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Ons kenmerk: OPTA/IPB/2005/203348

Zaaknummer: JBOE05007

Datum: 25 november 2005

BESLUIT van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot 

oplegging van twee boetes inzake overtredingen van artikel 11.7 Telecommunicatiewet 

(spamverbod)

1. Inleiding

1. Dit besluit tot oplegging van twee boetes ter hoogte van €7.500 en €10.000, heeft het college 

van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) genomen op 

basis van artikel 15.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet (hierna ook: Tw)
1
. Het college

legt de boete op aan Van Leerdam’s Verkoopmaatschappij B.V. (hierna: Van Leerdam’s), 

gevestigd aan de Thurledeweg 30, 3044 ES  Rotterdam.

2. Aanleiding voor de boetes vormen de overtredingen zoals vastgesteld in het rapport
2
 van een 

toezichthoudend ambtenaar
3
 van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: OPTA) van 6 september 2005 met kenmerk OPTA/IPB/2005/202518 (hierna: het 

rapport). In het rapport wordt vastgesteld dat Van Leerdam’s, al dan niet tezamen met Speko 

B.V. (hierna: Speko), twee elementen van het zogenoemde spamverbod
4
, zoals neergelegd in 

artikel 11.7, eerste en derde lid, Tw, heeft overtreden. Ten aanzien van de gedragingen van 

Speko is op 6 september 2005 voor dezelfde overtredingen separaat een rapport opgemaakt.
5

3. De overtredingen houden het volgende in: Van Leerdam’s en Speko hebben elektronische 

berichten (meer specifiek: e-mailberichten) verzonden voor commerciële doeleinden aan e-

mailadressen van abonnees die als natuurlijke personen partij zijn bij de overeenkomst die zij 

hebben met de aanbieders van die e-mailadressen. Van Leerdam’s en Speko hebben 

genoemde berichten verzonden zonder dat zij de voorafgaande toestemming van de 

desbetreffende natuurlijke personen kunnen aantonen. Bovendien hebben zij nagelaten in de 

e-mailberichten hun werkelijke identiteit en een geldig afmeldadres te vermelden.

4. Het rapport is op 6 september 2005 per aangetekende post aan Van Leerdam’s toegezonden. 

Op dezelfde datum is een rapport van gelijke strekking per aangetekende post aan Speko

1 Laatstelijk gewijzigd bij Wet van 22 april 2004 (Stb. 2004, 189). De gewijzigde wet is in werking getreden op 19 mei 2004 (Stb.

2004, 207).

2 Rapport in de zin van artikel 15.8 Tw.

3 Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2001, Stcrt. 19 februari 2001, nr. 35, p. 14.

4 Op de website <www.spamklacht.nl> wordt spam als volgt kort omschreven: ongevraagde berichten via e-mail, via uw mobiele 

telefoon (SMS of MMS) of via een ander elektronisch kanaal.

5 Kenmerk OPTA/EGM/2005/202231 (zaaknr JEBOE05004).
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toegezonden. De directeur van Van Leerdam’s, de heer [X] (hierna: [X]) heeft in aanwezigheid 

van de directeur van Speko, de heer [Y] (hierna: [Y]), in een hoorzitting op 25 oktober 2005 de 

zienswijze van Van Leerdam’s ten aanzien van het rapport naar voren gebracht. Het verslag 

van de hoorzitting is bij dit besluit gevoegd.

5. Na een samenvatting van het rapport (onderdeel 2), de weergave van de feiten (onderdeel 3) 

en een samenvatting van de hoorzitting (onderdeel 4) wordt het juridisch kader gegeven 

(onderdeel 5). Vervolgens komen de kwalificatie van de feiten als overtredingen (onderdeel 6) 

en de hoogte van de boetes (onderdeel 7) aan de orde.

2. Het rapport

Verloop van het onderzoek

6. In de periode 14 september 2004 tot en met 22 september 2004 heeft het college 35 klachten 

ontvangen via zijn website <www.spamklacht.nl> over ongevraagde, commerciële e-

mailberichten die opriepen de website <www.goedkopekantoorartikelen.biz> te bezoeken 

(hierna: de e-mailberichten).
6
 Het betreft e-mailberichten met als onderwerp “Bespaar op 

kantoorartikelen en ontvang mooie cadeaus”. De klagers hebben allen via 

<www.spamklacht.nl> het daartoe bestemde klachtformulier ingevuld. De klagers geven in alle 

gevallen tevens aan dat het zogeheten ‘bericht opt -outadres’ (afmeldadres) niet aanwezig dan 

wel niet bruikbaar was.
7

7. Ter verificatie heeft de toezichthoudend ambtenaar steekproefsgewijs van een viertal klagers 

een tweede schriftelijke verklaring gevraagd, waarin zij verklaren dat zij de e-mailberichten

hebben ontvangen zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gegeven, in de hoedanigheid 

van abonnee op een e-mailadres dat zij gebruiken op basis van een contractuele relatie die zij 

als natuurlijke persoon zijn aangegaan met een aanbieder van een openbare elektronische 

communicatiedienst.
8

8. Tevens is bij de (voormalige) Stichting Spamvrij (hierna: Spamvrij)
9
 een klachtoverzicht 

opgevraagd. Hieruit blijkt dat er 268 klachten over de e-mailberichten bij Spamvrij zijn 

6 Zie Bijlage 1 bij het onderhavige besluit.

7 Zie tabel 1 van het rapport (Overzicht klachten <www.goedkopekantoorartikelen.biz>; 'onwaar' in de rij berichtopt-out) en de 

bijlagenummers 3817 e.v. bij het rapport.

8 Zie Bijlage 2 bij het onderhavige besluit en bijlagenummers 4223 e.v. bij het rapport.

9 Volgens haar website <www.spamvrij.nl> is de stichting met ingang van 8 oktober 2004 opgeheven. De definitie van spam luidt 

volgens Spamvrij als volgt: Unsolicited bulk e-mail (UBE), oftewel e-mail die ongevraagd (unsolicited) en in grote hoeveelheden 

(bulk) wordt verzonden. Ongevraagd betekent dat de ontvanger van de e-mail niet vooraf aantoonbare, expliciete en op elk 

moment intrekbare toestemming voor de verzending van de mailing heeft verleend. Bulk houdt in dat de e-mail deel uitmaakt van 

een grotere hoeveelheid e-mails die elk substantieel identiek zijn. Een e-mail is pas spam als aan beide criteria wordt voldaan.
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gemeld.
10

9. De toezichthoudend ambtenaar heeft met toepassing van artikel 18.7, eerste lid, Tw
11

, voor de 

juiste uitvoering van het toezicht op naleving van artikel 11.7 Tw, informatie gevorderd van Van 

Leerdam’s en Speko alsmede van enkele bij hun werkzaamheden betrokken 

ondernemingen.
12

10. Op 23 maart 2005 hebben toezichthoudend ambtenaren van het college bij Van Leerdam’s 

inzage gevorderd in een aantal gegevensdragers, bescheiden en computerapparatuur. Op 

dezelfde dag hebben toezichthoudend ambtenaren van het college inzage gevorderd in enkele 

gegevensdragers, bescheiden en computerapparatuur bij Speko. De volgende dag zijn zij 

wederom bij Speko geweest nadat was gebleken dat Speko in bepaalde gegevensdragers en 

computerapparatuur geen inzage had gegeven en onjuiste dan wel onvolledige inlichtingen 

had verschaft.
13

 Vanwege deze gedragingen is voor Speko een afzonderlijk boeterapport 

opgesteld.
14

11. Toezichthoudend ambtenaren van het college hebben op 13 april 2005 een vraaggesprek 

gehouden met [X]. Deze ambtenaren hebben op 26 mei 2005 en 15 juni 2005 

vraaggesprekken gehouden met [Y]. Deze vraaggesprekken zijn op een geluidsdrager en 

schriftelijk in een (zakelijk) verslag vastgelegd.
15

12. In opdracht van het college heeft een digitaal deskundige bepaalde handelingen uitgevoerd. 

Hiervan is een verslag opgesteld.
16

Conclusies van het rapport

13. In het rapport wordt ten eerste geconstateerd dat Van Leerdam’s in de periode 14 september 

2004 tot en met 22 september 2004, al dan niet tezamen met Speko, artikel 11.7, eerste lid, jo. 

artikel 11.8 Tw heeft overtreden. Van Leerdam’s en Speko hebben honderdduizenden e-

mailberichten voor commerciële doeleinden verzonden, onder meer aan abonnees die als 

10 Spamvrij merkt daarbij op dat het hoogst zelden voorkomt dat een klacht twee keer wordt ingediend. Spamvrij spreekt 

overigens zelf van “meldingen” in plaats van “klachten”. Zie bijlagenummer 4401 bij het rapport.

