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Ons kenmerk: OPTA/IPB/2005/203321

Zaaknummer: JBOE05003

Datum: 25 november 2005

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

van artikel 15.4 van de Telecommunicatiewet inhoudende de oplegging van een boete naar 

aanleiding van een rapport inzake niet medewerking (overtreding ex artikel 5:20, eerste lid van 

de Algemene wet bestuursrecht). 

1. Inleiding en procesverloop

1. Dit besluit tot oplegging van een boete ter hoogte van € 5.000 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: Tw)
1
. Het college legt de 

boete op aan Speko B.V., vertegenwoordigd door de heer [X] in de hoedanigheid van enig 

aandeelhouder en directeur van de onderneming (hierna: Speko), gevestigd aan 

[VERTROUWELIJK].

2. Aanleiding voor de boete vormen de overtredingen,  zoals vastgesteld in het rapport van de 

toezichthoudend ambtenaar van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit van 6 

september 2005 met kenmerk OPTA/EGM/2005/201245 (hierna: rapport). In het rapport stelt 

de toezichthoudend ambtenaar van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: toezichthoudend ambtenaar) vast dat Speko artikel 5:16 van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb) juncto artikel 5:20, eerste lid, Awb en artikel 5:17, eerste lid, Awb 

juncto artikel 5:20, eerste lid, Awb heeft overtreden. 

3. Het rapport is op 6 september 2005 per aangetekende post aan Speko toegezonden. 

4. Bij brief van 8 september 2005 is Speko, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.9, eerste 

lid, Tw, de gelegenheid geboden om haar zienswijze omtrent het rapport naar keuze 

schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.

5. Bij brief van 12 september 2005 heeft Speko aangegeven gebruik te willen maken van die 

mogelijkheid.

6. Bij faxbericht van 10 oktober 2005 heeft Speko haar schriftelijke zienswijze ingediend.

7. Op 13 oktober 2005 heeft Speko tijdens een hoorzitting mondeling haar zienswijze over het 

rapport naar voren gebracht. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt, dat is aangehecht als 

1 Zie de ‘Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector’ (Stb. 2004, 189 van 13 mei 

2004). De wet is in werking getreden op 19 mei 2004 (Stb. 2004, 207). 
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bijlage bij dit (boete)besluit. 

2.  Het rapport

8. In het rapport wordt vastgesteld dat Speko gedeeltelijk gehoor heeft gegeven aan de 

vordering om inzage te  verkrijgen in alle gegevensdragers, die onderdeel uitmaakten van de 

administratie van het onderhavige bedrijf. Dergelijk handelen acht de toezichthoudend 

ambtenaar in strijd met de verplichting tot medewerking, die op grond van artikel 5:17, eerste 

lid  Awb juncto artikel 5:20, eerste lid Awb op Speko rust. 

9. In de tweede plaats wordt in het rapport geconcludeerd dat Speko onvolledige en onjuiste 

informatie heeft verschaft over de omvang van de administratie van het bedrijf en over de 

verklaring dat zij alle zaken deed op de aangetroffen laptop. Hiermee overtreedt Speko de 

medewerkingsplicht in de zin van 5:16 Awb juncto artikel 5:20, eerste lid Awb, aldus het 

rapport.

10. In de derde plaats wordt in het rapport vastgesteld dat mogelijkerwijs bewijs is vernietigd door

Speko, in die zin dat op 24 maart 2005 is waargenomen dat reinstallatie-handelingen op de 

zgn. “paarse” computer werden verricht. Deze handelwijze wordt in strijd geacht met de 

medewerkingsplicht van artikel 5:20, eerste lid Awb.

11. De gemaakte overtredingen worden door de toezichthoudend ambtenaar volledig 

toegerekend aan Speko. Gesteld wordt door de toezichthoudend ambtenaar dat het 

onderzoek naar de mogelijke overtreding van artikel 11.7 Tw (het zogenoemde spamverbod) 

door de handelswijze van Speko ernstig is verstoord.

