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Ons kenmerk: OPTA/JUZ/2005/201137 

Zaaknummer: JB05008 

Datum          :    30 juni 2005 

 

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

van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet jo artikel 5:32, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht op de bezwaren gericht tegen het besluit van 6 januari 2005, 

inhoudende het opleggen van een boete wegens overtreding van het bepaalde in artikel 38, 

eerste lid, van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie. 

 

 
1. Samenvatting  
 

Bij besluit van 6 januari 2005 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (hierna: het college) aan Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN) een boete van € 450.000,- 

opgelegd wegens overtreding van het in artikel 38 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie 

(hierna: Boht) bepaalde. KPN heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Het college verklaart de 

bezwaren van KPN ongegrond. 

 
2. Verloop van de procedure 
 

2.1 Bij besluit van 20 augustus 2003 heeft het college aan KPN toestemming verleend voor de 

introductie van een aantal pakketten BelZakelijk XXX, waarbij XXX verwijst naar de door de klant te 

kiezen hoogte van het beltegoed. KPN biedt de volgende beltegoeden aan: BelZakelijk €5, 10, 25, 

50, 100, 250, 500, 1000, 2500 en 5000. De BelZakelijk pakketten bieden een standaardkorting op 

de Belbasis tarieven. 

 

2.2 KPN is op 1 juli 2004 een actie gestart waarbij nieuwe BelZakelijk klanten die in de periode van 1 

juli 2004 tot en met 31 augustus 2004 kozen voor BelZakelijk een zogenoemd ‘promotiebedrag’ 

werd aangeboden ter waarde van één maand beltegoed van één van de BelZakelijk pakketten ter 

hoogte van één van de hierboven genoemde bedragen (hierna: de BelZakelijk actie). De 

BelZakelijk actie is niet ter goedkeuring aan het college voorgelegd. 

 

2.3 Op 14 oktober 2004 heeft OPTA KPN een rapport in de zin van artikel 15.8 van de Tw doen 

toekomen. In dit rapport wordt geconstateerd dat KPN artikel 36, tweede lid van het Boht heeft 

overtreden door bij de BelZakelijk actie een tariefwijziging in de markt te zetten zonder daarvoor 

voorafgaande toestemming te hebben gevraagd aan het college.  

 

2.4 Op 7 december 2004 is naar aanleiding van door KPN tijdens de hoorzitting d.d. 15 november 
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2004, alsmede naderhand door KPN schriftelijk verstrekte informatie, een aanvullend boeterapport 

uitgebracht. In dit aanvullend boeterapport wordt geconstateerd dat de BelZakelijk actie niet moet 

worden aangemerkt als een tariefwijziging, maar als een kortingsregeling. Derhalve is de 

wettelijke grondslag van het boeterapport gewijzigd in artikel 38 van het Boht. KPN heeft haar 

zienswijze op het aanvullend boeterapport bij brief van 30 december 2004 aan het college doen 

toekomen. 

 

2.5 Bij besluit van 6 januari 2005 heeft het college aan KPN een boete opgelegd wegens overtreding 

van artikel 38 van het Boht in het kader van de BelZakelijk actie. 

 

2.6 Op 17 februari 2005 heeft KPN op nader aan te voeren gronden bezwaar aangetekend tegen het 

besluit van het college. Op 3 maart 2005 heeft het college de gronden van het bezwaar van KPN 

ontvangen. 

 

2.7 KPN heeft gebruik gemaakt van de haar geboden gelegenheid om haar bezwaren tijdens de 

hoorzitting van 29 april 2005 mondeling toe te lichten. Tijdens de hoorzitting is afgesproken dat 

KPN het college nadere informatie zou doen toekomen over het aantal klanten dat gebruik heeft 

gemaakt van de BelZakelijk actie dat de BelZakelijk dienst niet langer afneemt. Dit heeft het 

college KPN bij brief van 29 april 2005 schriftelijk bevestigd. Bij brief van 13 mei 2005 heeft KPN 

het college de gevraagde informatie doen toekomen. 

 
3. Het bestreden besluit 
 

3.1 In het bestreden besluit heeft het college geconstateerd dat KPN bij de BelZakelijk actie in strijd 

heeft gehandeld met artikel 38 van het Boht. De overtreding bestaat eruit dat KPN de BelZakelijk 

actie zonder voorafgaande toestemming van het college heeft geïntroduceerd. Derhalve heeft het 

college aan KPN een boete opgelegd van € 450.000,-. 