11 Artikel 18.7, eerste lid, Tw bepaalt dat het college bevoegd is voor een juiste uitvoering van de wet van een ieder te allen tijde 

inlichtingen te vorderen voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is (algemene inlichtingenplicht).

12 Register.com Inc, Rabobank Geldermalsen en Omstreken U.A., BulkRegister LLC Headquarters, Ernst & Young Accountants 

en KPN Telecom B.V. Zie bijlagenummers 3887 e.v. bij het rapport.

13 Bij Speko is onder meer inzage gevorderd in een laptop en een externe USB-harde schijf. Deze laatste omschrijft [Y] als "mijn 

back-up". Zie bijlagenummer 4300 bij het rapport.

14 Boeterapport van 6 september 2005 inzake overtreding van de medewerkingsplicht zoals neergelegd in van artikel 5:16 juncto 

artikel 5:20, eerste lid, Awb en artikel 5:17, eerste lid, juncto artikel 5:20, eerste lid, Awb (kenmerk OPTA/EGM/2005/201245).

15 Zie bijlagenummers 4088 - 4094 en bijlagenummers 4249 - 4326 bij het rapport.

16 Zie bijlagenummers 4330 e.v. bij het rapport.
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natuurlijke personen partij zijn bij de overeenkomst die zij hebben met de aanbieders van die 

e-maildiensten, zonder de wettelijk vereiste voorafgaande toestemming van de ontvangers van 

die e-mailberichten. De e-mailberichten met als onderwerp “Bespaar op kantoorartikelen en 

ontvang mooie cadeaus” riepen de ontvangers op de website 

<www.goedkopekantoorartikelen.biz> te bezoeken en daar kopieerpapier aan te schaffen. 

14. Ten tweede wordt in het rapport geconstateerd dat Van Leerdam’s bij de e-mailberichten geen 

werkelijke identiteit van de afzender en een geldig postadres of nummer heeft vermeld 

waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kon richten. 

Daarmee heeft Van Leerdam’s tevens artikel 11.7, derde lid, aanhef en onder a en b, Tw 

overtreden.

3. Feiten

15. De rechtspersoon Van Leerdam’s is opgericht op 18 maart 1998 en drijft een onderneming
17

die zich onder meer bezighoudt met de (groot)handel in kantoorartikelen, -machines en -

meubelen, toners, alsmede de verkoop aan kantoren en scheepvaart. Directeur van de 

onderneming en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de vennootschap is [X].
18

16. Speko is een rechtspersoon gevestigd aan [VERTROUWELIJK]. Speko is opgericht op 16 

november 2000 en drijft een onderneming
19

 die zich bezighoudt met het verrichten van 

consultancy-activiteiten in de meest ruime zin des woords.
20

 Directeur van de onderneming, 

tevens alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap, is 

[Y].
21

17. Vast staat dat het college vijfendertig klachten over de ongevraagde ontvangst van de 

commerciële e-mailberichten over <www.goedkopekantoorartikelen.biz> op zijn website 

<www.spamklacht.nl> heeft ontvangen. De klagers hebben allen via de website 

<www.spamklacht.nl> het daartoe bestemde klachtenformulier correct ingevuld. 

Steekproefsgewijs heeft een viertal klagers desgevraagd ter verificatie een tweede, schriftelijke 

verklaring aan het college overgelegd.

17 Van Leerdam’s Verkoopmaatschappij B.V. is tevens de handelsnaam van de onderneming. Houdstermaatschappij en enig 

aandeelhouder van Van Leerdam’s is Valeda Holding B.V. te Rotterdam (hierna: Valeda). [X] is directeur en alleen/zelfstandig 

bevoegd bestuurder van V aleda.

18 Bron: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam.

19 Speko B.V. is tevens de handelsnaam van de onderneming.

20 Op haar website <www.speko.nl> omschrijft Speko haar eigen activiteiten als volgt: “Speko develops web concepts as 

businesses. Not just web sites but solutions for situations or markets where the internet is still not used as it should be.Speko 

raises these concepts by running them as a business until they are profitable.”

21 Bron: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rivierenland.
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18. Tijdens de hoorzitting op 25 oktober 2005 heeft Van Leerdam’s primair gesteld te goeder trouw 

en niet verwijtbaar te hebben gehandeld. In aansluiting bij de zienswijze van Speko heeft zij 

daarnaast betwist dat zij het zogenoemde spamverbod zoals neergelegd in artikel 11.7, eerste 

lid, Tw en artikel 11.7, derde lid, aanhef en onder b, Tw heeft overtreden voor zover het betreft 

het verzenden van ongevraagde e-mailberichten aan abonnees die natuurlijke personen zijn 

en het ontbreken van een geldig postadres of nummer bij de verzonden e-mailberichten.

19. De overige in het rapport vastgestelde feiten, voor zover hier van belang, zijn door Van 

Leerdam’s niet weersproken en worden als vaststaand beschouwd. Het betreft onder meer de 

volgende onbetwiste feiten.

20. Van Leerdam’s en Speko hebben gezamenlijk de verzending van grote aantallen ongevraagde 

e-mailberichten verzorgd. Zij zijn mondeling overeengekomen dat zij een grote e-

mailverzending zouden verrichten ten behoeve van de verkoop van de producten van Van 

Leerdam’s.
22

 Speko heeft de technische verzending van de e-mail voor haar rekening 

genomen, net als de hosting van de website <www.goedkopekantoorartikelen.biz> en de 

domeinregistratie.
23

 Bovendien heeft Speko de lijst met e-mailadressen geleverd die is gebruikt 

bij de verzending.
24

 Van Leerdam’s heeft samen met Speko de tekst van de e-mail en het 

ontwerp van de website bepaald.
25

 Van Leerdam’s ontving van Speko de bestellingen die via 

de website binnenkwamen. Voor haar diensten betaalde Van Leerdam’s aan Speko €4.165.
26

Beiden kunnen dan ook, gezien de tekst van wet en de uitleg die de wetgever geeft aan het 

begrip verzender, als verzender in de zin van de wet worden aangemerkt. 

21. Voorts wordt door Van Leerdam’s en Speko niet betwist dat bij de verzending van de e-

mailberichten sprake is geweest van het gebruik van elektronische berichten voor het 

overbrengen van communicatie voor commerciële doeleinden in de zin van artikel 11.7 Tw.

4. Hoorzitting belanghebbenden

22. Aangezien in het rapport wordt geconstateerd dat Van Leerdam’s en Speko de overtredingen 

ieder voor zich, al dan niet in gezamenlijkheid, hebben begaan, is ook de zienswijze van 

Speko voor het onderhavige besluit van belang. Van Leerdam’s en Speko zijn derhalve tijdens 

een hoorzitting op 25 oktober 2005 in de gelegenheid gesteld in elkaars aanwezigheid hun 

zienswijzen op het rapport te geven. Tevens was aanwezig de toezichthoudend ambtenaar die 

22 Zie bijlagenummer 4264 bij het rapport.

23 Zie bijlagenummers 1006 tot en met 1070 bij het rapport.

24 Zie bijlagenummers 4253, 4254, 4256 en 4271 bij het rapport.

25 Zie randnummers 46 e.v. van het rapport.

26 Zie de verklaringen van [X] en van [Y]; bijlagenummers 91, 3974 en 3112 bij het rapport.
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het rapport heeft opgesteld.