3. Feitelijke achtergrond

12. De feiten waarop dit besluit wordt gebaseerd, zijn weergegeven in het rapport en in de 

verslagen van ambtshandelingen van 23 maart 2005 en 24 maart 2005. Voor nadere details,

wordt verwezen naar deze opgestelde documenten. Er bestaat over verschillende relevante 

feiten verschil van mening tussen de toezichthoudend ambtenaar en Speko. Laatstgenoemde 

onderneming heeft hierop in de schriftelijke zienswijze van 10 oktober en tijdens de hoorzitting 

van 13 oktober nog eens expliciet gewezen. In de paragraaf “zienswijze van Speko” zal het 

standpunt van Speko over de relevante feiten nader worden uiteengezet.

13.  Toezichthoudende ambtenaren van Opta hebben op 23 maart en 24 maart 2005 een 

(bedrijfs)bezoek gebracht aan het kantoor van Speko aan [VERTROUWELIJK].

14. Een toezichthoudend ambtenaar heeft Speko tijdens de eerste onderzoeksdag het doel van 

het onderzoek meegedeeld, namelijk onderzoek naar overtreding van artikel 11.7 Tw 

(spamverbod) door Speko. 

15. Speko is gevraagd inzicht te willen verschaffen in gegevens en bescheiden, zoals onder 

andere computers, computersystemen en administratie.
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16. Naar aanleiding van de vordering om gegevens en bescheiden heeft Speko toegang verschaft 

tot het kantoorgedeelte van het woonpand te [VERTROUWELIJK] op de begane grond. Naast 

enkele mappen administratie hebben de toezichthoudende ambtenaren in het 

kantoorgedeelte als enige computer een laptop aangetroffen, welke zij terstond hebben 

ingevorderd. Speko heeft verklaard dat zij geen andere computers c.q. computersystemen in 

bezit had en ook het zgn. “paarse” computersysteem hem niet bekend voorkwam. Wel werd 

door Speko meegedeeld dat de administratie over 2004 bij de accountant aanwezig was.

17. Op 24 maart 2005 hebben de toezichthoudende ambtenaren, nadat zij zich eerst hadden 

gelegitimeerd als toezichthouders werkzaam bij Opta, wederom aan Speko verzocht om 

toestemming te verkrijgen tot toegang van het woonpand van Speko. Een toezichthoudend 

ambtenaar heeft in eerste instantie de in beslaggenomen laptop aan Speko overhandigd, 

waarna onderzoek is  gedaan in het (andere) kantoorgedeelte op de bovenverdieping van het 

woonpand. In het kantoorgedeelte op de bovenverdieping hebben de toezichthoudende 

ambtenaren onder andere een aantal computers aangetroffen, waarvan er één met een 

paarsblauwe omhulsel op dat moment gereinstalleerd werd. Verder lag een back-upschijf van 

deze computer in het kantoorgedeelte beneden. Speko heeft die dag aangegeven dat de 

financiële administratie van het bedrijf op de begane grond bevond en de salesadministratie 

op de bovenverdieping. Voor het overige wordt verwezen naar de betreffende verslagen van 

ambtshandelingen.

18.  Op 26 mei 2005 is Speko ten kantore van Opta verhoord en daarbij in de gelegenheid gesteld 

om uitleg te geven over de gang van zaken tijdens de onderzoeksdagen. Zij stelde te hebben 

meegewerkt aan de onderzoeken en op 23 maart 2005 geen andere computer in huis te 

hebben dan de inbeslaggenomen laptop. De computer met het paarsblauwe omhulsel was op 

dat moment in bruikleen gegeven aan de achterbuurvrouw en bevond zich dus in haar bezit.

4. Schriftelijke zienswijze Speko en hoorzitting 

19. Zoals hierboven aangegeven heeft Speko op 10 oktober 2005 een schriftelijke zienswijze 

ingediend. Tijdens de hoorzitting van 13 oktober heeft Speko van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om de schriftelijke zienswijze ook nog eens van een nadere motivering te voorzien. 

Samengevat komt deze zienswijze op het volgende neer:

4.1 Onvolledigheid en onjuistheid van verslagen van ambtshandelingen

20. Speko stelt het te betreuren dat de verslagen van ambtshandelingen niet op band zijn 

opgenomen. Op deze manier is het niet te beoordelen of de verslagen op een zorgvuldige 

wijze zijn opgesteld en een juiste weergave zijn van de feiten. 