 
4. De gronden van bezwaar  
 

4.1 KPN heeft, kort samengevat, de volgende gronden van bezwaar aangevoerd. 

 

4.2 De BelZakelijk actie kwalificeert niet als een korting in de zin van artikel 38 van het Boht. Voor 

het bestaan van een korting in de zin van artikel 38 van het Boht, dient er namelijk een eenduidig 

verband te zijn tussen de korting en het tarief waarop de korting betrekking heeft. Dit verband 

ontbreekt bij de BelZakelijk actie. 

 

4.3 Als het college van oordeel is dat er wel sprake is van een kortingsregeling in de zin van artikel 

38 van het Boht, dan is er geen reden voor het opleggen van een boete, aangezien KPN niet 

verwijtbaar heeft gehandeld. 

 

4.4 Mocht het college van oordeel zijn dat er sprake is van een kortingsregeling waarvoor een boete 

dient te worden opgelegd, dan is, mede gelet op de ernst en de duur van de overtreding, de boete 
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disproportioneel hoog. 

 
5. Juridisch Kader 
 

5.1 Met ingang van 19 mei 2004 is de Wet implementatie Europees regelgevingskader elektronische 

communicatiesector 20021 in werking getreden. Uit artikel 19.5, derde lid, van de Tw volgt dat 

aanbieders van vaste openbare telefonie die op het tijdstip van inwerkingtreding van de 

eerdergenoemde wet door het college zijn aangewezen op grond van de artikelen 6.4, eerste lid, 

van de Tw zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van die wet, de daaraan verbonden 

verplichtingen behouden tot de inwerkingtreding van de besluiten bedoeld in artikel 19.4, derde lid, 

van de Tw. KPN is op grond van artikel 6.4, eerste lid, van de Tw (oud) door het college 

aangewezen. 

 

5.2 Als “aan de aanwijzing verbonden verplichtingen” zoals bedoeld in artikel 19.5, eerste lid, van de 

Tw, gelden onder meer de in de artikelen 7.1 juncto 7.4, tweede lid, aanhef en onder a, van de Tw 

(oud) genoemde regels met betrekking tot de tarieven van de vaste openbare telefoondienst. Deze 

regels zijn uitgewerkt in de hieronder genoemde bepalingen in het Boht. Het Boht is met ingang 

van 19 mei 2004 ingetrokken bij het Besluit universele dienstverlening en 

eindgebruikersbelangen2. Uit artikel 19.5, achtste lid, van de Tw volgt echter dat het college zijn 

bevoegdheden zoals deze voor 19 mei 2004, in verband met de in het eerste lid genoemde 

verplichtingen, aan hem bij of krachtens de hoofdstukken 6 en 7 zijn toegekend, tot vierentwintig 

maanden na 19 mei 2004, behoudt3.  

 

5.3 Artikel 38, eerste lid, van het Boht luidt als volgt: 

 “Een aanbieder van een vast openbaar telefoonnetwerk en van een vaste openbare 

telefoondienst zoals bedoeld in artikel 35, eerste lid, is slechts gerechtigd kortingsregelingen 

toe te passen, indien deze kortingsregelingen transparant en niet-discriminerend zijn. Deze 

kortingsregelingen behoeven de voorafgaande toestemming van het college. Aan een 

toestemming kunnen voorschriften worden verbonden. Een toestemming kan onder beperkingen 

worden verleend.” 

 

5.4 Artikel 35, eerste lid, van het Boht luidt, voor zover relevant, als volgt: 

 “Een aanbieder die krachtens artikel 6.4, eerste lid, van de wet is aangewezen …” 

 

5.5 Op 2 september 1998 heeft het college inzake de beoordelingen van de kostenoriëntatie van de 

telefoontarieven van KPN een beoordelingskader voor kortingen (hierna: het kortingenkader) 

vastgesteld voor de periode 1998-20024. Onderdeel van dit kortingenkader is dat per deelmarkt 