Zienswijze Van Leerdam’s

23. In het kort is tijdens de hoorzitting door [X] en zijn advocaat/gemachtigde namens Van 

Leerdam’s het volgende naar voren gebracht.

24. Van Leerdam’s kan zich om de volgende redenen niet verenigen met de conclusies van het 

rapport:

• Van Leerdam’s heeft te goeder trouw gehandeld en een eventuele overtreding is haar

derhalve niet te verwijten;

• Juist vanwege de onbekendheid met regelgeving op dit gebied heeft Van Leerdam’s een 

professionele partij als Speko in de arm genomen die haar garandeerde binnen wettelijke 

kaders te opereren;

• Van Leerdam’s heeft als onderneming in kantoorartikelen geen (bedrijfsmatig) belang bij 

benadering van natuurlijke personen in een niet -zakelijke omgeving;

• Voor het overige sluit Van Leerdam’s zich aan bij de zienswijze van Speko in dezen;

• Gelet op alle relevante omstandigheden meent Van Leerdam’s dat haar geen boete 

opgelegd zou moeten worden, subsidiair dat een eventuele boete ernstig gematigd zou 

moeten worden.

Zienswijze Speko

25. In het kort is tijdens hoorzitting door [Y] namens Speko het volgende naar voren gebracht. 

26. Speko kan zich niet verenigen met de conclusies van het rapport en de vastgestelde 

overtredingen. Samengevat voert zij daartoe het volgende aan:

• Het college geeft een onjuiste toepassing aan artikel 11.7 Tw, omdat de ontvangers van de 

e-mailberichten geen abonnees zijn in de zin van artikel 1.1, aanhef en onder p, Tw;

• De klachten zijn onbetrouwbaar, niet verifieerbaar, gering in aantal en niet van natuurlijke 

personen afkomstig;

• Niet is aangetoond dat de e-mailberichten zijn verzonden aan abonnees die natuurlijke 

personen zijn;

• Ook overigens is niet aangetoond dat het gebruikte adressenbestand e-mailadressen van 

natuurlijke personen bevat;

• De e-mailberichten bevatten wel de identiteit van de verzender en een geldig afmeldadres;

• Mocht het college toch een overtreding vast stellen dan staat vast dat het geen ernstige 

overtreding kan zijn.

5. Juridisch kader
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Ten aanzien van de overtreding

27. Op 19 mei 2004 is de gewijzigde Telecommunicatiewet in werking getreden. Bij de wijziging 

van de Telecommunicatiewet is het spamverbod opgenomen in artikel 11.7 van de Tw.

28. Artikel 11.7, eerste lid, Tw bepaalt dat het gebruik van automatische oproepsystemen zonder 

menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten
27

 voor het overbrengen van 

ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees 

uitsluitend is toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee 

daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend.

29. Artikel 11.7, derde lid, Tw bepaalt dat bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het 

eerste lid genoemde doeleinden te allen tijde de volgende gegevens dienen te worden 

vermeld:

a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt 

overgebracht,

en

b. een geldig postadres of nummer
28

 waaraan de ontvanger een verzoek tot 

beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

30. Artikel 11.8 Tw bepaalt dat de toepassing van artikel 11.7 Tw beperkt is tot abonnees die 

natuurlijke personen zijn.

31. Artikel 11.1, aanhef en onder e, Tw bepaalt dat onder communicatie wordt verstaan: informatie

die wordt uitgewisseld of overgebracht tussen een eindig aantal partijen door middel van een 

openbare elektronische communicatiedienst; dit omvat niet de informatie die via een 

omroepdienst over een elektronisch communicatienetwerk wordt overgebracht, behalve 

wanneer de informatie kan worden gerelateerd aan de identificeerbare abonnee of gebruiker 

die de informatie ontvangt.

32. Artikel 1.1, aanhef en onder f, Tw bepaalt dat onder elektronische communicatiedienst wordt 

verstaan: gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat 

in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken, waaronder 

telecommunicatiediensten en transmissiediensten op netwerken die voor omroep worden 

gebruikt, doch niet de dienst waarbij met behulp van elektronische communicatienetwerken en 

-diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd.

33. Artikel 11.1, aanhef en onder g, Tw bepaalt dat onder toestemming van een gebruiker of 

27 Blijkens de Memorie van Toelichting bij Telecommunicatiewet doelt de wetgever met het begrip “elektronisch bericht” op 

(onder meer) e-mailberichten. Zie kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 153.

28 Onder het begrip “nummer” vallen niet alleen nummers van netwerkaansluitpunten, maar bijvoorbeeld ook elektronische 

postadressen (“e-mailadressen”). Zie Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 160-161.
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abonnee wordt verstaan: toestemming van een betrokkene als bedoeld in artikel 1, onder i., 

Wet bescherming persoonsgegevens
29

, met dien verstande dat de toestemming mede 

betrekking kan hebben op gegevens van abonnees die geen natuurlijke personen zijn.

34. Artikel 1.1, aanhef en onder p, Tw bepaalt dat onder abonnee wordt verstaan: natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst met een aanbieder van openbare 

elektronische communicatiediensten voor de levering van dergelijke diensten.

35. Artikel 1.1, aanhef en onder bb, Tw bepaalt dat onder nummer wordt verstaan: cijfers, letters of 

andere symbolen, al dan niet in combinatie, die bestemd zijn voor toegang tot of identificatie 

van gebruikers, netwerkexploitanten, diensten, netwerkaansluitpunten of andere 

netwerkelementen.

36. Artikel 11.1, aanhef en onder i, Tw bepaalt dat onder elektronisch bericht wordt verstaan:

tekst-, spraak-, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de randapparatuur van de 

ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de ontvanger wordt opgehaald.

37. Uit de Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Telecommunicatiewet
30

blijkt dat het begrip “verzender” niet alleen degene die op de verzendknop drukt (de feitelijke 

verzender) omvat, maar ook “degene waarvan het bericht afkomstig is” (de materiële 

verzender).

Ten aanzien van de bevoegdheid

38. Op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde 

bij of krachtens de Telecommunicatiewet belast de bij besluit van het college aangewezen 

ambtenaren.
31

39. Artikel 15.8, eerste lid, Tw bepaalt dat wanneer een toezichthoudend ambtenaar vaststelt dat 

een overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet is begaan, hij 

daarvan een rapport opmaakt.

40. Artikel 15.4, vierde lid, Tw bepaalt dat het college ingeval van overtreding van de bij of 

krachtens de in artikel 15.1, derde lid, Tw, bedoelde voorschriften, waaronder overtreding van 

artikel 11.7 Tw, de overtreder een boete kan opleggen van ten hoogste €450.000.

29 Artikel 1, aanhef en onder i, van de Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat onder toestemming van de betrokkene 

wordt verstaan: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem 

betreffende persoonsgegevens worden verwerkt (Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van 

persoonsgegevens; Stb. 2000, 302).

30 Kamerstukken II, 2002/2003, 28 851 nr. 7, p. 41.

31 Zie het Besluit van het college van 19 februari 2001 (Stcrt. 2001, nr. 35).
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41. Artikel 15.4, vijfde lid, Tw bepaalt dat de hoogte van de boete in ieder geval wordt afgestemd 

op de ernst en de duur van de overtreding, alsmede op de mate waarin de overtreder daarvan 

een verwijt kan worden gemaakt.

42. Op 2 augustus 2005 zijn de herziene Boetebeleidsregels OPTA (hierna: Boetebeleidsregels) in 

werking getreden. Met het oog op een transparante toepassing van zijn in artikel 15.4 Tw 

neergelegde discretionaire bevoegdheid, heeft het college deze beleidsregels vastgesteld.
32

Met de Boetebeleidsregels geeft het college invulling aan zijn beleidsvrijheid ten aanzien van 

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

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

de hoogte van de boete. Als bijlage bij de Boetebeleidsregels is tevens het Boetebeleid en 

handhavingsbeleid spam vastgesteld. Met dit document verschaft het college inzicht in de 

criteria op basis waarvan hij overgaat tot het treffen van handhavende maatregelen wanneer 

het gaat om overtredingen van het spamverbod. 

