonnement werden aangeboden centraal binnen het KPN-concern werden vastgesteld.77
Daarnaast heeft KPN aangegeven dat de hoogte van de standaard dealervergoeding werd 
gebruikt als ‘input’ voor het bepalen van de verkoopprijs voor de interne kanalen van 
KPN.78 Die verkoopprijs werd afgestemd op het verschil tussen de inkoopprijs van de 

                                                          
74 Prismanummer 2658/467, brief van Vodafone aan de NMa van 6 januari 2004. 
75 Brief van Vodafone aan de NMa van 21 januari 2011, onderdeel 3.1, antwoord op vraag 4 t/m 6, prismanummer 
2656/829. 
76 Zie onder andere de brieven van de NMa van 10 november 2010, prismanummer 2658/817, en 27 januari 2011, 
prismanummer 2658/830.  
77 Brief van KPN aan de NMa van 19 november 2010, prismanummer 2658/820.
78 Brief van de NMa aan KPN van 27 januari 2011, prismanummer 2658/830, en brief van KPN aan de NMa van 21 februari 
2011, prismanummer 2658/832. 
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toestellen en de standaard dealervergoeding die KPN aan de externe kanalen verstrekte. 
Volgens KPN kon een daling of een stijging van de standaard dealervergoeding derhalve 
ook effect hebben op de hoogte van de verkoopprijs van de toestellen in de interne 
verkoopkanalen. KPN heeft daarbij aangegeven dat de vaststelling van de prijzen niet alleen 
afhankelijk was van de hoogte van de inkoopprijs en de hoogte van de standaard 
dealervergoeding, maar ook van andere factoren zoals winstmarges, duur en waarde van 
het abonnement, de populariteit van het toestel en de prijzen die concurrerende 
verkoopkanalen hanteerden. De NMa begrijpt deze stelling van KPN als dat er slechts een 
beperkt of zijdelings verband zou bestaan tussen de hoogte van de standaard 
dealervergoeding en de hoogte van de toestelsubsidie in het interne kanaal omdat de 
toestelsubsidie in het interne kanaal ook afhankelijk was van een aantal andere factoren. 

124. Anders dan KPN komt de Raad op basis van diverse documenten die in 2001 bij KPN zijn 
aangetroffen79 en in het kader van de heroverweging door de Raad aan KPN zijn 
voorgelegd,80 tot de conclusie dat de hoogte van de subsidie in het interne kanaal in hoge 
mate werd bepaald door de hoogte van de standaard dealervergoeding, en dat de andere 
door KPN genoemde factoren die een rol zouden spelen bij het bepalen van de 
toestelprijzen in het interne kanaal slechts van ondergeschikt belang kunnen zijn geweest. 

125. Allereerst zijn bij KPN overzichten aangetroffen met adviesverkoopprijzen voor zowel 
bepaalde externe dealers (Licensed Service Partners) als de ‘eigen kanalen’.81 Deze 
adviesverkoopprijzen zien op de prijs voor mobiele telefoontoestellen die in combinatie 
met de verschillende postpaid abonnementen van KPN (hoofdzakelijk Hi en Flexibel 
abonnementen) in de maand september 2001 werden verkocht. In het overzicht worden 
voor elf verschillende KPN abonnementen de verkoopprijzen van circa 30 toestellen 
weergegeven. Onderaan deze overzichten staat per abonnement tevens de voor deze 
maand geldende (standaard) vergoeding vermeld. De hoogte van de vergoedingen zoals 
vermeld op dit overzicht komen overeen met de standaard dealervergoedingen die volgens 
het door KPN in 2002 aan de NMa verstrekte overzicht voor de maand september 2001 
golden.82 Voorts komen deze (standaard) vergoedingen overeen met de tevens bij KPN 
aangetroffen overzichten met ‘vergoedingen’ voor zowel de externe kanalen als de ‘eigen 
kanalen’ voor de maand september 2001.83

                                                          
79 Zie prismanummer 2658/2; lijst met meegenomen stukken nummer 2658/2.1, documenten onder D.1.7.4 
(“Vergoedingsmatrix Partners in NLG” en “Vergoedingsmatrix Eigen Kanalen in NLG” voor augustus 2001), documenten 
onder D.1.12.20   (“Vergoedingsmatrix Partners in NLG” en “Prijs- en vergoedingentabel Licensed Service Partners (excl. 
BTW) in NLG” voor september 2001) en documenten onder D.1.13.20 (“Vergoedingsmatrix Eigen Kanalen in NLG” en 
Prijs- en vergoedingentabel Eigen Kanalen (excl. BTW) in NLG” voor september 2001). 
80 Zie brief van de NMa aan KPN van 27 januari 2011, prismanummer 2658/830. 
81 Prismanummer 2658/2; lijst met meegenomen stukken nummer 2658/2.1, documenten onder D.1.13.20 (“Prijs- en 
vergoedingentabel Eigen Kanalen (excl. BTW) in NLG” voor september 2001). 
82 Prismanummer 2658/286, brief van T-Mobile aan de NMa van 28 november 2002, bijlage 1b(1). 
83  Zie prismanummer 2658/2; lijst met meegenomen stukken nummer 2658/2.1, onder D.1.12.20: “Vergoedingsmatrix 
Partners in NLG”, en onder D.1.13.20: “Vergoedingsmatrix Eigen Kanalen in NLG”. 
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126. Uit deze overzichten in combinatie met de door KPN verstrekte toelichting volgt dat er een 
nauw verband bestaat tussen de (hoogte van de) standaard dealervergoeding en het 
verschil tussen de inkoopprijs en verkoopprijs (de subsidie) voor een toestel dat in 
combinatie met een abonnement bij verkoop via het eigen, interne kanaal werd 
aangeboden. Dit verband bestaat eruit dat de hoogte van de subsidie per toestel rond 
hetzelfde niveau ligt als de hoogte van de standaard dealervergoeding. Per postpaid 
abonnement bestaat derhalve eenzelfde (gemiddelde) subsidie op het mobiele toestel dat
in combinatie met dat betreffende abonnement wordt aangeboden als (via de standaard 
dealervergoedingen) in het externe kanaal.84

127. Uit deze overzichten volgt tevens dat de overige factoren die volgens KPN een rol speelden 
bij het bepalen van de toestelprijzen voor de interne kanalen, zoals winstmarge en 
populariteit van het toestel, kennelijk van ondergeschikt belang waren voor het bepalen van 
de hoogte van de subsidie in het interne kanaal. De door KPN genoemde factoren duur en 
de waarde van het abonnement zijn reeds verdisconteerd in de hoogte van de standaard 
dealervergoeding. Anders dan de hoogte van de standaard dealvergoeding zijn deze twee 
factoren dus niet zelfstandig van invloed op de hoogte van de subsidie in het interne 
kanaal.

128. Het hiervoor aangegeven verband is gebaseerd op gegevens over september 2001, derhalve 
na de aanpassing van de standaard dealervergoeding door KPN per 1 september 2001. Uit 
de antwoorden van KPN zoals weergegeven onder randnummer 123, blijkt niet dat de daar 
vermelde methodiek voor het bepalen van de prijzen voor toestellen (in combinatie met 
postpaid abonnementen) in het interne kanaal uitsluitend voor de maand september 2001 
van toepassing was. De Raad acht dit gezien hetgeen onder randnummers 124 tot en met 
127 is vermeld ook niet aannemelijk. Derhalve moet worden aangenomen dat voor de 
maanden juli 2001, augustus 2001 en oktober 2001 de prijzen voor toestellen in het interne 
kanaal op gelijke wijze zijn vastgesteld als in september 2001 en ook in deze maanden de 
(hoogte van de) subsidies in de interne kanalen in hoge mate werd bepaald door de 
(hoogte van de) standaard dealervergoeding.85 Gegeven deze methodiek was een 
aanpassing of verlaging van de standaard dealervergoeding ook direct van invloed op de 
hoogte van de verkoopprijzen van toestellen die in het interne kanaal in combinatie met 
een abonnement werden aangeboden.

                                                          
84 In bijlage 3 bij de brief van de NMa aan KPN van 11 juli 2011 is het bestaan van het op deze plaats genoemde verband
nader onderbouwd (prismanummer 2658/835). 
85 Naar aanleiding van een verzoek van de NMa heeft KPN aangegeven niet meer te beschikken over (andere) gegevens 
met betrekking tot de ‘subsidies’ op toetstellen die in de periode 1 juni 2001 tot 1 november 2001 bij de verkoop van 
postpaid abonnementen via het interne kanaal werden verstrekt. KPN heeft daarbij aangegeven dat het ook niet meer 
mogelijk is een goede schatting te geven van de hoogte van deze subsidies in de betreffende periode te geven 
(prismanummers 2658/820 en 2658/824). 