4.2 Omvang onderzoek en gehanteerde terminologie 

21. Speko bestrijdt dat de toezichthoudende ambtenaren op 23 maart 2005 hebben gevraagd en 

onderzoek hebben gedaan naar gegevensdragers. In plaats daarvan hebben zij slechts naar 
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computers en computersystemen gezocht. Tijdens de hoorzitting heeft Speko gewezen op 

pagina 33 van het gespreksverslag van het verhoor van 26 mei 2005, waarin dat nog eens is 

bevestigd.

4.3 Aangetroffen computers 

22. Speko poneert de stelling dat tijdens de eerste onderzoeksdag geen andere computers in huis 

waren dan de aangetroffen laptop en deze laptop voor zakelijke doeleinden gebruikt werd. In 

tegenstelling tot de onderhavige laptop is op 24 maart 2005 de inbeslaggenomen computer, 

de Ace Power 4100, wel een privé-computer. De computer met het paarsblauwe omhulsel 

was op 23 maart in bruikleen gegeven aan de achterbuurvrouw, waardoor deze op het 

moment van onderzoek niet in het woonpand c.q. kantoorgedeelte aanwezig was. 

4.4 Doel van het onderzoek 

23. Speko brengt naar voren dat van haar niet verlangd kon worden dat zij meedacht tijdens de 

onderzoeken. De toezichthoudende ambtenaren bedienden zich van algemene termen, 

waardoor Speko bijvoorbeeld niet kon weten waarop de vorderingen specifiek betrekking 

hadden.

4.5 Inzage van gegevens en bescheiden 

24. Speko heeft de eerste onderzoeksdag uitgebreid de gelegenheid gegeven om in de 

werkkamer rond te kijken en inzage in bescheiden te vorderen teneinde de omvang van de 

administratie vast te stellen. 

4.6 Vertekende beeldvorming

25. De verslagen van ambtshandelingen geven een vertekende beeldvorming weer. Als 

voorbeelden worden het niet direct legitimeren door de toezichthoudend ambtenaren aan 

Speko genoemd, de opstelling van de politie die zich buiten het zicht van Speko had 

opgesteld en worden Speko onterecht een aantal uitspraken in de mond gelegd. 

Daarenboven wordt de blauwe machine in het rapport paars genoemd.

4.7 Aanpak onderzoek 

26. Gebleken is dat de ambtenaren het onderzoek niet onder controle hadden. Gewezen wordt op 

een vergeten dossierkoffer van één van de toezichthoudend ambtenaren bij het verlaten van 

het woonpand na afloop van de controle en, in tegenstelling tot hetgeen het rapport

suggereert, is niet gevraagd naar gegevensdragers of datadragers, maar zijn de 

toezichthoudend ambtenaren uitsluitend op zoek geweest naar computers of machines.

Verder wijst Speko op een aantal slordigheden in het verslag.

4.8 Aanwezig bewijsmateriaal

27. De reinstallatie van de blauwe computer was al gepland voordat het onderzoek van Opta een 

aanvang had genomen. De back-up van deze computer is op eigen initiatief van Speko op 24 

maart 2005 overhandigd aan de toezichthoudend ambtenaren. De blauwe pc bevatte geen 
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gegevens die niet op de back-up stonden en bevatte dus geen relevante gegevens voor het 

onderzoek.

5. Juridisch kader

28. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens andere bepalingen van de 

Tw dan bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 15.1 Tw zijn belast de bij besluit van 

het college aangewezen ambtenaren.

29. De aangewezen toezichthoudende ambtenaren zijn tevens krachtens artikel 15.5, eerste lid, 

Tw belast met onderzoek. Voor het doen van onderzoek beschikken zij over de 

bevoegdheden, die in de Tw zijn toegekend in de artikelen 15.5 tot en met 15.7 Tw. 

30. De krachtens artikel 15.1, derde lid, Tw aangewezen ambtenaren zijn toezichthouder als 

bedoeld in artikel 5:11 Awb. In afdeling 5.2 Awb wordt aan een toezichthouder een aantal 

bevoegdheden toegekend ter uitoefening van het toezicht op de naleving van specifieke 

wetten. Op grond van artikel 5:13 Awb maakt een toezichthoudend ambtenaar slechts gebruik 

van zijn bevoegdheden voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. 