6. Beoordeling

43. Het college zal hieronder voor de e-mailberichten over <www.goedkopekantoorartikelen.biz>

nagaan of met de verzending van de betreffende e-mailberichten in strijd is gehandeld met 

artikel 11.7, eerste en derde lid, Tw. Het college neemt in het navolgende als vaststaand aan 

dat bij de verzending van de e-mailberichten sprake is geweest van het gebruik van 

elektronische berichten voor het overbrengen van communicatie voor commerciële doeleinden 

in de zin van artikel 11.7 Tw, hetgeen door Van Leerdam’s en Speko niet wordt betwist of 

weersproken.

a) Overtreding artikel 11.7, eerste lid, Tw 

44. Het college constateert dat in het rapport is vastgesteld
33

 dat de e-mailberichten over 

<www.goedkopekantoorartikelen.biz> elektronische berichten zijn die zijn gebruikt voor het 

toezenden van ongevraagde communicatie voor commerciële doeleinden aan abonnees die 

natuurlijke personen zijn. Van Leerdam’s heeft tijdens de hoorzitting weersproken dat er 

sprake zou zijn van ontvangers die abonnee zijn in de zin van artikel 11.7, eerste lid, Tw jo.

artikel 1.1, aanhef en onder p, Tw dan wel van ontvangers die natuurlijke persoon zijn in de zin 

van 11.8 Tw.

Abonnee

45. Van Leerdam’s stelt, onder verwijzing naar de zienswijze van Speko, dat het onmogelijk is om 

32 Beleidsregels boetetoemeting met betrekking tot het opleggen van boetes ingevolge artikel 15.4 van de Telecommunicatiewet 

(Besluit van het college van 22 juli 2005, Stcrt. 2005, nr. 145).

33 Zie randnummers 26 tot en met 43 van het rapport.
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in het kader van de Telecommunicatiewet abonnee te zijn van een e-mailadres omdat het een 

overeenkomst betreft met een aanbieder van diensten waarbij overgebrachte inhoud 

(“content”) wordt geleverd. Artikel 11.7 Tw ziet volgens Van Leerdam’s niet op de 

overgebrachte inhoud (in casu de e-mailberichten). Verder stelt Van Leerdam’s dat geen van 

de klagers heeft aangegeven via welke communicatiedienst zij de berichten hebben 

ontvangen, met ander woorden of zij abonnee in de zin van de wet waren op het moment van 

het ontvangen van het bericht.
34

46. Het college kan Van Leerdam’s hierin om de volgende redenen niet volgen. De definitie van 

artikel 1.1, aanhef en onder f, Tw zegt dat de dienst geheel of hoofdzakelijk kan bestaan in het 

overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken. Het faciliteren van een e-

mailadres valt hier ook onder en is derhalve geen inhoudelijke dienstverlening die in de 

definitie wordt uitgezonderd. Met diensten waarbij overgebrachte inhoud wordt geleverd, 

worden zogenaamde “content”diensten, zoals online-abonnementen op dagbladen et cetera, 

bedoeld. De toegevoegde waarde van de dienst wordt dan vooral bepaald door de 

aangeboden inhoud. 

47. Degene die een abonnement op een internettoegangsdienst met e-mailfaciliteit aanbiedt, biedt 

derhalve wel degelijk een dienst aan die tevens overbrengingsfaciliteiten in de zin van de wet 

bevat. De prestatie die aan de afnemer wordt aangeboden (e-mailverkeer van en naar een e-

mailadres) heeft in hoofdzaak toegang tot en transport over het internet tot onderwerp. Dit zal 

bij de meeste access providers het geval zijn. Abonnee van een e-mailadres wil in dit verband 

zeggen dat de gebruiker een overeenkomst heeft met een internetprovider die het gebruik van 

e-mailadressen of webmailadressen (bijvoorbeeld hotmail)
35

 aanbiedt al dan niet in combinatie

met een internettoegangsdienst.

48. Op basis hiervan concludeert het college dat de e-mailberichten wel degelijk zijn verzonden 

aan abonnees in de zin van artikel 11.7 Tw jo. artikel 1.1, aanhef en onder f en p, Tw. 

Natuurlijke persoon

49. Het college overweegt voorts dat Van Leerdam’s heeft gesteld dat in het rapport niet is 

aangetoond dat de e-mailberichten zijn verzonden aan ontvangers die natuurlijke personen 

zijn. Van Leerdam’s voert daartoe onder meer aan dat de klachten in een aantal gevallen 

afkomstig zijn van personen die de betreffende e-mail hebben ontvangen op een e-mailadres

ten aanzien waarvan deze persoon niet als natuurlijk persoon abonnee is.

50. Het college overweegt dat naar aanleiding van de zienswijze van Van Leerdam’s er twijfels 

kunnen zijn omtrent één klager die wellicht niet als natuurlijk persoon partij is bij de 

34 Zie randnummers 1-11 van de aantekeningen van Van Leerdam’s voor de mondelinge behandeling op 25 oktober 2005.

35 Een dergelijk e-mailadres kan slechts worden geactiveerd nadat de gebruiker de Algemene Voorwaarden of 

gebruikersovereenkomst heeft geaccepteerd.
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overeenkomst met de aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten voor de 

levering van deze diensten.
36

 Het college stelt echter vast dat de vier personen die ter

verificatie van hun klacht een nadere schriftelijke verklaring hebben overgelegd, wel als 

natuurlijk persoon abonnee zijn voor het betreffende e-mailadres waarop zij deze e-

mailberichten hebben ontvangen.
37

 Op basis hiervan stelt het college vast dat de e-

mailberichten dus in ieder geval in die gevallen zijn toegezonden aan abonnees die natuurlijke 

personen zijn. 

51. Het college ziet overigens geen aanleiding te twijfelen aan de authenticiteit van de ingediende 

klachten of de integriteit van de klagers.

52. Op basis hiervan concludeert het college dat de e-mailberichten wel degelijk zijn verzonden 

aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 11.8 Tw. Het college concludeert dan ook dat 

de e-mailberichten elektronische berichten zijn, die zijn gebruikt voor het toezenden van 

ongevraagde communicatie voor commerciële doeleinden aan abonnees die natuurlijke 

personen zijn.

53. Ten overvloede overweegt het college nog het volgende. De wetgever heeft bepaald dat 

ongevraagde berichten voor onder meer commerciële doeleinden slechts met daaraan 

voorafgaande toestemming aan natuurlijke personen mogen worden gericht. Daaruit volgt dat 

de verzending van dergelijke berichten zonder daaraan voorafgaande toestemming alleen 

legaal kan geschieden indien uitsluitend gericht aan rechtspersonen. De verzender dient zich 

er derhalve op voorhand van te vergewissen dat het adressenbestand dat voor de verzending 

van grote hoeveelheden (“bulk”) van dergelijke e-mailberichten wordt gebruikt louter bestaat uit 

adressen van rechtspersonen. Op de verzender, in casu Van Leerdam’s, rust derhalve naar 

het oordeel van het college een zorgplicht om te voorkomen dat natuurlijke personen dergelijke 

berichten zonder hun daaraan voorafgaande toestemming ontvangen.
38

54. In het licht van bovenstaande had Van Leerdam’s zich moeten vergewissen van de 

betrouwbaarheid van de e-mailadressenlijst, zeker nu zij zich wel met de inhoud van de e-

mailberichten bemoeide.
39

 Van Leerdam’s heeft alleen de mondelinge toezegging van Speko 

gekregen dat het om een betrouwbare e-mailadressenlijst zou gaan. Van Leerdam’s is 

36 Het e-mailadres info@knnv.nl behoort toe aan de rechtspersoon Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 

(KNNV). De klacht is ingediend door de secretaris van een onderafdeling van deze vereniging.