                                                 
1 Stb. 2004, 189. 
2 Besluit van 7 mei 2004, Stb. 2004, 203. 
3 Het Boht is gegeven ter uitvoering van de artikelen 6.9, vijfde lid, 7.1 en 7.5 van de Tw. 
4 Oordeel van het college van 2 september 1998 over de mate van kostengeorienteerdheid van de door KPN voorgestelde 

tarieven voor de spraaktelefoondienst Kenmerk: OPTA/E/98/2190. 
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wordt aangegeven in welke mate KPN korting mag geven (hierna: forfaitaire kortingsruimte), 

afhankelijk van de feitelijke concurrentie op de betreffende deelmarkt. Op 23 december 2003 

heeft het college besloten de maximaal toegestane kortingspercentages te bevriezen op basis 

van een beperkte ontwikkeling van de concurrentie op de genoemde deelmarkten5. Bij de laatste 

evaluatie van 24 december 20046 is besloten dat de forfaitaire kortingsruimten bevroren blijven. 

 

Bevoegdheid 

5.6 Artikel 15.1, derde lid, van de Tw luidt als volgt: 
“Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens andere bepalingen van deze 

wet dan bedoeld in het eerste en tweede lid zijn belast de bij besluit van het college aangewezen 

ambtenaren.”7 

 

5.7 Artikel 15.4, vierde lid van de Tw luidt, voor zover relevant, als volgt: 

 “Ingeval van overtreding van bij of krachtens de in artikel 15.1, derde lid, bedoelde 

 voorschriften (…), kan het college aan de overtreder een boete opleggen van ten hoogste 

 €450.000.” 

 

5.8 Artikel 15.4, vijfde lid, van de Tw luidt als volgt: 

“De hoogte van de boete wordt in ieder geval afgestemd op de ernst en de duur van de 

overtreding, alsmede op de mate waarin de overtreder daarvan een verwijt kan worden gemaakt.” 

  

6. Overwegingen 
 
Kortingsregeling 

6.1 Uit het bezwaarschrift van KPN blijkt dat KPN van mening is dat het college niet bevoegd was tot 

het nemen van het bestreden besluit. Volgens KPN kwalificeert de BelZakelijk actie namelijk niet 

als een kortingsactie in de zin van artikel 38 van het Boht.  

 

6.2 Het college merkt op dat KPN op grond van artikel 38, eerste lid, juncto artikel 35, eerste lid, van 

het Boht als aanbieder van vaste openbare telefonie, aangewezen krachtens artikel 6.4, eerste 

lid, van de Tw, gerechtigd is om kortingsregelingen toe te passen. Deze kortingsregelingen 

behoeven voorafgaande toestemming van het college. 

 

6.3 Het college is, in tegenstelling tot KPN, van oordeel dat de BelZakelijk actie kwalificeert als een 

kortingsregeling in de zin van artikel 38 van het Boht. Het college zal zijn standpunt hieronder 

toelichten. 

 

6.4 Het college overweegt dat in het Boht geen definitie wordt gegeven van het begrip 

                                                 
5 Oordeel van het college van 23 december 2003 ten aanzien van de kortingsruimte van KPN in 2004 (kenmerk: 

OPTA/EGM/2003/204801). 
6 Oordeel van het college van 24 december 2004, kenmerk: OPTA/EGM/2005/200145. 
7 Zie ook het Besluit van het college van 19 februari 2001, Stcrt. 2001, nr. 35. 
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‘kortingsregeling’. Uit de toelichting bij artikel 38 van het Boht volgt: 

“Aan de bepaling met betrekking tot de kortingsregelingen in de richtlijn, artikel 19, is uitvoering 

gegeven in artikel 38 van het onderhavige besluit.” 

 

In artikel 19 van de bedoelde richtlijn8 wordt gesproken over “kortingen en bijzondere 

tariefregelingen”. Het artikel luidt als volgt: 

“De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer een organisatie overeenkomstig artikel 17 de plicht heeft 

haar tarieven te baseren op het beginsel van kostenoriëntering, kortingsregelingen voor 

gebruikers, met inbegrip van consumenten, volledig transparant zijn, gepubliceerd worden en 

overeenkomstig het beginsel van non-discriminatie toegepast worden. De nationaal regelgevende 

instanties kunnen eisen dat dergelijke kortingsregelingen worden gewijzigd of ingetrokken.” 