31. Voor het toezicht op de naleving van de Tw  zijn onder meer de artikelen 5:16, 5:17 en 5:20 

Awb van belang. Artikel 5:16 Awb schrijft voor dat een toezichthouder bevoegd is inlichtingen 

te vorderen. Artikel 5:17 Awb bepaalt dat een toezichthouder bevoegd is om inzage te 

vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden en om van de gegevens en bescheiden 

kopieën te maken. Op grond van artikel 5:20, eerste lid, Awb is een ieder verplicht aan een 

toezichthouder binnen de door hem gestelde termijn alle medewerking te verlenen die deze 

redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

32. Ingevolge artikel 15.8, eerste lid, Tw wordt van een geconstateerde overtreding door de 

toezichthoudend ambtenaar een rapport opgemaakt.

33. Overeenkomstig artikel 15.4, vierde lid, van de Tw kan het college degene die in strijd handelt 

met artikel 5:20 Awb een boete opleggen van ten hoogste €450.000.

34. Volgens artikel 15.4, vijfde lid, van de Tw wordt de hoogte van de boete 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.

35. Het college heeft op 17 november 2004 de Boetebeleidsregels OPTA
2
 (hierna: 

Boetebeleidsregels) vastgesteld. Met deze Boetebeleidsregels geeft het college invulling aan 

zijn bevoegdheid ten aanzien van het vaststellen van de hoogte van boetes ingevolge artikel 

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

(Stcrt. 2004, nr. 234).
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15.4 van de Tw. Tevens verschaft het college in de Boetebeleidsregels inzicht in de factoren 

die hij meeweegt bij het bepalen van de hoogte van de boete.

6. Beoordeling

36. Het college zal hieronder nagaan of Speko de medewerkingsplicht in de zin van artikel 5:20, 

eerste lid, Awb heeft overtreden. In eerste instantie zullen achtereenvolgens de in het rapport 

geconstateerde overtredingen ex artikel 5:16 Awb juncto artikel 5: 20, eerste lid, Awb en 

artikel 5:17, eerste lid, Awb juncto artikel 5:20, eerste lid, Awb aan de orde worden gesteld. 

De geconstateerde overtreding dat mogelijkerwijs bewijs is vernietigd door Speko wordt als 

laatste behandeld in randnummer 52. Daarna zullen de afzonderlijke onderdelen van de 

zienswijze van Speko worden beoordeeld.

6.1 Overtredingen op basis van artikel 5:16 juncto artikel 5:20 van de Awb

Algemeen

37. De bevoegdheid van de toezichthouder om inlichtingen te vorderen kan worden geëffectueerd 

doordat degene aan wie de inlichtingen wordt gevraagd op grond van artikel 5:20 Awb 

verplicht is om medewerking te verlenen. De medewerking bestaat in dit geval uit het naar 

waarheid antwoorden op gerichte vragen die worden gesteld door de toezichthouder. 

38. De inlichtingenplicht strekt tot voldoening aan een verzoek, gedaan door een toezichthouder 

bij de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen in het kader van het 

houden van toezicht. De term vorderen beoogt dat degene die gevraagd wordt inlichtingen te 

verschaffen die ook daadwerkelijk zal geven. De inlichtingenplicht gaat niet zo ver dat er een 

plicht ontstaat inlichtingen te verschaffen buiten het kader van het door de toezichthouder 

uitgeoefende toezicht en buiten de gevallen waarin dat door deze gevorderd wordt.

39. In het licht van de inlichtingenverplichting dient een onder toezicht gestelde persoon, indien de 

toezichthouder inlichtingen verlangt omtrent een specifiek deel van de activiteiten van die 

persoon, aan de toezichthouder die inlichtingen te verschaffen die de toezichthouder in staat 

stellen voldoende nauwkeurig te omschrijven waaraan behoefte bestaat. Indien de 

toezichthouder kennelijk geen goed beeld heeft van de werkelijke situatie, ligt het op de weg 

van de onder toezicht gestelde persoon, de toezichthouder hieromtrent te informeren en kan 

niet worden volstaan met de mededeling dat het verzoek onduidelijk is
3
.