Openbaar

37 Openbaar

129. KPN heeft voorafgaand aan het vernietigde besluit op bezwaar aangegeven dat de 
standaard dealervergoeding niet van toepassing was op abonnementen die via haar interne 
kanaal – te weten Primafoon (met uitzondering van Primafoon franchise), Business Center, 
directe verkoop, telefonische verkoop en internetverkoop – werden verkocht.86 KPN heeft 
daarbij als een van de redenen aangegeven dat de verkoopprikkel voor de dealer die uitgaat 
van de dealervergoeding, in het interne kanaal geen rol speelt, omdat de interne 
distributeurs exclusief voor één bepaalde operator werken.87 Daarnaast heeft KPN in reactie 
op vragen van de NMa aangegeven dat het effect van de aanpassing van de standaard 
dealervergoeding op omzet die via het interne kanalen wordt gerealiseerd, geen gevolgen 
kan hebben voor de omvang van de betrokken omzet, omdat de overtreding uitsluitend ziet 
op de standaard dealervergoeding. Het feit dat een aanpassing van de standaard 
dealervergoeding mogelijk effecten heeft op omzet via het interne kanaal maakt volgens 
KPN niet dat deze omzet (ook) tot de betrokken omzet kan worden gerekend.88 Voorts 
heeft KPN aangegeven dat voor zover haar werknemers zich kunnen herinneren er ‘in het 
najaar van 2001’ geen aanpassing heeft plaatsgevonden van de prijzen van toestellen die 
via het interne kanaal werden verkocht. Zij kan dit echter niet nader met documenten 
onderbouwen.89

130. Ten aanzien van de door KPN genoemde afwezigheid van de noodzaak voor 
verkoopprikkels in het interne kanaal, merkt de Raad op dat, zoals in randnummers 113-114 
is weergegeven, de standaard dealervergoeding in niet onbelangrijke mate (mede) tot doel 
had de dealer in staat te stellen om de verkoop van postpaid abonnementen van een 
bepaalde operator aantrekkelijker te maken voor de consument, onder andere door 
“subsidiëring van de handset”. De gestelde afwezigheid van de noodzaak tot het geven van 
verkoopprikkels door middel van het verstrekken van de standaard dealervergoeding, heeft 
daarmee geen invloed op het bestaan van een nauw verband tussen de hoogte van de 
standaard dealervergoeding en de hoogte van de subsidie in het interne kanaal, zoals in 
randnummer 126 tot en met 128 is vastgesteld. De stelling van KPN dat een mogelijk effect 
op de omzet in het interne kanaal geen gevolgen kan hebben voor de omvang van de 
betrokken omzet begrijpt de Raad aldus dat er onvoldoende verband zou bestaan tussen de 
standaard dealervergoeding en de hoogte van de subsidie in het interne kanaal om de 
omzet in het interne kanaal als betrokken omzet aan te merken. Zoals opgemerkt heeft de 
Raad in randnummers 126 tot en met 128 vastgesteld dat de (hoogte van de) 
toestelsubsidie in het interne kanaal in hoge mate werd bepaald door de (hoogte van de) 
standaard dealervergoeding. De opmerking van KPN dat in de herinnering van haar 
medewerkers zich in het najaar van 2001 geen aanpassing van de toestelprijzen in het 

                                                          
86 Prismanummer 2658/483, brief van KPN aan de NMa van 19 mei 2004. 
87 Prismanummer 2658/400, aanvullend bezwaarschrift van KPN van 18 maart 2003, randnummer 136. 
88 Brief van KPN aan de NMa van 21 februari 2011, prismanummer 2658/832. 
89 Zie de email van KPN aan de NMa van 16 december 2010, prismanummer 2658/824. 
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interne kanaal van KPN heeft voorgedaan kan daar gelet op het voorgaande niet aan 
afdoen. Bovendien is het niet in tegenspraak met de vaststellingen van de Raad dat 
mogelijk na 1 september 2001 geen wijzigingen in de toestelprijzen in het interne kanaal 
hebben voorgedaan. Een dergelijke wijziging zou zich logischerwijs per 1 september 2001 
hebben voorgedaan waarover dan in augustus zou zijn besloten. Het is niet aannemelijk – 
en ook niet gesteld door KPN – dat de wijze van bepalen van de toestelprijzen voor het 
interne kanaal en de invloed van de standaard dealervergoeding daarop, vóór 1 september 
2001 anders was dan daarna. 

131. Echter, ook als de interne subsidies niet zouden zijn verlaagd, dan nog behoort de omzet 
uit het interne kanaal tot de betrokken omzet. Zoals hiervoor in randnummer 112 is 
aangegeven zou in dat geval een verlaging van de standaard dealervergoeding tot gevolg 
hebben dat de omzet in het interne kanaal stijgt. Immers door het verlagen van de 
standaard dealervergoeding wordt de ruimte voor toestelsubsidie in het externe kanaal 
beperkt ten opzichte van de subsidies in het interne kanaal. Abonnementen verkocht in 
combinatie met een mobiel toestel in het interne kanaal worden daardoor aantrekkelijker 
ten opzichte van het aanbod van diezelfde abonnementen in het externe kanaal. De omzet 
in het interne kanaal zal als gevolg hiervan stijgen. 

132. Ter illustratie van de competitieve druk die uitgaat van een verhoging of verlaging van de 
standaard dealervergoeding verwijst de Raad naar de hiervoor onder 112 reeds aangehaalde 
verklaring van [V2] van Vodafone van 8 november 2001. In deze verklaring worden een 
aantal opties genoemd van acties die de andere mobiele operators naar aanleiding van een 
verlaging van de ‘handset subsidies’ zouden kunnen ondernemen. Als een van de opties 
wordt daarbij genoemd: “De tweede mogelijkheid is ze lachen zich slap en doen niets en 
daarmee is de nummer 2 in de markt een sterkere, een aantal maanden lang nummer één 
geweest, is ineens veel minder competitief. Dat krijgen ze in de schoot geworpen hè, dus zonder 
dat ze extra moeten investeren zijn ze meer competitief geworden.”90 Uit deze verklaring blijkt 
dat een verlaging van de subsidies op mobiele toestellen door een van de operators, zonder 
dat dit door de andere operators wordt gevolgd, zal leiden tot een omzetverhoging voor de 
andere operators. Weliswaar ziet dit voorbeeld op de concurrentieverhouding tussen de 
operators. Echter, eenzelfde soort mechanisme zou zich afspelen tussen interne en externe 
kanalen van een operator wanneer uitsluitend de standaard dealervergoeding wordt 
verlaagd, zonder dat deze wordt gevolgd door een verlaging van de subsidie in het interne 
kanaal. Gelet op het voorgaande is ook in het geval dat de toestelsubsidie voor het interne 
kanaal niet in belangrijke mate zou zijn bepaald door de standaard dealervergoeding, de 
omzet in het interne kanaal direct of indirect beïnvloed door de (hoogte van de) standaard 
dealervergoedingen en behoort dit derhalve tot de betrokken omzet.

                                                          
90 Prismanummer 2658/54, p. 6 midden. 
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– conclusie interne distributiekanalen 
133. Gelet op het voorgaande concludeert de Raad dat de verkoop van postpaid abonnementen 

via het interne kanaal van KPN, T-Mobile en Vodafone direct of indirect is beïnvloed door 
de (hoogte van de) standaard dealervergoedingen. Derhalve valt de omzet gegenereerd met 
postpaid abonnementen die in de periode van de overtreding via de interne 
distributiekanalen van partijen zijn verkocht onder de betrokken omzet. 

Beoordeling verlengingen

Inleiding
134. Op basis van de antwoorden van partijen op nadere vragen van de NMa in het kader van de 

heroverweging van de boete en de beschikbare stukken in het dossier komt de Raad tot de 
conclusie dat de omzet gegenereerd met het verlengen van postpaid abonnementen in de 
periode van de overtreding – zowel in het interne als in het externe kanaal – eveneens 
onder het bereik viel van de standaard dealervergoeding omdat deze omzet is beïnvloed 
door de (hoogte van de) standaard dealervergoeding. De Raad licht dit als volgt toe. 

Vergoeding bij verlenging afgestemd op hoogte standaard dealervergoeding 
135. Uit de stukken in het dossier en verklaringen van partijen blijkt dat partijen in de periode 

van de overtreding vergoedingen uitkeerden – via de dealer of rechtstreeks aan de klant – 
wanneer een bestaande klant zijn abonnement verlengde. Alhoewel partijen verschillende 
terminologie en definities hanteren voor verlengingen van postpaid abonnementen en de 
vergoedingen die zij in dat geval uitkeerden, is deze praktijk en het doel daarvan 
overeenkomstig.