 

6.5 Noch uit de richtlijn, noch uit het Boht kan een definitie worden afgeleid van de term 

‘kortingsregeling’. Als partij met aanmerkelijke marktmacht heeft KPN een aantal verplichtingen. 

Deze verplichtingen zijn onder meer vastgelegd in het Boht. Het college dient op grond van artikel 

38 van het Boht te beoordelen of de door KPN gehanteerde kortingsregelingen non-discriminatoir 

en transparant worden aangeboden en of zij voldoen aan de door het college gestelde 

voorwaarden en beperkingen. Uit artikel 38, eerste lid, van het Boht moet worden afgeleid dat het 

artikel uitsluitend van toepassing is op een aanbieder van een vast openbaar telefoonnetwerk en 

van een vaste openbare telefoondienst zoals bedoeld in artikel 35, eerste lid, van het Boht. Uit 

artikel 35, eerste lid, van het Boht vloeit voort dat een aanbieder van een vaste openbare 

telefoondienst, die krachtens artikel 6.4, eerste lid, van de Tw (oud) door het college is 

aangewezen, kostengeoriënteerde tarieven vaststelt voor het gebruik van het vaste openbare 

telefoonnetwerk en de vaste openbare telefoondienst. KPN is door het college als partij met 

aanmerkelijke macht op de markt voor vaste openbare telefonie aangewezen. Uit deze artikelen, 

alsmede uit artikel 19 van de richtlijn waaraan in artikel 38 uitvoering is gegeven, moet worden 

afgeleid dat er een duidelijke koppeling is tussen kostenoriëntatie en kortingsregelingen. 

 

6.6 Zowel uit de memorie van toelichting9 als uit de toelichting bij het Boht10 blijkt dat het er om gaat 

dat de concurrentie wordt bevorderd door het rekenen van te lage tarieven tegen te gaan. Voor 

kortingen geldt dan ook dat deze in beginsel niet zijn toegestaan gezien de verplichting tot 

kostenoriëntatie. Kortingsregelingen mogen niet afdoen aan de verplichting uit artikel 35 van het 

Boht en de daaraan ten grondslag liggende doelstelling. Om die reden is in artikel 38 van het 

Boht bepaald dat kortingsregelingen de voorafgaande toestemming van het college behoeven.  

 

6.7 Het college heeft ter invulling van zijn taak voor de beoordeling van de kostenoriëntatie van 

tarieven een beoordelingskader voor kortingen vastgesteld; het kortingenkader11. Hierin heeft het 

college het begrip ‘kostengeoriënteerd’ zoals bedoeld in artikel 35 van het Boht uitgewerkt. Het 

                                                 
8 Richtlijn 98/10/EG d.d. 26 februari 1998. 
9 MvT, Tweede kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28851, nr. 3, blz. 33. 
10 Staatsblad 1998, 639, blz. 20. 
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college heeft aangegeven dat hij zijn beleid ten aanzien van kortingen jaarlijks evalueert. Voor het 

kortingenkader geldt als uitgangspunt dat kortingen, in samenhang met de betrokken tarieven, 

net als de overige telefoontarieven, in beginsel kostengeoriënteerd dienen te zijn. Het college 

stelt op basis van het kortingenkader -afhankelijk van de mate van concurrentie- jaarlijks de 

ruimte vast waarbinnen KPN kortingen mag verlenen. Het college heeft bij de laatste evaluatie 

van 24 december 2004 besloten dat de forfaitaire kortingsruimten bevroren blijven. 

 

6.8 KPN stelt zich op het standpunt dat van een kortingsregeling als bedoeld in artikel 38 van het 

Boht pas sprake is, als er sprake is van een verlaging van het tarief. Volgens KPN is er slechts 

sprake van een kortingsregeling indien deze aanspraak geeft op een verlaging in geld van het 

uiteindelijk door de klant te betalen tarief. 