Afweging

40. Het college stelt in de voorliggende zaak vast dat Speko tijdens de eerste onderzoeksdag  de 

toezichthoudende ambtenaren naar een zijkamer van de woonkamer geleid heeft, alwaar een 

laptop en administratie aanwezig waren. Desgevraagd heeft Speko aangegeven dat 

uitsluitend deze ruimte van het pand als kantoorgedeelte werd gebruikt en heeft zij meerdere 

malen verklaard dat naast de laptop geen andere systemen of computers in het woonpand 

3 Vzr. Rb. Rotterdam 25 juli 2003, LJN AI0515
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aanwezig waren of in bezit van Speko waren.

41. Op 24 maart 2005, de dag erna, is door Speko toegang verleend tot het kantoorgedeelte op 

de bovenverdieping van het woonpand, waar drie computersystemen zijn aangetroffen: een 

merkloos systeem met een paarsblauwe omhulzing, een Acer Power 4100, nog een merkloos 

systeem en overige administratie. 

42. Op grond daarvan concludeert het college dat Speko op 23 maart 2005 een onjuiste 

verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven over de betreffende kantoorgedeeltes in het 

woonpand en de in het pand aanwezige computers danwel computersystemen. Met het 

aangeven van slechts het kantoorgedeelte op de benedenverdieping heeft Speko de indruk 

gewekt dat de aangetroffen administratie en overige gegevens en bescheiden op de 

benedenverdieping, afgezien van het deel dat bij de accountant lag, de volledige 

administratie, overige gegevens en bescheiden betroffen.

43. Daarenboven heeft Speko op 24 maart verklaard dat de salesadministratie op de 

bovenverdieping was gelegen en de financiële administratie beneden. Op de bovenverdieping 

zijn 24 maart, zoals hierboven aangegeven, drie computers c.q. computersystemen en een 

USB harde schijf aangetroffen. Speko heeft de dag ervoor op 23 maart deze gegevens en 

bescheiden niet ter sprake gebracht en daarover gezwegen. Daaruit blijkt nog eens dat Speko 

op 23 maart geen juiste voorstelling va n zaken heeft gegeven. 

44. Naar het oordeel van het college heeft Speko nagelaten de toezichthoudend ambtenaren 

tijdens de eerste onderzoeksdag over deze aanwezige computers c.q. computer systemen 

danwel de overige administratie, gegevens en bescheiden te informeren en hierover een 

nadere uitleg te verschaffen. In het licht van deze inlichtingenverplichting had Speko op een 

actieve wijze inzicht behoren te verschaffen over de werkelijke bedrijfssituatie en had zij 

derhalve de toezichthoudende ambtenaren op het bestaan en de vindplaats van de overige 

gegevens en bescheiden moeten wijzen. Door de toezichthoudende ambtenaren hieromtrent 

niet (actief) te informeren en hen hiernaar niet te leiden, heeft Speko naar het oordeel van het 

college niet voldaan aan de medewerkingsplicht.

45. Voorts zijn de verklaringen van Speko dat al de zaken werden gedaan op de laptop en dat de 

systeemnaam paars hem onbekend was als onwaarheden opgevat en door de 

toezichthoudende ambtenaren als overtredingen van het niet voldoen aan de 

medewerkingsplicht in het rapport opgenomen. 

46. Het college overweegt ten aanzien van het eerste punt in randnummer 45 dat uit onderzoek 

van de digitaal deskundige van Opta is gebleken dat het niet aannemelijk is dat de 

meegenomen laptop op 23 maart jl. de periode daarvoor voor zakelijke doeleinden werd 

aangewend. Dit omdat het systeem van de laptop traag was, het profiel van Speko sinds 2004 

niet meer werd gebruikt, het systeem kindersoftware bevatte, websites werden bezocht met 
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kleurplaten en naar voren kwam dat de echtgenote van de heer [X], mevrouw [X] wel actief 

gebruikt werd op deze laptop. Gelet hierop, hebben de toezichthoudende ambtenaren het 

zeer waarschijnlijk geacht dat Speko naast deze laptop nog andere computers c.q. 