136. Onder verlengingen verstaat KPN een verlenging van de minimumduur (dat wil zeggen de 
periode waarbinnen de overeenkomst niet kan worden opgezegd) van een reeds eerder 
afgenomen aansluiting, nadat deze minimumduur is verstreken.91 In dat geval keerde KPN 
aan haar externe dealers een vergoeding uit die vergelijkbaar is met de standaard 
dealervergoeding.92 Vodafone gebruikt voor verleningen de term ‘retention’ en duidt de 
vergoeding die werd uitgekeerd aan als ‘retentiebonus’.93 T-Mobile maakt onderscheid 
tussen ‘verlengingen’, waarmee zij een stilzwijgende continuering van een bestaand 
contract bedoelt, en ‘vernieuwingen’, waarbij het gaat om het opnieuw afsluiten van een 
abonnement door een bestaande klant tegen het einde van de looptijd van zijn 

                                                          
91 Prismanummer 2658/466, zie brief van KPN van 6 januari 2004. 
92 Zie onder andere prismanummer 2658/483, brief van KPN aan de NMa van 19 mei 2004, waarin KPN stelt dat: “[b]ij
verlengingen van postpaid-aansluitingen via externe kanalen(…) werd in de periode juli 2001 – oktober 2001 een vergoeding 
verstrekt die vergelijkbaar is met de standaardvergoeding van KPN Mobile (…).”
93 Zie o.a. prismanummer 2658/282, zienswijze Vodafone van 22 oktober 2002, randnummer 31, en prismanummer 
2658/275, brief van Vodafone van 21 november 2002 aan de NMa, antwoord op vraag 1(b), tabel 4. 
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abonnement. Alleen bij de zogenaamde ‘vernieuwingen’ keerde T-Mobile een vergoeding 
uit.94 De Raad stelt vast dat deze ‘vernieuwingen’ van T-Mobile hetzelfde zijn als 
verlengingen bij KPN. De door T-Mobile als ‘verlengingen’ aangeduide stilzwijgende 
voortzetting van abonnementen waarbij geen vergoeding werd uitgekeerd laat de Raad in 
het hiernavolgende buiten beschouwing. De Raad merkt in het hiernavolgende als 
verlengingen aan, alle contractafsluitingen voor postpaid abonnementen van een operator 
met bestaande klanten waarbij door de operator een vergoeding werd uitgekeerd aan de 
dealer of direct aan de klant. De door T-Mobile als ‘vernieuwingen’ aangeduide afgesloten 
abonnementen vallen hier ook onder. 

137. Uit de verschillende verklaringen van partijen blijkt dat de vergoedingen die zij bij 
verlengingen uitkeerden een overeenkomstig doel dienden als de standaard 
dealervergoeding, namelijk consumenten ertoe overhalen om het abonnement van de 
betreffende operator af te nemen, doorgaans (of grotendeels) door middel van subsidie op 
een mobiel telefoontoestel. Het enige verschil is dat het bij verlengingen gaat om 
consumenten die reeds een abonnement bij de betreffende operator hebben waarvan de 
minimumcontractduur afloopt. 

138. De vergoedingen die bij verlengingen werden uitgekeerd waren een belangrijk middel voor 
het behoud van abonnees, onder meer omdat abonnees wisten dat zij bij het wisselen van 
operator van de dan verstrekte subsidies op een nieuw toestel konden profiteren. Vodafone 
heeft hierover onder andere het volgende verklaard: “Terwijl standaardbonussen worden 
gebruikt om nieuwe abonnees aan te trekken, wordt ’retention’ gebruikt om bestaande klanten 
vast te houden. Zo werd in 2001 aan klanten die hun contract dreigden te beëindigen, omdat zij 
een nieuw toestel wilden hebben, de mogelijkheid geboden om met korting (een waardecheque) 
een nieuw toestel aan te schaffen, als zij hun contract verlengden.”95 Vodafone heeft ook het 
belang benadrukt van retentievergoedingen om in een verzadigde markt een hoogwaardig 
klantenbestand te behouden.96 Een en ander blijkt ook uit het Jaarverslag 2001/2002 van 
Vodafone Libertel N.V. waarin wordt vermeld dat dankzij inspanningen om waardevolle 
klanten te behouden de churn rate (genoemd als de verhouding tussen het aantal 
afgesloten klanten het gemiddelde totale klantenbestand) in dat jaar voor postpaid klanten 
van 30% naar 21% is gedaald. 

139. In hetzelfde kader heeft KPN verklaard dat : “Aangezien de meeste aanbieders overeenkomsten 
voor postpaid aansluitingen aangaan met een minimumduur van 1 of 2 jaar, stappen veel 
klanten na afloop van deze periode over naar een andere aanbieder, om daar ook weer gebruik 
te maken van introductie aanbiedingen. De churn – het weggaan van klanten, veelal naar een 

                                                          
94 Zie o.a. brief van 29 oktober 2010 van T-Mobile aan de NMa,  prismanummer 2658/813. 
95 Prismanummer 2658/250, zienswijze Vodafone van 22 oktober 2002, randnummer 31. 
96 Idem., randnummer 66(a). 
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andere aanbieder – is bij KPN Mobile, maar zover bekend ook bij alle andere aanbieders, zeer 
aanzienlijk.”97 Dat dit ook gold voor T-Mobile blijkt onder meer uit de brieven over de 
mogelijkheid van ‘contractvernieuwing’ voor de klant en de daarbij behorende 
dealervergoedingen die zij op 18 juni 2001 en 15 augustus 2001 aan dealers heeft verstuurd. 
Daarin stelt T-Mobile dat de dealervergoedingen voor ‘vernieuwingen’ de mogelijkheid 
bieden om de klant een aantrekkelijk aanbod met een nieuw toestel te kunnen doen. T-
Mobile benadrukt dat het kunnen aanschaffen of hebben van een nieuw en up-to-date
toestel erg belangrijk is voor de klant.98

140. Naast het overeenkomstige doel van de vergoedingen bij verlengingen blijkt uit stukken 
afkomstig van partijen dat de hoogte van deze vergoedingen op een vergelijkbaar of 
eenzelfde niveau lag als de standaard dealervergoeding. Zo is door KPN in bijlage 1 bij haar 
brief van 11 maart 2002 een overzicht van de door KPN gehanteerde standaard 
(aansluit)vergoedingen gegeven.99 Uit dit overzicht blijkt dat de vergoedingen voor 
“contractsverlengingen” van 2 jaar op 1 september 2001 gelijk zijn aan de standaard 
dealervergoedingen en in dezelfde mate als de standaard dealervergoedingen zijn 
verlaagd.100 Voorts heeft T-Mobile bij haar brief aan de NMa van 29 oktober 2010 een 
overzicht verstrekt van betaalde vergoedingen bij de door haar genoemde 
‘vernieuwingen’.101 Uit dit overzicht blijkt dat de vergoedingen voor deze verlengingen per 3 
september 2001 gelijk zijn gesteld aan de hoogte van de standaard dealervergoeding. 

141. In het geval van Vodafone blijkt het verband tussen de vergoeding bij verlengingen en de 
standaard dealervergoeding uit diverse documenten die in 2001 bij Vodafone zijn 
aangetroffen en uit nadien verstrekte gegevens. Allereerst heeft Vodafone per brief van 12 
juli 2001 aan haar dealers aangeven dat de ‘retentievergoeding’ gelijk aan de standaard 
dealervergoeding zou worden aangepast: “De retentievergoeding verandert ook per 15 
augustus. De retentievergoeding welke verrekend wordt met de hardwareprijs (waardecheque 
eventueel additioneel) blijft gekoppeld aan de standaardbonus van een gelijksoortige 1 jarige 
aansluiting. De fl. [vertr.] (wordt [vertr.] euro) transactiemarge blijft gehandhaafd.”102 Voorts is 