37 Zie bijlagenummers 4223 e.v. bij het rapport.

38 In art 11.8 Tw heeft de wetgever gebruik gemaakt van de in artikel 13, vijfde lid, Richtlijn Privacy en elektronische 

communicatie geboden mogelijkheid om de werking van het artikel te beperken tot abonnees die natuurlijke personen zijn. Dit is 

gedaan om de aansluiting met de algemene privacyregelgeving van de Wbp zo veel mogelijk te handhaven (MvT Tw, 

Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3 p. 120 en NV II Kamerstukken II 1997/98, 25 533 nr. 5 p. 128).

39 [X] heeft onder meer verklaard dat de inhoud van de voor de verzending gebruikte e-mail door hemzelf is opgesteld. Zie 

randnummer 64 van het rapport.
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daarmee schromelijk te kort geschoten in het voldoen aan haar zorgplicht. Vorenstaande klemt 

te meer nu Speko heeft verklaard de e-mailadressenlijst via anonieme contacten op het 

internet van een zekere Hongaar, Bobcat genaamd, om niet te hebben verkregen.
40

 Speko 

heeft verder verklaard de adressenlijst nooit te hebben gezien of in handen te hebben gehad. 

Eveneens heeft Speko verklaard dat zij eigenlijk niet wist of het wel om zakelijke adressen 

ging.
41

Verzender

55. Het college stelt op grond van de randnummers 44 tot en met 65 van het rapport vast dat 

zowel Van Leerdam’s als Speko handelingen heeft verricht die hebben geleid tot verzending 

van de ongevraagde e-mailberichten. Deze vaststelling is door Van Leerdam’s en Speko niet 

betwist.

56. Het college overweegt in dit verband dat volgens de wetgever het begrip “verzender” niet 

alleen degene die op de verzendknop drukt (de feitelijke verzender), maar ook “degene 

waarvan het bericht afkomstig is” (de materiële verzender) omvat.
42

57. Het college concludeert dat Van Leerdam’s, al dan niet tezamen met Speko, kan worden 

aangemerkt als “de verzender” in de zin van artikel 11.7, eerste lid, Tw. 

Aantoonbare voorafgaande toestemming

58. Het college heeft hiervoor reeds vastgesteld dat de e-mailberichten elektronische berichten 

zijn, die zijn gebruikt voor het toezenden van communicatie voor commerciële doeleinden aan 

abonnees die natuurlijke personen zijn.

59. Artikel 11.7, eerste lid, Tw gebiedt de verzender in zo’n geval aan te tonen dat hij over 

40 De uitvoering van de verzending is in opdracht van Speko gedaan door Bobc at, een Hongaarse e-mailverzender die Speko 

uitsluitend kent via zijn bijnaam op het chatnetwerk ICQ (afkorting van “I Seek You”; zie de website <www.icq.com>). Zie 

randnummer 54 van het rapport en bijlagenummer 4274 bij het rapport.

41 Zie randnummer 57 van het rapport en bijlagenummer 4257 bij het rapport.

42 Daarnaast geldt dat niet alleen aan degene die zelf een overtreding heeft begaan een boete worden kan opgelegd, maar ook 

degenen met wie gezamenlijk (“in vereniging”) de overtreding is gepleegd. Dit wordt in het strafrecht (en in artikel 5.0.1 Vierde

tranche Algemene wet bestuursrecht; Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nrs. 1-2) ook wel medeplegen genoemd. Bij 

medeplegen moet in elk geval sprake zijn geweest van een bewuste samenwerking. Dit houdt in dat de medeplegers willens en 

wetens samenwerken tot het verrichten van een beboetbaar feit. Uitdrukkelijke en vooraf gemaakte afspraken zijn niet vereist. 

Ook stilzwijgende samenwerking kan medeplegen opleveren (een wederzijds begrijpen wordt voldoende geacht). Tevens moet 

er sprake zijn van een gezamenlijke uitvoering, waarbij het niet nodig is dat de medeplegers eigenhandig aan de uitvoering 

hebben deelgenomen. Deze gezamenlijke uitvoering houdt overigens niet in dat er sprake moet zijn van lijfelijke aanwezigheid 

van de medeplegers. In casu is ook aan deze voorwaarden voldaan. 
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voorafgaande toestemming van de betreffende abonnee beschikt.
43

 Zowel Van Leerdam’s als 

Speko hebben desgevraagd aangegeven geen bewijs van toestemming te willen of kunnen 

overhandigen.
44

60. Aangezien Van Leerdam’s noch Speko heeft aangetoond dat zij over voorafgaande 

toestemming beschikt van de ontvangers voor de ontvangst van de genoemde e-mailberichten

concludeert het college dat de elektronische berichten zonder voorafgaande toestemming in 

de zin van artikel 11.7 eerste lid, Tw zijn verzonden. 

Conclusie ten aanzien van overtreding artikel 11.7, eerste lid, Tw

61. Het college concludeert dat Van Leerdam’s, al dan niet tezamen met Speko, in strijd met 

artikel 11.7, eerste lid, jo. artikel 11.8 Tw heeft gehandeld door grote aantallen ongevraagde e-

mailberichten te verzenden aan abonnees die als natuurlijke personen partij zijn bij een 

overeenkomst die hen het recht geeft dat e-mailadres te gebruiken. Op de concrete 

omstandigheden van de overtreding wordt hierna in onderdeel 7 nader ingegaan.

b) Overtreding van artikel 11.7, derde lid, aanhef en onder a en b ,Tw

62. Het college constateert dat in het rapport is vastgesteld
45

 dat bij de verzending van de e-

mailberichten over <www.goedkopekantoorartikelen.biz> geen sprake is geweest van 

vermelding van de werkelijke identiteit van de verzender en van vermelding van een geldig 

postadres of nummer voor een afmeldverzoek. Het college overweegt hieromtrent het 

volgende.

Geen werkelijke identiteit van de verzender

63. Het college stelt op grond van eigen waarneming van de tekst van de e-mailberichten
46

, de 

klachtenformulieren die zijn binnengekomen via de website <www.spamklacht.nl> en de vier 

verificatieverklaringen die hij heeft ontvangen over de e-mailberichten vast, dat Van Leerdam’s 

en Speko in de e-mailberichten niet hun eigen (bedrijfs)naam hebben vermeld. Voorts stelt het 

college vast dat zij bij het verzenden van deze e-mailberichten zelfs bewust een aantal 

maatregelen namen om hun identiteit zoveel mogelijk te verbergen.
47

64. Het college overweegt dat bovenstaande door Van Leerdam’s niet is weersproken. Het college 

is dan ook van oordeel dat geen sprake is geweest van vermelding van de werkelijke identiteit 

van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht. Op grond van het 

bovenstaande concludeert het college dat sprake is van overtreding van artikel 11.7, derde lid, 

43 Toezichthoudende ambtenaren van het college hebben op 5 juli 2005 aan Van Leerdam’s en Speko per brief expliciet verzocht 

(bewijs van) toestemming te overleggen. Zie bijlagenummer 4033 bij het rapport.

44 Zie bijlagenummers 4403 en 4410 bij het rapport.

45 Zie randnummer 66 van het rapport.

46 Zie randnummer 32 van het rapport.

47 Zie randnummers 47 tot en met 49 en 64 van het rapport.
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aanhef en onder a, Tw.

Geen geldig postadres of nummer48 voor een verzoek tot beëindiging

65. Het college stelt op basis van eigen waarneming van de tekst van de e-mailberichten de 

klachtenformulieren die zijn binnengekomen via de website <www.spamklacht.nl> en de vier 

verificatieverklaringen die hij heeft ontvangen over de e-mailberichten vast dat in deze e-

mailberichten geen geldig afmeldadres of nummer is vermeld.

66. Uit de beschikbare informatie is het college gebleken dat in de e-mailberichten alleen een 

verwijzing staat opgenomen naar de website <www.goedkopekantoorartikelen.biz>. Dit is ter 

hoorzitting met zoveel woorden door Van Leerdam’s erkend. Naar het oordeel van het college 

is het vermelde adres <www.goedkopekantoorartikelen.biz>  in de e-mailberichten van Van 

Leerdam’s geen geldig postadres of nummer voor beëindiging, maar een verwijzing naar de 

website voor het plaatsen van een bestelling voor de aangeprezen kantoorartikelen. Van 

Leerdam’s voldoet daarom niet aan het wettelijk vereiste dat een e-mailbericht een geldig 

afmeldadres of afmeldnummer dient te bevatten, waaraan de ontvanger een verzoek tot 

beëindiging van dergelijke communicatie kan richten. 