 

6.9 Naar het oordeel van het college is de BelZakelijk actie aan te merken als een kortingsregeling 

zoals bedoeld in artikel 38 van het Boht. Het college van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: 

CBb) heeft in zijn uitspraak van 23 mei 2003 overwogen dat kortingen (onmiskenbaar) een 

onderdeel vormen van de tariefstructuur. Het CBb heeft erop gewezen dat tarieven worden 

bepaald aan de hand van “objectieve kwalitatieve en kwantitatieve criteria”. Kortingen zijn te 

beschouwen als “een objectief en kwalitatief criterium”. Het college is van oordeel dat de 

BelZakelijk actie te beschouwen is als een objectief en kwalitatief criterium waarmee bij de 

vaststelling van tarieven rekening gehouden moet worden. Het criterium dat KPN aanlegt, 

namelijk dat de korting een daadwerkelijke verlaging van het aan de klant in rekening gebrachte 

tarief moet zijn, speelt geen doorslaggevende rol bij de vaststelling of er sprake is van een 

kortingsregeling. Het begrip ‘kortingsregeling’ dient naar het oordeel van het college dan ook niet 

zo beperkt te worden uitgelegd als KPN doet. 

 

6.10 Het college is van oordeel dat het begrip ‘kortingsregeling’ uit artikel 38 van het Boht op zich al 

ruimer is dan het begrip ‘korting’, waar naast het verstrekken van een korting in geld ook andere 

voordeelregelingen van KPN die de klant een op geld waardeerbaar voordeel opleveren, onder 

kunnen vallen. Kortingsregelingen dienen aan het college te worden voorgelegd teneinde te 

voorkomen dat aan de verplichting om kostengeoriënteerde tarieven te hanteren, geen afbreuk 

kan worden gedaan. Indien het begrip ‘kortingsregeling’ zo beperkt uitgelegd zou moeten worden 

als KPN veronderstelt, zou dit betekenen dat KPN haar verplichting om kostengeoriënteerde 

tarieven te hanteren op eenvoudige wijze zou kunnen omzeilen. Indien KPN haar 

kortingsregelingen niet langer middels een verlaging van het generieke tarief, maar door het 

uitbetalen van een ‘premiebedrag’ zou uitvoeren en deze zonder goedkeuring van het college in 

de markt zou mogen zetten, dan zou dat evenals kortingsregelingen die een verlaging van het 

generieke tarief inhouden tot gevolg hebben dat concurrenten van KPN hun aanbod niet meer 

kunnen matchen met dat van KPN. Een ruimere uitleg van het begrip ‘kortingsregeling’ volgt naar 

het oordeel van het college dan ook niet alleen uit de taalkundige interpretatie van het begrip, 

maar tevens uit het systeem van het Boht. 

 

6.11 De verplichting tot het hanteren van kostengeoriënteerde tarieven dient er mede toe dat 

concurrenten het aanbod van KPN kunnen evenaren. Om op die verplichting ten aanzien van 
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gereguleerde diensten toezicht te kunnen houden, heeft het college in het kortingenkader 

grenzen gesteld aan de kortingen die KPN kan geven.  

 

6.12 Nu KPN de BelZakelijk actie niet ter goedkeuring aan het college heeft voorgelegd en dus zonder 

toestemming in de markt heeft gezet, heeft het college niet kunnen controleren of KPN de 

verplichting naleeft om kostengeoriënteerde tarieven te hanteren. Om kostenoriëntatie van de 

gereguleerde tarieven te kunnen blijven garanderen, dient de BelZakelijk actie als een 

kortingsregeling in de zin van artikel 38 van het Boht te worden aangemerkt en aan het 

kortingenkader te voldoen. 

 

6.13 Daarnaast merkt het college nog op dat het college in zijn “Nota van bevindingen ten aanzien van 

ondergrensregulering”12 (hierna: de Nota van bevindingen) in randnummer 8 aangeeft dat kortingen 

afwijkingen zijn van generieke tarieven, die in beginsel zijn gericht op bepaalde doelgroepen en – 

willen ze feitelijk betekenis hebben – voor die doelgroepen lagere tarieven opleveren of door 

gebruikers als lager gepercipieerd worden dan de generieke tarieven. In haar bezwaarschrift heeft 

KPN bij haar verwijzing naar de uitleg van het begrip ‘korting’ door het college in de Nota van 

bevindingen onvolledig heeft geciteerd door de in voetnoot 2 opgenomen zinsnede ‘of door 

gebruikers als lager gepercipieerd worden’ niet in haar citaat op te nemen.  