                                                          
97 Prismanummer 2658/282, zienswijze KPN van 22 oktober 2001, bijlage 1, randnummer 8. 
98 Zie prismanummer 2658/26, verslag van verrichte ambtshandelingen prismanummer 2658/26.0065 van bedrijfsbezoek 
The Phonehouse van 28 augustus 2001, bijlage 3, document J.1.37 (brief van 18 juni 2001) en bijlage 2, document J.1.32 
(brief van 15 augustus 2001). 
99 Prismanummer 2658/78, bijlage 1. 
100 Deze gegevens komen overeen met de gegevens zoals genoemd door KPN in bijlage 1b(1) bij de brief van 28 november 
2002 (prismanummer 2658/286). 
101 Brief van T-Mobile aan de NMa van 29 oktober 2010, prismanummer 2658/813. 
102 Zie prismanummer 2658/3 verslag van verrichte ambtshandelingen nr. 2658/3.o41 (bedrijfsbezoek Libertel N.V. d.d. 29 
augustus 2001), bijlage 2658/3.3 (lijst van meegenomen en gekopieerde bescheiden), stuknummer K1.26. Een brief met 
dezelfde tekst is tevens aangetroffen bij Talkline; prismanummer 2658/19, verslag van verrichte ambtshandelingen 
2658/19.0056, bijalge 2 stuk G1.14 en bijlage 3, stuk G2.43. Voorst wordt in een tweetal andere documenten die op latere 
datum zijn verzonden gerefereerd aan de brief van 12 juli 2001; prismanummer 2658/26, verslag van verrichte 
ambtshandelingen 2658/26.0065, bijlage 4, stuk J2.1 en bijlage 3, stuk J1.39, en prismanummer 2658/22, verslag van 
verrichte ambtshandelingen 2658/22.091, bijlage 2, stuk I1-1.03. Zie in een andere zin, maar met de zelfde strekking, 
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bij Vodafone het stuk “Voorstel Nieuwe Bonusstructuur Indirect Sales” aangetroffen met 
daarin voorstellen voor de ‘standaardbonus’, ‘volumebonus dealer sales’, ‘volumebonus 
retail sales’, ‘additionele vergoeding bij 2 jarige aansluitingen’ en ‘retentiebonus’ per 
15/8/2001. Dit stuk is getekend voor ‘autorisatie’ door de General Manager Indirect Sales, 
de Directeur Marketing, de Directeur Finance Distributie en een lid van het Management 
Board.103 In dit voorstel is de ‘retentiebonus’ gelijk aan de standaard dealervergoeding, 
waarbij onder de ‘retentiebonus’ is aangeven dat per verlenging EUR [vertr.] additioneel 
wordt uitgekeerd. Deze gegevens komen overeen met de overzichten van de 
‘retentiebonus’ en de standaard dealervergoeding die door Vodafone per brief van 21 
november 2002 aan de NMa zijn verstrekt.104

Standpunt partijen en reactie 
142. Zowel KPN als Vodafone hebben, in antwoord op vragen van de NMa in het kader van de 

heroverweging van de boete, gesteld dat in de periode van de overtreding de vergoedingen 
voor verlengingen geen belangrijke rol speelden voor het behouden van abonnees.105
Vodafone heeft daarbij verklaard dat deze vergoedingen om die reden dan ook op ad hoc
basis werden bepaald en de hoogte van de vergoedingen zouden op geen enkele wijze aan 
de hoogte van de standaard dealervergoedingen zijn gerelateerd. KPN en Vodafone stellen 
dat de reden hiervoor zou zijn dat de markt voor mobiele telefonie in die periode zich nog 
in een groeifase bevond, en er derhalve geen tot weinig sprake was van klanten die aan het 
einde van de looptijd van een contract van operator wilden wisselen. Ter ondersteuning van 
haar stellingen verwijst Vodafone daarbij naar een verklaring van een medewerker (destijds 
Markering Manager Consumer), welke als bijlage bij haar brief van 21 januari 2011 is 
gevoegd.

143. De Raad constateert dat deze stellingen van partijen niet in overeenstemming zijn met hun 
eerdere stellingen zoals (onder andere) weergegeven onder randnummer 137 tot en met 141 
hierboven. Voorts verhouden deze stellingen zich niet met de argumenten die door partijen 
zijn aangevoerd in het kader van het (ontbreken van) het causaal verband (zie 
randnummers 56 e.v.) en de ernst van de overtreding (zie randnummers 155). KPN stelt dat 
dit verschil wordt verklaard doordat zij bij de antwoorden op de vragen van de NMa in het 
kader van de heroverweging van de boete – anders dan in het geval van haar eerdere 
stellingen – de situatie ten tijde van de overtreding heeft vergeleken met de situatie anno 

                                                                                                                                                                 
prismanummer 2658/26, verslag van ambtshandelingen nr. 2658/26.0065 (bedrijfsbezoek Phonehouse Netherlands B.V. 
d.d. 28 augustus 2001), bijlage 3 (lijst van meegenomen en gekopieerde bescheiden), stuknummer J1.39. 
103 Prismanummer 2658/3, verslag van verrichte ambtshandelingen 2658/3.041, bijlage 2658/3.3, stuk K1.23. 
104 Prismanummer 2658/275, brief van Vodafone aan de NMa van 21 november 2002, tabel 3 en tabel 4. Zie ook 
prismanummer 2658/26, verslag van verrichte ambtshandelingen 2658/26.0065, bijlage 4, stuk J2.4; e-mail van 3 augustus 
2001 van Vodafone aan The Phonehouse, onderwerp “Libertel-Vodafone Retentionbonussen per 15/8/01”, bijlage 
“Commissie inzake contractsverlengingen”. 
105 Zie brief van KPN aan de NMa van 29 oktober 2010, prismanummer 2658/814, en brief van Vodafone aan de NMa van 
21 januari 2011, prismanummer 2658/829. 
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2010.106 Afgezet tegen dit perspectief bevond de markt zich in 2001 nog in een groeifase en 
was deze, anders dan eerder aangegeven, nog niet verzadigd. De Raad constateert dat, wat 
er ook zijn mag van dit veranderde inzicht met betrekking tot de marktsituatie, partijen ten 
tijde van de overtreding bij verlengingen een aan de standaard dealervergoeding 
gerelateerde vergoeding verstrekten die was bedoeld om het behoud van klanten te 
bevorderen. In de verklaring die Vodafone als bijlage bij haar brief van 21 januari 2011 heeft 
gevoegd wordt ook onderschreven dat Vodafone gedurende 2001 aan dealers vergoedingen 
betaalde voor iedere verlenging. Of de vergoedingen die de operators destijds bij 
verlengingen uitkeerden al dan niet een ‘belangrijke rol’ speelden bij het behoud van 
klanten is voorts niet relevant voor de vraag of bij verlengingen vergoedingen werden 
uitgekeerd die direct of indirect gerelateerd waren aan de standaard dealervergoeding. 

144. Gelet het voorgaande en hetgeen in randnummers 111 e.v. hierboven is vermeld, 
concludeert de Raad dat bij verlengingen via de interne kanalen van partijen een vergoeding 
of subsidie ten behoeve van de kant werd verstrekt waarvan de hoogte vergelijkbaar was 
met de vergoeding bij verlengingen in het externe kanaal en deze dus eveneens direct dan 
wel indirect was gerelateerd aan de (hoogte van de) standaard dealervergoeding.

Conclusie ten aanzien van verlengingen 
145. Gelet op het voorgaande concludeert de Raad dat de omzet gegenereerd met het verlengen 

van postpaid abonnementen in de periode van de overtreding – zowel in het interne als in 
het externe kanaal – onder het bereik viel van de standaard dealervergoeding omdat deze 
omzet is beïnvloed door de (hoogte van de) standaard dealervergoeding. Derhalve valt 
deze omzet van partijen onder de betrokken omzet. 

Ernst van de overtreding
146. Zoals in randnummer 85 is weergegeven hebben de rechtbank en het CBb in het kader van 

de ernst van de overtreding geoordeeld dat de onderhavige overtreding niet kan worden 
aangemerkt als een zeer zware of zware overtreding. Het CBb heeft daarbij in aanmerking 
genomen dat de ernst van de overtreding afhangt van de invloed die met de gedragingen 
kan worden uitgeoefend op de structuur van de markt, waarbij de mate waarin deze invloed 
kan worden uitgeoefend afhangt van de periode waarover de effecten van de afstemming 
zich hebben voorgedaan. Gelet op de omstandigheden zoals die zich in dit geval voordoen, 
in het bijzonder de beperkte frequentie van de afstemming en de korte periode waarin zich 
de effecten van de afstemming op de markt hebben voorgedaan, is het CBb met de 
rechtbank van oordeel dat in deze zaak geen sprake is van een zeer zware of zware 
overtreding.

                                                          
106 Brief van KPN aan de NMa van 19 november 2010, prismanummer 2658/820. 
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147. Op basis van de Boeterichtsnoeren 2001 wordt de boetegrondslag in het geval van minder 
zware overtredingen vermenigvuldigd met een factor van ten hoogste 1. Ingevolge 
randnummer 14 van de Boeterichtsnoeren 2001 wordt bij het bepalen van de ernst van een 
overtreding daarnaast aandacht geschonken aan de economische context waarbinnen de 
overtreding heeft plaatsgevonden, zoals het gemeenschappelijk marktaandeel van de bij de 
overtreding betrokken partijen en de structuur van de markt.