67. Het college is dan ook van oordeel dat bij de verzending van de e-mailberichten geen sprake is 

geweest van een geldig postadres of nummer voor een verzoek tot beëindiging. Op grond van 

het bovenstaande concludeert het college dat sprake is van overtreding van artikel 11.7, derde 

lid, aanhef en onder b, Tw.

1.1.1 c) Conclusie ten aanzien van overtreding van artikel 11.7, eerste en derde lid, aanhef en 

onder a en b, Tw

68. Het college concludeert op grond van het vorenstaande dat Van Leerdam’s het zogenoemde 

spamverbod zoals neergelegd in artikel 11.7, eerste lid, Tw en artikel 11.7, derde lid, aanhef 

en onder a en b, Tw heeft geschonden. Op de concrete omstandigheden van de overtredingen 

en de hoogte van de boete wordt hierna in onderdeel 7 nader ingegaan.

7. Boete

Boetebeleid OPTA

69. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete houdt het college overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 15.4, vijfde lid, Tw in ieder geval rekening met de ernst en de duur van de overtreding 

alsmede met de verwijtbaarheid van de overtreder. Blijkens de parlementaire geschiedenis van 

de Telecommunicatiewet kunnen afhankelijk van het geval ook andere factoren een rol spelen, 

48 Onder het begrip “nummer” vallen niet alleen nummers van netwerkaansluitpunten, maar bijvoorbeeld ook elektronische 

postadressen “e-mailadressen”). Zie Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 160-161.
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zoals mogelijke recidive, de bereidheid van de betrokken ondernemers om mee te werken aan 

het beëindigen van de overtreding, het behaalde voordeel, en dergelijke. Bij iedere 

boetebeschikking moet worden afgewogen hoe hoog de boete in dat concrete geval moet 

zijn.
49

70. De hoogte van de boete dient, behalve te worden afgestemd op de concrete omstandigheden 

van het geval (“maatwerk”)
50

, ook bij te dragen aan een doeltreffende toepassing van de 

Telecommunicatiewet. Als algemene maatstaf daarbij geldt dat de hoogte van de boete in 

ieder geval zodanig dient te zijn dat deze de overtreder(s) weerhoudt van nieuwe 

overtredingen (speciale preventie) en ook in algemene termen een afschrikkende werking

heeft (generale preventie). 

71. Voornoemde afstemming op de economische context en de concrete omstandigheden van het 

geval waarbinnen de overtreding heeft plaatsgevonden loopt overeenkomstig de 

Boetebeleidsregels langs de volgende lijn. 

72. De ernst van de overtreding wordt bepaald door eerst de zwaarte van de overtreding in 

abstracto te bepalen en daarna deze te bezien in het licht van de omgevingsfactoren (de 

economische context alsmede de bijzondere omstandigheden van het geval). Het resultaat 

van deze afweging bepaalt de definitieve kwalificatie van de overtreding: zeer ernstig, ernstig 

of minder ernstig. Het hoeft dus niet per se zo te zijn dat een overtreding die aanvankelijk als 

zwaar wordt aangemerkt (geabstraheerd van omgevingsfactoren) uiteindelijk ook de 

kwalificatie ernstig krijgt. Afhankelijk van die omgevingsfactoren kan dat ook de naast hogere 

(zeer ernstig) of lagere (minder ernstig) kwalificatie zijn. Aan elke kwalificatie is voorts een 

boetecategorie met een maximum boete verbonden. Binnen de bandbreedte per 

boetecategorie dient met inachtneming van de duur van de overtreding en de verwijtbaarheid 

van de overtreder de hoogte van de boete te worden vastgesteld. Hierdoor kan de boete 

worden gedifferentieerd naar gelang de ernst van de overtreding. Ter bepaling van de 

uiteindelijke hoogte van de boete kunnen nog boeteverhogende en/of boeteverlagende 

omstandigheden in aanmerking worden genomen. Het college stelt de boete vast conform de 

Boetebeleidsregels met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De ernst van de overtredingen
51

a) Zwaarte van de overtredingen

73. Bij het bepalen van de zwaarte van de overtredingen neemt het college de doelstellingen van 

de Telecommunicatiewet
52

, te weten het bevorderen van concurrentie, de ontwikkeling van een 

49 Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 129.

50 Zie in dit verband ook de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 26 november 2002 inzake NEA (rechtsopvolgster van 

Sep) vs d-g NMa, MEDED 00/1002-SIMO.

51 Zie paragraaf 3 van de Boetebeleidsregels OPTA.

52 Zie artikel 1.3, eerste lid, Tw.
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interne markt en het bevorderen van de belangen van eindgebruikers, als uitgangspunt. Aan 

de hand van deze doelstellingen deelt het college in de Boetebeleidsregels de mogelijke 

overtredingen in abstracto in drie types in: zeer zware, zware en minder zware overtredingen.
53

Wat betreft overtreding van het spamverbod overweegt het college in dit verband het 

volgende.

74. Ongevraagde communicatie door middel van elektronische berichten (waaronder vooral e-mail

en in minder mate SMS en MMS) ten behoeve van commerciële, ideële dan wel charitatieve 

doeleinden is een groot en sterk groeiend internationaal maatschappelijk probleem.
54

 Dat blijkt 

onder meer uit het volgende:

• Wereldwijd wordt het aandeel van spam in het totale e-mailberichtenverkeer geschat op 

70%. Dat betekent dat tot 70% van alle capaciteit voor het verkeer van e-mailberichten

(servers, kabels, etc.) moet worden ingezet voor spam. Dat dient als een enorm (technisch 

en financieel) verlies te worden aangemerkt;

• Ter bestrijding van spam worden enorme kosten gemaakt voor de ontwikkeling en bouw 

van filters dan wel andere preventieve maatregelen. Dat is een onnodig grote kostenpost;

• Een belangrijk negatief neveneffect is dat door spam (eind)gebruikers hun vertrouwen in 

internet, e-mail en andere vormen van elektronische communicatie verliezen. Dit kan veel 

schade berokkenen voor de ontwikkeling van de markt;

• Het simpelweg wegklikken of verwijderen van spam kost bij elkaar opgeteld -wereldwijd-

miljarden Euro’s;

• Spam is bovendien vaak gelieerd aan, of faciliterend voor, andere vormen van 

ongeoorloofde handelspraktijken (zoals illegale adressen- of telefoonnummerhandel en 

fraude).

75. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom het college spam (in ruime zin) bijzonder schadelijk 

acht. Ten algemene geldt immers dat door overtreding van het spamverbod de werking van 

elektronische communicatiemarkten en hun imago onder eindgebruikers worden aangetast. 

Daarbij komt dat de belangen van eindgebruikers ook daadwerkelijk worden geschaad. Het 

college typeert overtreding van het spamverbod dan ook naar haar aard als een minder zware 

overtreding van de Telecommunicatiewet aangezien daardoor de belangen van eindgebruikers 

worden geschaad, maar niet in die (aanzienlijke) mate dat deze als zware of zeer zware 

overtredingen kunnen worden aangemerkt.
55

53 De drie typen overtredingen zijn ondergebracht in boetecategorieën I, II en III. Per categorie wordt een aantal voorbeelden 

 genoemd. De per categorie opgesomde voorbeelden zijn niet-limitatief bedoeld.

54 Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 48-49.

55 In randnummer 3.2 van de Boetebeleidsregels OPTA onder categorie III: “Minder zware overtredingen”, derde bullitpoint, 

wordt overtreding van de verplichtingen die strekken tot bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer 

(artikel 11.2 Tw, artikel 11.3, eerste lid, en artikel 11.7 Tw) als voorbeeld aangehaald. Het gaat in de eerste plaats om 
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b) Economische context en bijzondere omstandigheden van het geval 

76. Bij het bepalen van de ernst van de overtredingen houdt het college, naast de hiervoor 

vastgestelde zwaarte van de overtredingen, rekening met de economische context en de 

bijzondere omstandigheden waarin de overtredingen hebben plaatsgevonden.
56

 In dit verband 

overweegt het college het volgende.