 

6.14 Het college merkt op dat het uitkeren van een bedrag ter hoogte van het afgenomen Belzakelijk 

pakket aan gebruikers, wellicht niet een daadwerkelijk lager tarief oplevert voor gebruikers, doch 

door gebruikers in ieder geval wel als zodanig gepercipieerd wordt. Gebruikers betalen namelijk 

een bepaald bedrag voor hun beltegoed en krijgen een even hoog bedrag door KPN uitgekeerd. 

Het college is dan ook van oordeel dat het uitkeren van een door KPN zogenoemd 

promotiebedrag aan haar klanten ook in dit kader als kortingsactie moet worden aangemerkt.  

 

6.15 KPN heeft in haar bezwaarschrift aangevoerd dat het uitkeren van een financiële vergoeding aan 

afnemers van haar diensten niet als korting beschouwd kan worden, omdat een dergelijke 

vergoeding niet valt onder de definitie van het begrip korting in het voorstel van de Europese 

Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over 

‘verkoopbevorderende acties in de interne markt’ (2001/0227 COD). Het college merkt op dat dit 

voorstel niet is overgenomen door het Europees Parlement en de Raad. Daarnaast wijst het 

college erop dat deze definitie niet is opgesteld in het kader van mogelijke 

mededingingsrechtelijke vraagstukken of de telecommunicatiesector in het bijzonder. De stelling 

van KPN dat de BelZakelijk actie niet onder de definitie van ‘korting’ in bovengenoemd voorstel 

valt, kan dan ook niet leiden tot de conclusie dat KPN artikel 38 van het Boht niet heeft 

overtreden. 

 

6.16 Ter onderbouwing van haar standpunt dat de Belzakelijk actie niet als kortingsactie kwalificeert 

                                                 
12 Nota van bevindingen ten aanzien van ondergrensregulering van de tarieven van de eindgebruikersdiensten van KPN, 

oftewel prijssqueeze, kortingen en pakketten, d.d. 6 augustus 2003, kemerk: OPTA/EGM/2003/202390. 
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verwijst KPN voorts naar deel 2 van Bijlage II bij de ONP-spraakrichtlijn13. In deze bijlage wordt 

een overzicht gegeven van informatie waarvan regelgevende nationale instanties moeten 

garanderen dat deze op passende wijze bekend wordt gemaakt. Onder het kopje 2.2. ‘Tarieven’ 

wordt met betrekking tot tarieven aangegeven dat de volgende informatie dient te worden 

gepubliceerd “voor de toegang, alle soorten gesprekken en het onderhoud, inclusief 

bijzonderheden over alle toegepaste kortingen en bijzondere en gerichte tariefregelingen”. Uit het 

feit dat wordt gesproken over ‘toegepaste kortingen’ leidt KPN af dat kortingen altijd op een tarief 

dienen te worden toegepast en dat een financiële vergoeding die niet leidt tot een daadwerkelijke 

aanpassing van het generieke tarief derhalve niet als korting kan kwalificeren. Op basis van de 

Nederlandse, noch de Engelse tekst van de Richtlijn kan echter geconcludeerd worden dat 

‘kortingen toegepast op’ in plaats van ‘kortingen toegepast door’ wordt bedoeld. Het college is 

dan ook van oordeel dat op basis van de Richtlijn niet kan worden geconcludeerd dat een korting 

slechts als korting kwalificeert als deze ertoe leidt dat het generieke tarief niet aan de gebruiker 

in rekening wordt gebracht. 

 

6.17 Concluderend merkt het college op dat hij van oordeel is dat de BelZakelijk actie dient te worden 

aangemerkt als korting in de zin van artikel 38 van het Boht. Derhalve was KPN verplicht om op 

grond van artikel 38, eerste lid, van het Boht de BelZakelijk actie voorafgaand aan de invoering ter 

toestemming voor te leggen aan het college.  

 

6.18 Het college acht het argument van KPN dat de BelZakelijk actie niet als korting kwalificeert  

ongegrond. Voorts merkt het college op dat, voor zover het primaire besluit al onvoldoende 

gemotiveerd was, hij van oordeel is dat dit met het bovenstaande is hersteld. 

 

Verwijtbaarheid 

6.19 Met betrekking tot het subsidiaire bezwaar van KPN dat haar geen verwijt kan worden gemaakt 

van het overtreden van artikel 38 van het Boht, omdat 1) het college in het verleden nimmer is 

opgetreden tegen met de BelZakelijk actie vergelijkbare marketingacties en 2) omdat het college 

zelf de BelZakelijk actie in eerste instantie ook niet als korting kwalificeerde, overweegt het 

college als volgt. 