148. In het kader van de vaststelling van de overtreding heeft het CBb gesteld dat de 
afstemming niet tot doel had de prijzen voor postpaid abonnementen op de retailmarkt te 
bepalen, maar dat de hoogte van de standaard dealervergoeding wel van invloed is op de 
mogelijkheid voor de dealer om de verkoop van postpaid abonnementen van een operator 
aantrekkelijker te maken voor de consument – subsidiëring van handsets, cadeaus en 
dergelijke – ten opzichte van postpaid abonnementen van andere operators. Volgens het 
CBb kan de hoogte van de standaard dealervergoeding daarmee ook van invloed zijn op de 
keuze van de consument en daarmee uiteindelijk op de structuur van de markt. 

149. De mate waarin een afstemming over de hoogte van de standaard dealervergoedingen van 
invloed kan zijn op de structuur van de markt hangt – naast de beperkte frequentie van de 
afstemming en de korte periode waarin zich de effecten van de afstemming op de markt 
hebben voorgedaan die het CBb reeds in aanmerking heeft genomen bij kwalificatie van de 
overtreding als minder zwaar – af van het belang van de standaard dealervergoeding als 
concurrentieparameter en het gezamenlijk marktaandeel van de bij de afstemming 
betrokken partijen. Dit neemt de Raad in dit geval aanmerking bij het bepalen van de ernst 
en de daarvoor te hanteren vermenigvuldigingsfactor. 

150. Zoals het CBb ook heeft overwogen, was de standaard dealervergoeding niet de enige 
factor waarop partijen met elkaar concurreerden om het winnen en behouden van postpaid 
klanten. Desalniettemin blijkt uit de stukken en verklaringen in het dossier dat de standaard 
dealervergoeding, en de daaraan gerelateerde subsidie op mobiele telefoontoestellen (zie 
randnummer 112 e.v. hierboven), naast de abonnementsprijzen een niet onbelangrijke 
concurrentieparameter was voor het winnen en aan zich houden van klanten. 

151. Voor in ieder geval Vodafone en T-Mobile heeft de verlaging van de dealervergoeding ook 
direct een verlaging van het aantal nieuwe abonnees of verlengingen en daarmee de omzet 
tot gevolg had. Zo heeft Vodafone aangegeven een daling in haar marktaandeel te 
verwachten naar aanleiding van het voornemen begin 2001 om de standaard 
dealervergoeding te verlagen. Dat deze daling in marktaandeel als reëel werd gezien blijkt 
uit het feit dat Vodafone in de begroting die in deze periode is vastgesteld reeds met een 
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daling van marktaandeel rekening had gehouden.107 T-Mobile heeft als toelichting op de 
verhoging van haar dealervergoedingen in het najaar van 2001 verklaard dat: “Nadat Ben in 
navolging van andere mobiele operators haar dealervergoedingen per 3 september 2001 had 
verlaagd, constateerde zij een drastische terugval in het aantal verkochte abonnementen. Ben 
wenste deze drastische terugval tegen te gaan, en heeft ervoor gekozen die te verwezenlijken door 
dealervergoedingen te verhogen.”108 Hieruit volgt dat de hoogte van de standaard 
dealervergoeding ook voor T-Mobile in belangrijke mate van invloed was op het aantal 
verkochte postpaid abonnementen, en daarmee dus op haar marktaandeel en de structuur 
van de markt.

152. Het belang van de standaard dealervergoeding als concurrentieparameter wordt ook 
bevestigd door de rapporten die in opdracht van KPN zijn opgesteld. Zo wordt in het 
Berenschot rapport gesteld dat: “Wanneer één van de marktleiders als eerste de vergoedingen 
verlaagt, is het aannemelijk dat de andere marktpartijen snel zullen volgen. In de Nederlandse 
mobiele-telecommarkt zal dit leiden tot enig marktaandeelverlies voor het eerste schaap dat over 
de dam gaat.”, en voorts dat “De andere marktleider […] op relatief korte termijn dit voorbeeld 
zal volgen. M2 heeft dan de keuze om deze beweging onmiddellijk te volgen of om af te 
wachten. Wellicht zal M2 de mogelijkheid van het vergroten van marktaandeel niet kunnen 
weerstaan.”109

153. Het feit dat het verlagen van de standaard dealervergoeding een negatieve impact op het 
marktaandeel van de operators kan hebben is ook geconstateerd door de Adviescommissie. 
De Adviescommissie verwijst daarbij naar randnummer 42 tot en met 44 van het Rapport 
van de NMa waarin is weergegeven dat de verlaging van de standaard dealervergoeding 
door Vodafone medio augustus direct een vermindering van haar afzet binnen twee 
verschillende dealerkanalen tot gevolg had. Onder verwijzing naar een in opdracht van 
OPTA opgesteld rapport van SEO heeft de NMa tevens vastgesteld dat het verlagen van de 
standaard dealervergoeding door een van de operators direct het risico oplevert op verlies 
van marktaandeel doordat minder overstappers (“churners”) worden aangetrokken en 
huidige abonnees kunnen overstappen naar een andere provider. Het overstappercentage,
de zogenoemde “churn rate”, bedroeg in 2001 25%.110

154. Uit het voorgaande volgt dat de afstemming zag op de verlaging van een niet onbelangrijke 
concurrentieparameter die de potentie had de structuur van de markt te veranderen. De 
afstemming had betrekking op een aanzienlijke aanpassing van deze 

                                                          
107 Prismanummer 2658/250, zienswijze Vodafone van 22 oktober 2002, randnummer 29. 
108 Prismanummer 2658/268, brief van T-Mobile aan de NMa van 8 november 2002, antwoord op vraag 1. 
109 Prismanummer 2658/282, zienswijze van KPN op het rapport , bijlage 2: “Het Dealervergoedingensysteem in de 
mobiele telecommarkt” van Dr. M.J.W. van Twist van Berenschot, p. 29. 
110 Zie bestreden besluit randnummer 111 en het SEO rapport ‘Toegang tot mobiele netwerken, Onderzoek in opdracht van 
OPTA’ van 12 september 2001, hoofdstuk 2, p. 6.  
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concurrentieparameter.111 Voorts blijkt uit randnummer 22 van het bestreden besluit dat de 
betrokken partijen gezamenlijk over een aanzienlijk marktaandeel beschikten.112 Derhalve is 
aannemelijk dat de afstemming ook daadwerkelijk gevolgen voor de structuur van de markt 
heeft gehad, ondanks de door het CBb vermelde beperkte frequentie van de afstemming en 
de korte periode waarin zich de effecten van de afstemming op de markt hebben 
voorgedaan.

155. Door partijen is aangegeven dat gezien de omstandigheden op de markt, het belang van de 
standaard dealervergoeding in ieder geval in grote mate zou afnemen en de mededinging 
als gevolg van de afstemming dus alleen maar in zeer beperkte mate kan zijn verstoord.113
Gelet hierop zou in het kader van de ernst een factor van minder dan 1 vastgesteld moeten 
worden. In dit verband wijzen partijen ook naar de rapporten van Berenschot en van SEO, 
die in opdracht van KPN zijn opgesteld. T-Mobile verwijst daarnaast naar de overwegingen 
van de rechtbank dat uit deze rapporten sterke aanwijzingen zouden volgen dat de 
overtreding slechts zeer beperkte gevolgen voor de betrokken markt heeft gehad. Gelet op 
de systematiek van de Boeterichtsnoeren 2001, zouden deze overwegingen volgens T-
Mobile niet alleen relevant zijn voor de kwalificatie van de overtreding als minder zwaar, 
waar de rechtbank en het CBb deze hebben meegewogen, maar eveneens in aanmerking 
moeten worden genomen bij de beoordeling van de ernst en tot een factor lager dan 1 
moeten leiden. Daarbij verwijst T-Mobile tevens naar de uitspraak van de rechtbank van 18 
juli 2007 in de zaak Fietsfabrikanten.114

156. In het kader van het causaal verband heeft de Raad reeds opgemerkt dat aan de in het 
kader van de onderhavige zaak in opdracht van KPN opgestelde rapporten, geen grotere 
waarde kan worden toegekend dan aan een partijstandpunt. De rapporten schetsen de 
achtergrond waartegen de afstemming over verlaging van de dealervergoedingen 
plaatsvond en gaan niet of slechts zijdelings in op een groot aantal aspecten van een 
mogelijke verlaging van de dealervergoedingen waarover de operators vóór de afstemming 
op 13 juni 2001 in onzekerheid verkeerden. De rapporten stellen niet meer dan dat gezien 
de op dat moment gepercipieerde marktomstandigheden een bepaalde verlaging van de 