computersystemen voor haar onderneming aanwendde. De aangetroffen computers op de 

bovenverdieping van het woonpand op 24 maart jl. bevestigen deze stelling naar de mening 

van het college heel duidelijk. Wat er verder ook van zij; Speko heeft zich naar het oordeel 

van het college schuldig gemaakt aan het niet voldoen van de medewerkingsplicht door de 

toezichthoudende ambtenaren niet (actief) op de andere computers c.q. computersystemen te 

wijzen. In plaats daarvan heeft zij verklaard uitsluitend de laptop in haar bezit te hebben en 

slechts deze te gebruiken ten behoeve van zakelijke doeleinden. Gelet op het 

bovengenoemde, is dit echter zeer onwaarschijnlijk te achten en heeft zij derhalve niet 

voldaan aan de medewerkingsplicht.

47. Ten aanzien van het paarse systeem overweegt het college het volgende. Op 24 maart is een 

merkloos systeem meegenomen door de toezichthoudend ambtenaren met een paarsblauwe 

omhulzing. Een (kleuren)foto van het systeem met de paarsblauwe omhulzing toont aan dat 

het moeilijk is aan te geven of het systeem met de omhulzing de kleur paars of blauw heeft. 

Mede omdat de kleur paarsblauw als een markante kleur valt te beschouwen van een 

computer c.q.-systeem, ligt het naar de mening van het college niet voor de hand dat Speko 

niet in staat was om een verband te leggen tussen dit opvallende (paarsblauwe) exemplaar en 

het zgn. paarse systeem, waar de toezichthoudende ambtenaren heel expliciet om vroegen. 

In het kader van de inlichtingenplicht wordt een actieve houding van de onder toezicht 

gestelde verwacht en kan niet worden volstaan met de mededeling dat het verzoek om 

informatie te vaag of te onduidelijk is
4
. Speko had naar het inzicht van het college behoren te 

begrijpen dat de toezichthoudende ambtenaren op zoek waren naar deze opvallende 

paarsblauwe computer en daarom had het op de weg van Speko gelegen om hen naar de 

betreffende computer te leiden. Door dit na te laten en derhalve te zwijgen over de 

aanwezigheid en vindplaats van de paarsblauwe computer, heeft Speko niet voldaan aan de 

medewerkingsplicht.

6.2 Overtredingen op basis van artikel 5:17 juncto artikel 5:20 van de Awb (inzage van gegevens en 

bescheiden)

Algemeen

48. In artikel 5:17 van de Awb wordt toezichthouders de bevoegdheid verleend inzage te vorderen 

van zakelijke gegevens en bescheiden. Zakelijke gegevens zijn gegevens die gebruikt worden 

ten dienste van het maatschappelijk verkeer. Ook de gegevens die langs elektronische weg 

zijn vastgelegd vallen onder de reikwijdte van deze bepaling. De wetgever staat duidelijk een 

brede interpretatie van het artikel voor. Elke drager van gegevens valt onder het begrip 

zakelijke gegevens en bescheiden of het nu een agenda, een diskette, microfilm of prints is. 

4 Vzr. Rb. Rotterdam 25 juli 2003, LJN AI0515
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49. De inzagebevoegdheid van de toezichthouder en de verplichting om medewerking te verlenen 

betekenen niet alleen dat men hem moet wijzen waar de gegevens zich bevinden, maar dat 

men ook de feitelijke toegang tot de gegevens en bescheiden moet geven. Dat kan ertoe 

leiden dat de toezichthouder bijv. wordt geïnstrueerd over het gebruik van apparatuur en 

dergelijke.

Afweging

50. Zoals in randnummer 40 is overwogen, heeft Speko de eerste onderzoeksdag de 

toezichthoudende ambtenaren geleid naar een kantoorgedeelte op de begane grond, alwaar 

naast een laptop enkele mappen met administratie aanwezig waren. Volgens het verslag van 

ambtshandelingen van 23 maart hebben tijdens de eerste dag de toezichthoudende 

ambtenaren verschillende keren gevraagd aan Speko om inzage te verschaffen in alle 

zakelijke gegevens en bescheiden. Daarbij zijn volgens het rapport ve rschillende termen 

gebruikt, zoals computers en administratie, gegevensdragers en bescheiden en 

computersystemen.