77. Het college merkt op dat hij conform zijn Boetebeleidsregels de omvang van de onderneming 

meeweegt bij het bepalen van de ernst van de overtreding. Het college overweegt in dit kader 

dat Van Leerdam’s de e-mailberichten als rechtspersoon heeft verzonden. De rechtspersoon 

drijft een onderneming met een meer dan beperkte omvang. De onderneming heeft voor zover 

bekend naast haar directeur [X] gemiddeld zestien werknemers in dienst.
57

78. Voorts overweegt het college dat de ernst van de overtreding mede wordt bepaald door het 

nadeel als gevolg van de overtreding bij degenen die de betrokken bepaling beoogt te 

beschermen en het door Van Leerdam’s behaalde voordeel bij overtreding. Het college 

overweegt dat de nadelen van de e-mailberichten voor eindgebruikers als gevolg van de 

overtreding moeilijk kwantitatief zijn uit te drukken. Wat betreft het behaalde voordeel is niet 

bekend welk deel van de omzet door Van Leerdam’s is gegenereerd met het verzenden van 

ongevraagde e-mailberichten. Wel staat vast dat Speko voor de geleverde diensten met 

betrekking tot het (laten) verzenden van de e-mailberichten €4.165 inclusief BTW van Van 

Leerdam’s heeft ontvangen.
58

79. De ernst van de overtreding wordt verder mede bepaald door de mate waarin de overtreding 

de belangen van eindgebruikers feitelijk  heeft geschaad. Het college overweegt dat de 

feitelijke schade aan de belangen van de eindgebruikers als gevolg van de overtreding moeilijk 

is vast te stellen. Bekend is, bij benadering, hoeveel e-mailberichten in totaal zonder 

voorafgaande toestemming zijn verzonden: enkele honderdduizenden. Het college overweegt 

dat hij over de e-mailberichten een relatief beperkt aantal van vijfendertig klachten heeft 

ontvangen. Wel heeft de spamverzending voor enige beroering gezorgd, getuige publicaties 

overtreding van verplichtingen waarbij in het algemeen de concurrentie in beperkte mate wordt belemmerd of de belangen van 

eindgebruikers in beperkte mate worden geschaad.

56 Het college kan onder andere betekenis toekennen aan de aard van de betrokken producten of diensten, de omvang van de 

markt, de grootte van de betrokken onderneming(en) alsmede het (gezamenlijk) marktaandeel, de structuur van de markt en de 

geldende regelgeving. Tevens kan het college gewicht toekennen aan de (potentiële) schade die als gevolg van de overtreding 

wordt toegebracht aan concurrenten, afnemers en consumenten de mate waarin de overtreding de concurrentie of de belangen 

van eindgebruikers feitelijk heeft geschaad. Zie randnummer 3.3 van de Boetebeleidsregels OPTA.

57 Bron: Van Leerdam’s Financieel publicatieverslag 2004 zoals gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam.

58 Zie randnummer 55 van het rapport. Het betreft derhalve bruto-inkomsten voor Speko (vóór belastingen en aftrek eigen 

kosten).
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via de media.
59

 Ten slotte wijst het college op het feit dat Van Leerdam’s en Speko zich bewust 

zijn geweest van de overlast die zij zouden veroorzaken, getuige hun inspanningen om hun 

identiteit voor de ontvangers van het bericht zoveel mogelijk te verborgen te houden.

c) Conclusie ten aanzien van de ernst van de overtredingen

80. Het college concludeert dat er, gelet op de aard van de overtredingen en de economische 

context alsmede de specifieke omstandigheden waarin deze hebben plaatsgevonden, sprake 

is van minder ernstige overtredingen, hetgeen volgens de Boetebeleidsregels een boete van 

maximaal €100.000 per overtreding indiceert.
60

De vaststelling van de hoogte van de boete61

a) Duur van de overtredingen

81. De e-mailberichten <www.goedkopekantoorartikelen.biz> zijn verstuurd in de periode van 14 

tot en met 22 september 2004.
62

82. Het college concludeert dat de overtredingen van zowel artikel 11.7, eerste lid, Tw, als artikel 

11.7, derde lid, aanhef en onder a. en b., Tw, in de periode 14 tot en met 22 september 2004

hebben plaatsgevonden. De overtredingen hebben derhalve ruim een week, dat wil zeggen 

kort, geduurd. 

b) Verwijtbaarheid van de overtreder

83. Het college zal hieronder ten aanzien van de verschillende overtredingen die hij in dit rapport 

heeft geconstateerd, de mate waarin de overtreder daarvan een verwijt kan worden gemaakt, 

vaststellen.

84. De gewijzigde Telecommunicatiewet is in werking getreden op 19 mei 2004. Bij de wijziging is 

het spamverbod in artikel 11.7 Tw opgenomen. Van Leerdam’s is haar activiteiten gestart 

onder het regime van de oude Telecommunicatiewet. Onder laatstgenoemde wet was (nog) 

geen sprake van een wettelijk spamverbod. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de 

gewijzigde Telecommunicatiewet zijn de gevolgen ervan voor onder meer (potentiële) 

spammers uitgebreid door het voor het telecommunicatiebeleid verantwoordelijke Ministerie 

van Economische zaken over het voetlicht gebracht. Zo is de nieuwe  wetgeving belicht in 

brochures, in persberichten en dergelijke. Verder werden en worden door het voornoemde 

ministerie
63

 en Postbus 51
64

 ook concrete vragen beantwoord. Het college heeft de website 

59 Zie onder meer <http://webwereld.nl/articles/13514/akin> en <http://retecool.com/comments.php?id=P3573_0_1_0_C en de 

usenetgroep nl.internet.misbruik>.

60 Zie paragraaf 4 van de Boetebeleidsregels OPTA.

61 Zie paragraaf 5 van de Boetebeleidsregels OPTA.

62 Zie randnummer 67 van het rapport.

63 Zie <www.minez.nl>.

64 Zie <www.postbus51.nl>.
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<www.spamklacht.nl> ingesteld, waarop veel informatie te vinden is, heeft voorlichting

gegeven op congressen, seminars, et cetera, en beantwoordt vragen. Kortom, er is veel, zo 

niet alles, aan gedaan om de betrokken branche de gelegenheid te geven zich gedegen voor 

te bereiden op het nieuwe (strengere) regime en de nodige maatregelen te treffen om aan de 

wettelijke eisen te voldoen. Het college kan en mag er dan ook van uit gaan dat (toekomstige) 

spammers willens en wetens een overtreding begaan waarvoor een forse boete kan worden 

opgelegd.

85. Naar het oordeel van het college zijn de overtredingen volledig aan Van Leerdam’s toe te 

rekenen. Voor Van Leerdam's geldt onverkort dat ook zij wordt geacht van de regels op de 

hoogte te zijn en er naar te handelen. De onderneming behoorde te weten dat de verzending 

van ongevraagde berichten aan natuurlijke personen zonder voorafgaande toestemming in 

strijd komt met de Telecommunicatiewet. Dat geldt temeer daar een marketingmanager van 

Van Leerdam's betrokken was bij de verzending. Voor Van Leerdam’s geldt voorts, net als 

voor Speko, dat de onderneming vergaande kunstgrepen heeft toegepast om zijn identiteit te 

verhullen. Niet alleen heeft zij haar werkelijke identiteit verhuld in het e-mailbericht, de naam 

van de onderneming komt bovendien niet voor op de geadverteerde website en ook niet in de 

registratiegegevens van de website. [X] heeft daarnaast verklaard dat hij een uitgebreide 

rondgang rond marketingondernemingen had gemaakt voordat hij met Speko in aanraking 

kwam, zodat moet worden aangenomen dat hij inmiddels vertrouwd was geraakt met de regels

en principes in de e-mailmarketingindustrie.