                                                          
111 Dit blijkt onder ander uit de gegevens die door partijen zijn aangeleverd ten aanzien van de hoogte van de standaard 
(dealervergoeding) rondom de periode van de afstemming. Talkline heeft over de verlaging van de standaard 
(dealer)vergoeding verklaard dat: “De hoogte van bonussen is altijd onderhevig aan schommelingen. De bonus is eigenlijk nooit 
lang constant. Het is echter nog niet voorgekomen dat de verlaging zo aanzienlijk is als nu met als gevolg dat de prijzen in de
winkels voor mobiele telefoons hoger worden. Het is dus wel eerder gebeurd dat de bonus is aangepast en dat heeft altijd direct tot 
gevolg dat de prijs van een toestel in de winkels verandert. Maar omdat er in de markt veel typeveranderingen zijn viel dat het
publiek niet op.” (prismanummer 2658/18, p.2). 
112 Het gezamenlijk marktaandeel van partijen gemeten naar het aantal netwerkaansluitingen (prepaid en postpaid 
tezamen) bedroeg eind 2000 82,7% en eind 2001 78.8%. Blijkens het SEO rapport ‘Toegang tot mobiele netwerken’ (zie 
voetnoot hierboven) bedroeg het gezamenlijke marktaandeel op de consumentenmarkt (exclusief zakelijk en grootzakelijk 
segment) in die periode 79,7%. 
113 Zie onder andere de brief van Vodafone aan de NMa van 21 oktober 2010, onder randnummer 4.25, prismanummer 
2658/811.
114 Rechtbank Rotterdam 18 juli 2007, Giant Europe B.V. e.a. vs de raad van bestuur van de NMa, LJN BB0440. 



Openbaar

47 Openbaar

dealervergoedingen logisch zou zijn, zonder duidelijke indicatie van de tijdsperiode waarin 
of voorwaarden waaronder dit zich zou voordoen noch in welke mate of met welke 
modaliteiten zou zijn verlaagd (zie ook randnummers 57-62 hierboven). Voorts stelt de 
Raad vast dat de stelling dat de marktomstandigheden dwingend zouden leiden tot een 
substantiële verlaging of zelfs afschaffing van de standaard dealervergoeding niet in 
overeenstemming is met de daadwerkelijke ontwikkelingen op de markt sinds de periode 
van de overtreding. Dealervergoedingen op basis waarvan toestellen bij de verkoop van 
postpaid abonnementen worden gesubsidieerd spelen in de huidige markt nog steeds een 
grote rol in de concurrentiestrijd tussen partijen. Het door partijen gestelde noodzakelijke 
dalen of zelfs geheel verdwijnen van de standaard dealervergoeding heeft zich niet 
voorgedaan. Evenmin zijn kort na de periode van de overtreding partijen van de markt 
verdwenen zoals volgens het SEO rapport voor de hand zou liggen. Pas enkele jaren na 
2001 is het aantal mobiele operators op de Nederlandse markt door een tweetal overnames 
gedaald van vijf naar drie.115

157. Voorts meent T-Mobile ten onrechte dat het CBb de overwegingen van de rechtbank ten 
aanzien van de aanwijzingen die uit bedoelde rapporten van SEO en Berenschot zouden 
volgen, heeft overgenomen in de uitspraak van 12 augustus 2010. Dit volgt geenszins uit 
onderdeel 7.9.2 van deze uitspraak. Hierin stelt het CBb zijn eigen overwegingen ten 
aanzien van de kwalificatie van de afstemming als minder zwaar in de plaats van die van de 
rechtbank. Daarin verwijst het CBb – in tegenstelling tot de rechtbank – niet naar de in 
opdracht van KPN door SEO en Berenschot opgestelde rapporten. De Raad ziet hierin dan 
ook geen aanleiding om bedoelde overwegingen van de rechtbank ten aanzien van de 
rapporten bij het vaststelling van de ernstfactor in aanmerkingen te nemen. 

158. Op basis van het voorgaande komt de Raad tot de conclusie dat de standaard 
dealervergoeding naast de abonnementstarieven een belangrijke concurrentieparameter 
was voor het verwerven en behouden van postpaid klanten die daadwerkelijk invloed had 
op de keuze van de consument voor een abonnement van een bepaalde operator en 
daarmee op de structuur van de markt. Daarnaast betrof de afstemming en de 
daadwerkelijke verlaging van de standaard dealervergoedingen een aanzienlijke aanpassing 
ten opzichte van het tot dan toe bestaande niveau en beschikten partijen over een 
aanzienlijk gezamenlijk marktaandeel. De afgestemde verlaging van de standaard 
dealervergoedingen had in potentie dan ook een niet te veronachtzamen invloed op de 
structuur van de markt, ondanks dat de afstemming hierover de concurrentie op 
abonnementstarieven onverlet liet en een relatief korte duur had van enkele maanden. 
Daarbij tekent de Raad aan dat de duur van de afstemming ook reeds in de omvang van de 

                                                          
115 Zie het NMa-besluit van 30 augustus 2005 in zaak 5104/KPN – Telfort, en de beschikking van de Europese Commissie 
van 20 augustus 2007 in zaak M.4748 - T-Mobile/Orange Netherlands". 
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boetegrondslag is verdisconteerd en de inbreuk reeds als minder zwaar is aangemerkt. 
Gelet hierop gaat ook de vergelijking die T-Mobile maakt met de zaak Fietsfabrikanten niet 
op. Daar heeft het CBb geoordeeld dat het een zeer zware inbreuk betreft waarbij de 
effecten echter beperkt zijn gebleven.116

159. Gelet op het voorgaande acht de Raad in de onderhavige zaak en binnen de bandbreedte 
voor minder zware overtredingen, een ernstfactor van 0,9 gepast. 

Boeteverlagende omstandigheden

T-Mobile
160. T-Mobile heeft in haar gronden van beroep tegen het vernietigde besluit op bezwaar 

aangevoerd dat ten onrechte per saldo geen boetevermindering wegens verdergaande 
medewerking is toegekend. T-Mobile meent dat de verleende medewerking de 
aanvankelijke tegenwerking meer dan compenseert. De rechtbank is niet toegekomen aan 
beoordeling van deze grond. T-Mobile handhaaft haar stellingen in de onderhavige 
bezwaarprocedure.

161. Zoals de rechtbank in de uitspraak van 13 juli 2006 heeft bevestigd, moet het handelen van 
de medewerker in kwestie van T-Mobile worden aangemerkt als handelen van T-Mobile. In 
onderdeel 2.6.1 overweegt de rechtbank onder meer “Uit de gedingstukken is de rechtbank 
genoegzaam gebleken dat op 13 juni 2001 een bijeenkomst heeft plaatsgevonden alwaar 
vertegenwoordigers van mobiele operators aanwezig zijn geweest.” en “KPN Mobile, Vodafone 
en Ben (T-Mobile) ontkennen niet dat zij middels een medewerker aanwezig zijn geweest bij de 
bijeenkomst van 13 juni 2001 (...)”. Vervolgens heeft de rechtbank ten aanzien van deze 
partijen beoordeeld of zij gedrag hebben afgestemd. 

162. Naar het oordeel van de Raad geldt hetzelfde voor het handelen van de medewerker van T-
Mobile in het kader van het onderzoek van de NMa. Anders dan T-Mobile veronderstelt 
heeft de NMa geen medewerking gevorderd van de medewerker als (natuurlijk) persoon, 
maar van de onderneming T-Mobile via de betreffende medewerker. Zowel het afleggen van 
een onjuiste verklaring als de latere medewerking moeten in dat verband aan T-Mobile 
worden toegerekend.117

163. Niet valt in te zien waarom, zoals T-Mobile betoogt, niet meewerken slechts afzonderlijk 
beboet zou kunnen worden en niet als boeteverhogende omstandigheid zou kunnen 

                                                          
116 Zie CBb 4 oktober 2011, LJN BT6521. 
117  Zie ook rechtbank Rotterdam 7 augustus 2003, Texaco vs d-g NMa, LJN AI1062 en rechtbank Rotterdam 9 juni 2011, 
LJN BQ7633 en LJN BQ7658. 
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worden meegewogen. Dit geldt te meer nu in de Boeterichtsnoeren 2001 belemmeren van 
het onderzoek van de NMa expliciet als boeteverhogende omstandigheid wordt genoemd. 

164. T-Mobile stelt dat haar verdergaande medewerking aan het onderzoek van de NMa in dit 
geval onvoldoende is gewaardeerd en meer dan neutraliserend opweegt tegen de 
aanvankelijk afgelegde onjuiste verklaring. Dat de medewerking van T-Mobile verder ging 
dan noodzakelijk en heeft bijgedragen aan het onderzoek en het vaststellen van de 
overtreding onderkent de Raad en is ook gewaardeerd met een boetevermindering. Deze 
verdergaande medewerking neemt echter niet weg dat de aanvankelijke niet-medewerking 
en het afleggen van een onjuiste verklaring van de zijde van T-Mobile – zonder de latere 
verdergaande medewerking – een niet onaanzienlijke belemmering van het onderzoek 
inhield. Dit rechtvaardigt een boeteverhoging. Met haar stelling dat het neutraliserend 
effect onredelijk is gaat T-Mobile voorbij aan de ernst van de aanvankelijke niet 
medewerking en het belemmerend effect dat daarvan uitgaat op het onderzoek van de 
NMa.