 

6.20 Ten aanzien van de stelling van KPN dat het college in het verleden nimmer is opgetreden tegen 

met de BelZakelijk actie vergelijkbare marketingacties, merkt het college op dat hij van oordeel is 

dat, voor zover KPN hiermee een beroep doet op het vertrouwensbeginsel, dit niet kan slagen. 

Ook meer in het algemeen kan uit het uitblijven van bestuurlijk ingrijpen in het geval van 

wetsovertreding niet het vertrouwen worden ontleend dat het bestuur ook bij nieuwe 

wetsovertreding niet zal ingrijpen. Een tegengestelde opvatting zou in wezen betekenen dat de 

overtreder voor  zijn eigen  overtreding wordt beloond. Dit laatste vindt echter geen steun in het 

recht. De conclusie is derhalve dat mogelijke eerdere overtredingen van KPN – en het niet 

optreden daartegen door Opta – niet aan het bestreden besluit in de weg heeft gestaan.   

 

                                                 
13 Richtlijn 98/10/EG, d.d. 26 februari 1998. 
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6.21 Met betrekking tot het feit dat OPTA de BelZakelijk actie in eerste instantie niet als kortingsactie 

kwalificeerde maar als tariefwijziging, merkt het college het volgende op. Zoals ook is aangegeven 

in het aanvullend boeterapport heeft KPN tijdens de hoorzitting op 15 november 2004 en bij brief 

van 2 november 2004 informatie aan het college doen toekomen, welke informatie het college ten 

tijde van het opstellen van het rapport onbekend was. Op basis van deze aanvullende informatie is 

geconstateerd dat de BelZakelijk actie geen tariefwijziging was, maar een kortingsregeling. In 

eerste instantie was op basis van onder meer de door KPN bij brief van 9 juli 2004 verstrekte 

informatie aangenomen dat aan klanten die gebruik maakten van de BelZakelijk actie de eerste 

maandvergoeding voor het gekozen beltegoed niet, dan wel tegen een tarief van € 0,- in rekening 

werd gebracht. Een dergelijk tarief dat neerkomt op een generiek tarief van € 0,-, kwalificeert naar 

het oordeel van het college als een tariefwijziging. Op basis van de later door KPN verstrekte 

informatie bleek  echter dat bij de BelZakelijk actie sprake was van een eenmalige financiële 

vergoeding, waarbij het door de klant gekozen beltegoed wel aan hem in rekening werd gebracht 

en werd geïncasseerd, maar het ‘promotiebedrag’ ter hoogte van één maand beltegoed separaat 

aan de klant werd uitgekeerd. Op basis van het feit dat het generieke tarief niet werd gewijzigd, 

maar onder bepaalde voorwaarden een bedrag ter hoogte van één maand beltegoed aan de klant 

werd uitgekeerd werd geoordeeld dat de BelZakelijk actie als kortingsregeling gekwalificeerd 

diende te worden in plaats van als een tariefwijziging. 

 

6.22 Het college merkt op dat KPN bij brief van 2 november 2004 heeft erkend dat de informatie die zij 

het college in haar brief van 9 juli 2004 heeft verschaft aanleiding heeft kunnen geven tot het bij 

OPTA levende misverstand over de wijze waarop de BelZakelijk actie werd uitgevoerd. Voor KPN 

zelf was het echter wel duidelijk op welke wijze KPN de BelZakelijk actie uitvoerde. Aangezien 

KPN op de hoogte was van de wijze waarop zij de BelZakelijk actie in de markt zette, kan het feit 

dat de door KPN verstrekte informatie heeft geleid tot een onjuiste interpretatie door het college, 

geen grond zijn voor de conclusie dat KPN geen verwijt kan worden gemaakt van de overtreding 

van artikel 38 van het Boht.   

 

6.23 Het college acht het argument van KPN dat haar geen verwijt kan worden gemaakt van de 

overtreding van artikel 38 van het Boht dan ook ongegrond. 

 

Hoogte van de boete 

6.24 Het college heeft de hoogte van de boete vastgesteld op basis van de ernst en duur van de 

overtreding alsmede de mate waarin KPN van de overtreding een verwijt kon worden gemaakt. 