86. Daar komt nog bij dat Van Leerdam's nadien een e-mailverzendlijst van Speko heeft 

aangekocht om ook zelf de technische afhandeling te kunnen doen, terwijl de 

mediaberichtgeving over spamverzending ten behoeve van 

<www.goedkopekantoorartikelen.biz> de onderneming op andere gedachten zou moeten 

hebben gebracht.
65

87. Ten aanzien van de in het onderhavige besluit geconstateerde overtredingen bij de verzending 

van de e-mailberichten overweegt het college dat de overtredingen Van Leerdam’s naar zijn 

oordeel volledig kunnen worden verweten omdat zij op de hoogte was of had moeten zijn van 

het feit dat zij in strijd handelde met het spamverbod. Al met al concludeert het college dat Van 

Leerdam’s de gevolgen van haar daden overzag of had moeten overzien. Er is derhalve geen 

aanleiding om Van Leerdam’s van de overtredingen geen of in mindere mate verwijt te maken. 

Ook overigens zijn het college geen omstandigheden gebleken die hem aanleiding geven te 

concluderen dat de ten aanzien van de e-mailberichten geconstateerde overtredingen Van 

Leerdam’s niet kunnen worden verweten.

88. Het college concludeert dat de overtredingen van artikel 11.7, eerste en derde lid, Tw zijn 

65 Voor de gedragingen van Van Leerdam's ná september 2004 is op 6 september 2005 een afzonderlijk boeterapport

opgemaakt met kenmerk OPTA/EGM/2005/202233 (zaaknr JEBOE05006).
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begaan door de onderneming Van Leerdam’s en dat de overtredingen kunnen worden 

toegerekend aan de besloten vennootschap als rechtspersoon, aangezien de onderneming 

door haar wordt gedreven.

c) Conclusie ten aanzien van de vaststelling van de hoogte van de boetes 

89. Het college heeft hiervoor reeds vastgesteld dat, gelet op de zwaarte van de overtredingen en 

de economische context alsmede de specifieke omstandigheden waarbinnen deze hebben 

plaatsgevonden, sprake is van minder ernstige overtredingen van de Telecommunicatiewet.

90. De ernst en de duur van de overtredingen alsmede de verwijtbaarheid van de overtreder 

vragen naar het oordeel van het college om de oplegging van een boete waarvan de hoogte 

onder in de bandbreedte van de boetecategorie ligt, waarmee tot uitdrukking komt dat er 

sprake is van minder ernstige en relatief kort durende overtredingen. De bandbreedte van de 

boetecategorie bestrijkt €0 tot maximaal €100.000. In het licht van het voorgaande legt het 

college in het onderhavige geval aan Van Leerdam’s twee boetes op ten bedrage van €7.500

respectievelijk €10.000 voor de overtredingen door Van Leerdam’s begaan. 

91. Het college overweegt verder dat de boetes zo hoog zouden moeten zijn dat zij Van Leerdam’s 

van volgende overtredingen weerhouden en potentiële overtreders afschrikken (speciale en 

generale preventie). Het college noemt nog de volgende factoren op grond waarvan hij tot de 

overtuiging komt dat de hierboven genoemde boetebedragen in dit geval passend en niet te 

hoog zijn. 

92. Vastgesteld is dat er sprake is van minder zware overtredingen van de Telecommunicatiewet, 

hetgeen een boete tot €100.000 indiceert. Tevens is vastgesteld dat de duur van de 

overtredingen relatief kort is en het aantal klachten betrekkelijk gering. Dit heeft in positieve zin 

meegewogen bij het vaststellen van de hoogte van de boetes. 

93. In negatieve zin daarentegen heeft het college de volgende aspecten meegewogen. Van 

Leerdam’s is een onderneming met een meer dan beperkte omvang. De onderneming heeft 

zelfs een eigen marketingmanager in dienst. Van Leerdam’s heeft echter de technische 

afwikkeling goeddeels overgelaten aan Speko als professionele onderneming onder meer 

gespecialiseerd in internetmarketing en met een ruime ervaring op het gebied van het 

verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mailberichten. Voorts overweegt het 

college dat het door Van Leerdam’s met de gedragingen behaalde voordeel niet vast staat. 

Wel is het zeer aannemelijk dat Van Leerdam’s omzet heeft gegenereerd met de e-

mailberichten gelet op het overzicht van de binnengekomen bestellingen dat Speko in de 

periode van 15 tot en 23 september 2004 op alle werkdagen aan de marketingmanager van 

Van Leerdam's verzendt.
66

66 Zie randnummer 67 van het rapport.
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94. Ten aanzien van de overtreding van artikel 11.7, derde lid, Tw overweegt het college dat Van 

Leerdam’s beide elementen van het derde lid onder a en b heeft overtreden. 

95. Tot slot neemt het college in overweging dat hij in eerdere boetebesluiten met betrekking tot 

min of meer vergelijkbare overtredingen boetes heeft opgelegd variërend van €5.000 tot 

€10.000 per vastgestelde overtreding.
67

96. Het college concludeert dat hij overtreding van het spamverbod op basis van de 

Boetebeleidsregels in beginsel kwalificeert als een minder zware overtreding. Het voorgaande 

alsmede de eerder in dit besluit genoemde specifieke omstandigheden afwegende zullen de 

boetebedragen een relatief licht karakter dienen te hebben in verhouding tot de maximaal op te 

leggen boetes. Als zodanig kunnen worden aangemerkt boetes van €7.500 voor overtreding 

van artikel 11.7, eerste lid, Tw en €10.000 voor overtreding van artikel 11.7, derde lid, Tw. 

Naar het oordeel van het college voldoet de hoogte van de boetes aan de eis dat de nadelige 

gevolgen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.
68

97. Het college ziet overigens geen aanleiding voor het in aanmerking nemen van 

boeteverhogende en/of -verlagende omstandigheden.

98. In het licht van het voorgaande legt het college Van Leerdam’s een boete op ten bedrage van 

- €7.500 voor overtreding van artikel 11.7, eerste lid, Tw, en

- €10.000 voor overtreding van artikel 11.7, derde lid, Tw

bij de verzending van de e-mailberichten met als onderwerp “Bespaar op kantoorartikelen en 

ontvang mooie cadeaus”.

8. Besluit 

99. Het college besluit aan de rechtspersoon Van Leerdam’s Verkoopmaatschappij B.V., statutair 

gevestigd te Rotterdam, twee boetes op te leggen van:

- €7.500 in verband met de overtreding van artikel 11.7, eerste lid, Tw,

en

- €10.000 in verband met de overtreding van artikel 11.7, derde lid, aanhef en onder a en 

onder b,Tw,

ter zake van de verzending van de e-mailberichten <www.goedkopekantoorartikelen.biz> met 

67 Zie bijvoorbeeld de boetebesluiten van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit van 9 

december 2004 inzake overtreding spamverbod ex artikel 11.7 Tw met kenmerk OPTA/JUZ/2004/204326 (zaaknr JBOE4002) en 

van 23 december 2004 met kenmerk OPTA/JUZ/2004/204409 (zaaknr JBOE04005).

68 Zie artikel 3:4, tweede lid, Awb.
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als onderwerp “Bespaar op kantoorartikelen en ontvang mooie cadeaus” in de periode van 14 

tot en met 22 september 2004.

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college,

(w.g.)

mr. L.Y. Gonçalves - Ho Kang You, voorzitter (plv.)

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

bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA. Het postadres is:

Het College van de OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het 
bezwaar bevatten.

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat 
geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan.  Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw 
bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld.  De procedure kan 

daardoor worden verkort.  Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw 
bezwaarschrift door het college worden behandeld
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BIJLAGE 1 bij boetebesluit kenmerk OPTA/IPB/2005/203348 (zaaknr JBOE05007) 

Klachtenoverzicht

“Bespaar op kantoorartikelen en ontvang mooie cadeaus”

Volgnr/

Bijlagenr Ontvanger Bevestigd door

[VERTROUWELIJK]

Schriftelijke verificatieverklaring

[VERTROUWELIJK]