Verstrekken accountantsverklaring 
165. In het vernietigde besluit op bezwaar heeft de d-g NMa aanleiding gezien voor het 

toekennen van een boetevermindering voor verdergaande medewerking wegens het 
overleggen van een accountantsverklaring over de opgave van de betrokken omzet. Gelet 
op de destijds ontbrekende bevoegdheid van de NMa om, eventueel met bijstand van een 
accountant, de boekhouding van een onderneming te onderzoeken om de betrokken omzet 
te kunnen bepalen, past de Raad deze boetevermindering ook thans toe.118

Redelijke termijn

166. In de regel vangt de redelijke termijn voor de behandeling van een mededingingszaak door 
de NMa aan met het uitbrengen van een rapport als voorzien in artikel 59 Mw . Ingevolge 
gevestigde jurisprudentie is dit te kwalificeren als een handeling waaraan partijen in 
redelijkheid de verwachting hebben ontleend, en in redelijkheid ook de verwachting hebben 
kunnen ontlenen, dat aan hen wegens overtreding van de Mededingingswet een boete zal 
kunnen worden opgelegd.119

167. Procedures gericht op het vaststellen van een overtreding van artikel 6 Mw en artikel 101 
VWEU worden in de regel als ingewikkeld aangemerkt. Behoudens bijzondere 
omstandigheden, telt de redelijke termijn gezien de ingewikkeldheid, de diversiteit en het 
geringe repetitieve karakter van deze zaken doorgaans twee jaar voor bestuurlijke 

                                                          
118 Zie thans artikel 59a Mw. 
119 CBb 17 maart 2011, LJN: BP8077 (AWB 06/599, 06/604, 06/631, 06/671 en 06/673), r.o. 7.11.1. 
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besluitvorming, de redelijke termijn van behandeling in beroep bij de rechtbank anderhalf 
jaar en de termijn voor hoger beroep voor het CBb twee jaar.120 Daarbij komt dat alleen 
vertragingen die moeten worden toegerekend aan het bestuursorgaan of aan rechterlijke 
instanties, bepalend kunnen zijn voor de motivering van het oordeel dat een redelijke 
termijn is overschreden.121

168. In de onderhavige zaak heeft de d-g NMa op 16 juli 2002 een rapport in de zin van artikel 
59 Mw opgemaakt. De Raad stelt de datum van aanvang van de redelijke termijn dan ook 
vast op 16 juli 2002. Naar aanleiding van dit rapport werd op 30 december 2002 het 
primaire sanctiebesluit vastgesteld en op 27 september 2004 een besluit op bezwaar 
genomen. De beroepsprocedure bij de rechtbank werd afgesloten met een uitspraak op 13 
juli 2006. In hoger beroep deed het CBb vervolgens op 31 december 2007 een uitspraak 
waarbij prejudiciële vragen werden gesteld aan het Hof van Justitie. Deze vragen werden in 
een uitspraak van het Hof van Justitie op 4 juni 2009 beantwoord, waarna het CBb op 12 
augustus 2010 de uitspraak van de rechtbank bevestigde en de NMa opnieuw op de 
bezwaren van partijen moest beslissen met inachtneming van die uitspraak. 

169. Aangezien in de onderhavige zaak, de periode van bestuurlijke besluitvorming voorafgaand 
aan het beroep en hoger beroep en na terugverwijzing, aan de NMa zijn toe te rekenen, 
dienen deze bij elkaar te worden opgeteld voor het bepalen van een mogelijke 
overschrijding van de redelijke termijn.122 Hieruit volgt dat de redelijke termijn van twee jaar 
voor bestuurlijke besluitvorming door de NMa met 17 maanden is overschreden. 

170. De rechtbank heeft de redelijke termijn van anderhalf jaar voor afwikkeling van het beroep 
met 4 maanden weken overschreden. De duur van de periode van behandeling door het 
CBb dient vastgesteld te worden zonder de termijn van de prejudiciële procedure mee te 
wegen.123 Hieruit volgt dat het CBb 8 maanden langer aan de behandeling van de zaak heeft 
besteed dan de termijn van twee jaar die redelijk wordt geacht. 

171. De Raad stelt vast dat in de onderhavige zaak sprake is van een totale overschrijding van de 
redelijke termijn van tussen de tweeënhalf en drie jaar. De Raad ziet op basis hiervan 
aanleiding de boetes van partijen te verminderen met een bedrag van EUR 30.000.124

Bepaling betrokken omzet

                                                          
120 CBb 3 juli 2008, LJN: BD6635 (AUV/Aesculaap, AWB 06/526 en 06/532); CBb 8 april 2010, LJN: BM1588 (Erdo B.V., AWB 
07/669) en CBb 17 maart 2011, LJN: BP8077 (Garnalenvissers, AWB 06/599, 06/604, 06/631, 06/671 en 06/673), onder 
9.27.
121 CBb 8 april 2010, LJN: BM1588 (Erdo B.V., AWB 07/669), , r.o. 6.7. 
122 CBb 25 juni 2009, LJN BJ2560 ro. 5.8.3. 
123 CBb 25 juni 2009, LJN BJ2560 ro. 5.8.3. 
124 Zie CBb 8 april 2010, LJN BM1588 en CBb 18 november 2010,LJN BO5193. 
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172. Met inachtneming van het voorgaande gaat de Raad voor de onderscheiden operators in 
het onderhavige geval uit van de volgende betrokken omzet: 

Betrokken omzet in Euro125
T-Mobile KPN

Mobile
Vodafone

Postpaid [vertr.] [vertr.] [vertr.]
Aansluitkosten -126 [vertr.] [vertr.]

Betrokken
omzet

52.483.65
4 90.279.341 42.485.53

7

III.4 Vaststelling hoogte boete 

(i) T-Mobile 
173. Uit de door T-Mobile in het kader van de onderhavige procedure verschafte informatie, en 

met inachtneming van het hiervoor bepaalde in randnummer 77 tot en met 145, blijkt dat 
de betrokken omzet EUR 52.483.654,- bedroeg.127

174. T-Mobile heeft bij het opgeven van de betrokken omzet in het kader van het vernietigde 
besluit van 27 september 2004,128 tevens opgave gedaan van de omzet afkomstig van 
verlengingen (door T-Mobile aangeduid als ‘vernieuwingen’) waarvoor een 
dealervergoeding of daaraan gerelateerde vergoeding is verstrekt.129 Voorts heeft T-Mobile 
in het kader van de heroverweging na vernietiging van het besluit van 27 september 2004 
opgave gedaan van aantallen postpaid abonnementen die in de periode van 1 juli 2001 tot 1 
november 2001 door T-Mobile via de interne distributiekanalen zijn verkocht.130 De omzet 
afkomstig van deze verkopen heeft de Raad bepaald met gebruikmaking van door T-Mobile 
in 2002 verstrekte gegevens over de gemiddelde maandelijkse opbrengsten per klant 
(ARPU) in de periode van de overtreding.131 T-Mobile heeft per brief van 19 augustus 2011 

                                                          
125 Zie voor de vindplaatsen van de gegevens waarop de betrokken omzet is gebaseerd de desbetreffende voetnoten in de 
randnummers 1733 tot en met 1811. Alle bedragen zijn afgerond op hele getallen. 
126 [vertrouwelijk] 
127 Prismanummers 2658/277, 290, 307, 309, 402 (aanvullend bezwaarschrift d.d. 18 maart 2003), 468 (brief d.d. 6 januari 
2004), 490 (brief d.d. 4 juni 2004), 504 (brief d.d. 9 augustus 2004), 518 (verklaring accountant, brief d.d. 17 september 
2004) 813 (brief d.d. 28 oktober 2010) 821 (brief d.d. 29 november 2010) en 828 (brief d.d. 20 januari 2011). 
128 Prismanummer 2658/518, brief van T-Mobile aan de NMa van 17 september 2004. 
129 Zie de brieven van T-Mobile aan de NMa 28 oktober 2010, prismanummer 2658/813, p. 2-4, en 29 november 2010. 
prismanummer 2658/821, en de brief van de NMa aan T-Mobile van 10 november 2010, prismanummer 2658/816, p. 1-2.  
130 Brief van T-Moblile aan de NMa van 20 januari 2011, prismanummer 2658/828. 
131 Prismanummer 2658/277, brief van T-Mobile aan de NMa van 21 november 2002. 
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en brief van 12 september gemotiveerd aangegeven dat in de periode van de overtreding 
door T-Mobile geen aansluitkosten in rekening werden gebracht in het interne kanaal.132

175. De boetegrondslag is 10% van de betrokken omzet. Zoals uiteengezet in randnummers 146 
tot en met 159 bepaalt de Raad de vermenigvuldigingsfactor op 0,9. Zoals uiteengezet in 
randnummer 165 past de Raad een boetevermindering toe van 2%. Zoals uiteengezet in 
randnummers 166 tot en met 171 vermindert de Raad de boete wegens overschrijding van 
de redelijke termijn met EUR 30.000. Het voorgaande resulteert in een bedrag van EUR 
4.599.000,- (EUR 52.483.654,- x 10% x 0.9 -/- 2% -/- EUR 30.000).