51. Het college merkt op dat Speko tijdens de eerste onderzoeksdag geen inzage heeft verschaft 

in drie computersystemen, een USB harde schijf, een back-up schijf, dozen, werkmappen en 

dossiers. Deze gegevens en bescheiden zijn, zoals hierboven aangegeven, de tweede dag 

aangetroffen op de bovenverdieping. Naar het oordeel van het college had Speko de eerste 

onderzoeksdag niet alleen de rechtsplicht om de toezichthoudende ambtenaren op deze 

gegevens en bescheiden te wijzen, maar ook hen feitelijke toegang moeten verschaffen tot 

deze gegevens en bescheiden. Door dit na te laten, heeft Speko niet voldaan aan de

medewerkingsplicht.

Beoordeling zienswijze Speko 

6.3.1  Onvolledigheid en onjuistheid van verslagen van ambtshandelingen

52. De toezichthoudende ambtenaren hebben een onderzoek verricht en hebben de resultaten 

daarvan in twee verslagen van ambtshandelingen vastgelegd. Dat zijn verslagen van hetgeen

de toezichthoudende ambtenaren die dag hebben waargenomen en hebben gedaan. De

verslagen zijn geen letterlijke weergave van de gebeurtenissen maar geven een selectie weer 

van hetgeen feitelijk en juridisch relevant is. In de toezichtpraktijk van het college is het niet 

gebruikelijk en wordt het niet noodzakelijk geacht dat van een onderzoek op locatie een 

letterlijke transcriptie wordt opgesteld. Wel wordt van het afleggen van een verhoor door 

toezichthoudende ambtenaren een woordelijk verslag opgesteld en wordt dit bovendien op 

band opgenomen. Ook de gehouden hoorzitting, waarin de belanghebbende haar zienswijze 

naar voren kan brengen, is op band opgenomen en van deze zitting is tevens een woordelijk 

verslag opgesteld.

53. Het college is niet gebleken dat de verslagen van ambtshandelingen onzorgvuldig tot stand 

zijn gekomen of aanleiding geven om te veronderstellen dat de juistheid van de conclusies in 
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twijfel moeten worden getrokken. Bovendien stelt het college vast dat, wat daar ook van zij, de 

feiten en omstandigheden die volgens Speko onduidelijk zouden zijn niet aan de vaststelling 

van de overtreding van de medewerkingsplicht in de weg staan. 

6.3.2. Omvang onderzoek en gehanteerde terminologie 

54. Gezien het hierboven onder randnummer 50 opgemerkte, hebben de toezichthoudende 

ambtenaren op 23 maart niet alleen gevraagd naar computers en computersystemen, maar 

hebben de ambtenaren ook de term gegevensdragers gebezigd. Het college heeft geen reden 

om dit gedeelte van het verslag van een toezichthoudend ambtenaar in twijfel te trekken en 

heeft de inhoud van het verslag van ambtshandelingen dan ook als uitgangspunt gehanteerd. 

Wat er verder ook van zij; ook indien de toezichthoudende ambtenaren tijdens de 

onderzoeksdagen uitsluitend de termen computers, machines en administratie zouden 

hebben gebezigd – hetgeen het college zeer onwaarschijnlijk voorkomt – doet dit niet af aan 

de overtreding van artikel 5:20 Awb. Immers, ook ten aanzien van de computers, machines en 

administratie heeft Speko blijk gegeven geen openheid van zaken te geven over het bestaan 

van deze gegevens en bescheiden en lijkt het er sterk op dat zij de feitelijke vindplaats van de 

overige gegevens en bescheiden op 23 maart jl. heeft verzwegen. 