Het college is van oordeel dat de opgelegde boete niet disproportioneel hoog is.  

 

6.25 Bij de vaststelling van de ernst van de overtreding heeft het college in het bestreden besluit 

overwogen dat de overtreding betrekking heeft op een aan een als aanbieder met aanmerkelijke 

marktmacht aangewezen aanbieder opgelegde verplichting. Overtreding van een dergelijke 

verplichting acht het college een zeer zware. Het college heeft daarbij tevens meegewogen dat 

de BelZakelijk actie de concurrentie feitelijk heeft geschaad en gemotiveerd dat naar zijn oordeel 

het aantal klanten dat, mede gelet op de totale markt voor vaste openbare telefonie, naar 

aanleiding van de BelZakelijk actie is overgestapt naar KPN weliswaar relatief gering is, maar dat 
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de met het overstappen van deze klanten gemoeide omzet(schade) aanzienlijk is. Bij de 

vaststelling van deze omzet(schade) is het college uitgegaan van een periode van 5 maanden. 

Echter, eenmaal overgestapte bellers blijven gewoonlijk voor langere tijd bij KPN. Dit blijkt ook uit 

de informatie die KPN het college bij brief van 13 mei 2005 heeft doen toekomen. Op basis van 

het bovenstaande heeft het college geconcludeerd dat de overtreding van artikel 38 van het Boht 

een zeer ernstige overtreding oplevert. Meer in detail verwijst het college naar de motivering van 

de hoogte van de boete in het bestreden besluit. 

 

6.26 KPN stelt in haar bezwaarschrift dat de geconstateerde overtreding, te weten het feit dat KPN de 

BelZakelijk actie niet ter toestemming aan het college heeft voorgelegd, geen nadeel heeft 

opgeleverd voor de concurrentie, aangezien de BelZakelijk actie, als zij deze wel aan het college 

zou hebben voorgelegd, door het college zou zijn goedgekeurd. Het college bestrijdt dit. Bij de 

BelZakelijk actie werd aan de klant een bedrag ter hoogte van één maand beltegoed uitgekeerd. 

Dit komt neer op een korting van 100% ten opzichte van één maand beltegoed. Immers, alle 

telefoongesprekken in die maand zijn in feite gratis tot het einde van het beltegoed is bereikt. 

Een korting van 100% kan nooit in overeenstemming zijn met het uitgangspunt van 

kostenoriëntatie. Derhalve concludeert het college dat hij de BelZakelijk actie, als deze door 

KPN aan hem ter toestemming zou zijn voorgelegd, nimmer zou hebben goedgekeurd.  

 

6.27 Het college merkt op dat, hoewel de overtreding weliswaar beperkt is geweest qua tijdsduur, hij 

de overtreding gezien de soort overtreding alsmede het voordeel van KPN en het nadeel voor de 

concurrentie zo ernstig acht dat hij het opleggen van de maximale boete gerechtvaardigd acht. 

 

6.28 Voor zover KPN een beroep doet op het rechtszekerheidsbeginsel door te stellen dat het college 

zich bij het vaststellen van de hoogte van de boete niet had mogen baseren op de 

Boetebeleidsregels, is het college van oordeel dat dit niet kan slagen. Het college heeft in de 

Boetebeleidsregels OPTA zijn reeds bestaande beleid ten aanzien van boetes extern kenbaar 

gemaakt. Ook als hij zijn beleid niet in de Boetebeleidsregels had neergelegd, zou het college tot 

dezelfde boetehoogte zijn gekomen. De in de Boetebeleidsregel neergelegde normen zijn niet 

nadeliger voor KPN. Het college kon zich in zijn besluit derhalve baseren op zijn 

Boetebeleidsregels en heeft daarmee niet in strijd gehandeld met het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

6.29 Het college acht het argument van KPN dat de opgelegde boete disproportioneel hoog is en 

aanzienlijk dient te worden gematigd ongegrond. 

 
7. Dictum 
 

Het college verklaart het bezwaarschrift van KPN gericht tegen zijn besluit van 6 januari 2005 

ongegrond. 

 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
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W.G. 

 

 

prof.dr. J.C. Arnbak, voorzitter 

 

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

bekendgemaakt beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam.             

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