(ii) KPN 
176. Uit de door KPN in het kader van de onderhavige procedure verschafte informatie, en met 

inachtneming van het hiervoor bepaalde in randnummer 77 tot en met 145, blijkt dat de 
betrokken omzet EUR 90.279.341,- bedroeg.133

177. KPN heeft bij het opgeven van de betrokken omzet in het kader van het vernietigde besluit 
van 27 september 2004, tevens opgave gedaan van de omzet afkomstig van verlengingen 
afgesloten in het externe kanaal waarvoor een dealervergoeding of daaraan gerelateerde 
vergoeding is verstrekt.134 Ten aanzien van de aantallen abonnementen verkocht via het 
interne distributiekanaal, zoals genoemd in randnummers 124 tot en met 128, heeft de 
Raad op basis van door KPN verschafte informatie een schatting gemaakt.135 De omzet 
afkomstig van de verkopen via de interne distributiekanalen heeft de Raad bepaald met 
gebruikmaking van de door KPN in 2004 verstrekte gegevens over de gemiddelde 
maandelijkse opbrengsten per klant (ARPU) in de periode van de overtreding.136 De 
omvang van de aansluitkosten afkomstig van de betreffende verkopen uit het interne kanaal 
zijn bepaald op basis van een schatting eveneens met gebruikmaking van de in 2004 door 
KPN verstrekte gegevens.137

178. De boetegrondslag is 10% van de betrokken omzet. Zoals uiteengezet in randnummers 146 
tot en met 159 bepaalt de Raad de vermenigvuldigingsfactor op 0,9. Zoals uiteengezet in 
randnummer 165 past de Raad een boetevermindering toe van 2%.  Zoals uiteengezet in 
randnummers 166 tot en met 171 vermindert de Raad de boete wegens overschrijding van 

                                                          
132 Prismanummers 2658/839 en 2658/842, brieven van T-Mobile aan de NMa van 19 augustus 2011 en 12 september 2011. 
133 Prismanummers 2658/276, 311, 399 (aanvullend bezwaarschrift d.d. 18 maart 2003), 466 (brief d.d. 6 januari 2004), 484 
(brief d.d. 19 mei 2004) 519 (verklaring accountant, brief d.d. 21 september 2004). 
134 Prismanummer 2658/519, brief van KPN aan de NMa van 21 september 2004. 
135 Prismanummer 2658/282, zienswijze van KPN op het rapport , bijlage 1 “De markt voor mobiele telefonie”, KPN 
presentatie “Profitable growth, pp. 6-9, en prismanummer 2658/473, brief van KPN aan de NMa van 9 maart 2004, bijlage 
1.Bij de berekening van de aantallen abonnementen zijn de in voornoemde bijlage genoemde “group” abonnementen 
buiten beschouwing gelaten. 
136 Prismanummers 2658/466 en 2658/519, brieven van KPN aan de NMa van 6 januari 2004, en 21 september 2004. 
137 Idem. 
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de redelijke termijn met EUR 30.000. Het voorgaande resulteert in een bedrag van EUR 
7.933.000,- (EUR 90.279.341,- x 10% x 0,9 -/- 2% -/- EUR 30.000). 

(iii) Vodafone 
179. Uit de door Vodafone het kader van de onderhavige procedure verschafte informatie, en 

met inachtneming van het hiervoor bepaalde in randnummer 77 tot en met 145, blijkt dat 
de betrokken omzet EUR 42.485.537,- bedroeg.138

180. Vodafone heeft bij het opgeven van de betrokken omzet in het kader van het vernietigde 
besluit van 27 september 2004, tevens opgave gedaan van de omzet afkomstig van 
verkopen van nieuwe abonnementen in het interne kanaal waarvoor een dealervergoeding 
of daaraan gerelateerde vergoeding is verstrekt.139 Ten aanzien van de aantallen 
verlengingen afgesloten via het interne en externe kanaal, zoals genoemd in randnummers
134 tot en met 145, heeft de Raad op basis van door Vodafone verschafte informatie een 
schatting gemaakt.140 De omzet afkomstig van deze verkopen heeft de Raad bepaald met 
gebruikmaking van de door Vodafone in 2004 verstrekte gegevens over de gemiddelde 
maandelijkse opbrengsten per klant (ARPU) in de periode van de overtreding.141 Ten 
aanzien van de aansluitkosten gaat de Raad er vanuit dat deze niet van toepassing waren 
op verlengingen, en voor zover relevant voor de bepaling van de boetegrondslag, reeds 
door Vodafone zijn meegenomen in de hierboven genoemde opgave.142

181. De boetegrondslag is 10% van de betrokken omzet. Zoals uiteengezet in randnummers 146 
tot en met 159 bepaalt de Raad de vermenigvuldigingsfactor op 0,9. Zoals uiteengezet in 
randnummer 165 past de Raad een boetevermindering toe van 2%. Zoals uiteengezet in 
randnummers 166 tot en met 171 vermindert de Raad de boete wegens overschrijding van 
de redelijke termijn met EUR 30.000. Het voorgaande resulteert in een bedrag van EUR 
3.717.000,- (EUR 42.485.537,- x 10% x 0,9 -/- 2% -/- EUR 30.000).

                                                          
138 Prismanummers 2658/275, 283, 310, 313, 403 (aanvullend bezwaarschrift d.d. 18 maart 2003), 467 (brief d.d. 6 januari 
2004), 488 (brief d.d. 25 mei 2004) en 521 en 523 (verklaring accountant, brief d.d. 20 en 21 september 2004). 
139 Prismanummers 2658/467 en 2658/521, brieven van Vodafone van 6 januari 2004 en 20 september 2004, en brief van 
24 januari 2011 (prismanummer 2658/829). 
140 Brieven van Vodafone aan de NMa van 21 november 2002 (prismanummer 2658/275), 6 januari 2004 (prismanummer
2658/467), 21 januari 2011 (prismanummer 2658/829) en 22 augustus 2011 (prismanummer 2658/840).Vodafone heeft 
aangegeven niet meer over gegevens te beschikken op basis waarvan de omzet afkomstig van verlengingen kan worden 
bepaald. Zie de brieven van Vodafone aan de NMa van 21 oktober 2010 (prismanummer 2658/811), 4 november 2010 
(prismanummer 2658/815), 25 maart 2011 (prismanummer 2658/834) en 22 augustus 2011 (prismanummer 2658/840). 
141 Brief van Vodafone aan de NMa van 21 september 2004 (prismanummer 2658/521). 
142 Brief van Vodafone van 21 september 2001 (prismanummer 2658/521). 
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Besluit

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

I. verklaart het bezwaar van KPN Mobile N.V., statutair gevestigd te Den Haag, deels gegrond; 
herroept het besluit van 30 december 2002 gericht aan KPN Mobile N.V. conform hetgeen 
hiervoor is overwogen; legt een boete op van EUR 7.933.000,- aan KPN Mobile N.V.;

II. verklaart het bezwaar van T-Mobile Netherlands B.V. (voorheen: Ben Nederland B.V.), 
statutair gevestigd te Den Haag, deels gegrond; herroept het besluit van 30 december 2002 
gericht aan Ben Nederland B.V. (thans: T-Mobile Netherlands B.V.) conform hetgeen 
hiervoor is overwogen; legt een boete op van EUR 4.599.000,- aan T-Mobile Netherlands 
B.V.;

III. verklaart het bezwaar van Vodafone Libertel B.V. (voorheen: Vodafone Libertel N.V.), statutair 
gevestigd te Maastricht, deels gegrond; herroept het besluit van 30 december 2002 gericht 
aan Vodafone Libertel N.V. (thans: Vodafone Libertel B.V.) conform hetgeen hiervoor is 
overwogen; legt een boete op van EUR 3.717.000,- aan Vodafone Libertel B.V. 

Datum: 26 oktober 2011 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
namens deze 

w.g.
Henk Don 
Lid van de Raad van Bestuur 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na 
bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.