6.3.3 Aangetroffen computers 

55. Op 24 maart hebben de toezichthoudende ambtenaren een drietal computersystemen en een 

USB harde schijf in het kantoorgedeelte op de bovenverdieping aangetroffen. Los van het feit 

of deze computers c.q. computersystemen voor privé- of zakelijke doeleinden gebruikt werden

danwel op het moment van onderzoek in het woonpand aanwezig waren, ontslaat dit Speko 

niet van de plicht om de toezichthoudende ambtenaren op het bestaan van deze computers 

c.q. computersystemen te wijzen en hen de feitelijke vindplaats aan te geven. De

toezichthoudende ambtenaren zouden dan namelijk in de gelegenheid worden gesteld om ter 

plaatse alsnog vast te stellen voor welke doeleinden de computers werden gebruikt. De 

computer met het paarsblauwe omhulsel, welke zich op 23 maart niet in het woonpand

bevond, had dan op aanwijzen van Speko ook diezelfde dag nog kunnen worden ingevorderd 

bij de achterbuurvrouw van Speko. Door te zwijgen over de overige computers c.q. overige 

gegevens en bescheiden, heeft Speko niet voldaan aan op haar rustende 

medewerkingsplicht.

6.3.4. Doel van het onderzoek

56. Het college stelt voorop dat hij verantwoordelijk is voor de handhaving van de Tw. Indien 

aanwijzingen bestaan van overtreding van de Tw door een onderneming, kan het college door 

middel van een bedrijfsbezoek onderzoek laten verrichten naar die mogelijke overtreding. Een 

bedrijfsbezoek wordt overwogen als er serieuze aanwijzingen bestaan voor een of meer 

overtredingen van de Tw. In het onderhavige geval beschikte de toezichthoudende 

ambtenaren vermoedelijk over aanwijzingen dat Speko het spamverbod had overtreden. Het 

onderzoek was erop gericht vast te stellen dat de vermoede overtredingen al dan niet waren 

begaan.
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57. Noch uit de Tw noch uit de Awb kan worden afgeleid dat de verplichting bestaat om bij een 

bedrijfsbezoek omtrent het doel van het onderzoek een verdergaande mededeling te doen 

dan dat het ging om handhaving van de Tw. Ook indien artikel 5:13 Awb ertoe zou nopen dat 

in een enkel geval wel een aanduiding van het doel wordt gegeven, dan kan daaruit nog niet 

worden afgeleid dat die aanduiding specifieker dient te zijn dan hetgeen in dit geval door de 

toezichthoudend ambtenaar op 23 maart bij aanvang van het onderzoek aan Speko is 

meegedeeld.

6.3.5. Inzage van gegevens en bescheiden 

58.  Voor de motivering van dit punt verwijst het college naar het gestelde in paragraaf 6.2.

6.3.6.Vertekende beeldvorming

59. Het college merkt allereerst op dat in paragraaf 6.3.1. al uitgebreid is ingegaan op de 

vermeende on(juistheden) van de feitelijke weergave van de verslagen van 

ambtshandelingen. Wat betreft de grief van Speko dat de toezichthoudende ambtenaren zich 

niet onmiddellijk hebben gelegitimeerd, ziet het college geen grond. 

60. Anders dan Speko betoogt, hebben de toezichthoudende ambtenaren zich wel degelijk 

onmiddellijk gelegitimeerd aan de bewoner van het woonpand van Speko, mevrouw [X]. 

Nadat de heer [X] aan de deur verscheen, hebben de toezichthoudende ambtenaren 

uitgebreid mededeling gedaan van het doel van het onderzoek en (desgevraagd) zich ook aan 

de heer [X] gelegitimeerd. Bestreden wordt dat deze handelswijze een strijdigheid oplevert 

met de algemene vormvereisten die gelden volgens de Algemene Wet op het Binnentreden 

(AWBi).

61. Wat betreft de opmerking over de paarsblauwe  computer, verwijst het college naar het 

gestelde in randnummer 47.

6.3.7 Aanpak onderzoek 

62. Het college overweegt ten aanzien van de aanpak van het onderzoek dat niet gebleken is dit 

deze op onzorgvuldige wijze zou zijn geschied. Het vergeten van een dossierkoffer door één 

toezichthoudend ambtenaar na afloop van het onderzoek is een slordigheid, doch betekent 

geenszins dat de  toezichthoudende ambtenaren buiten hun bevoegdheden zijn getreden. Nu 

tijdens voornoemde bedrijfsbezoeken door de toezichthoudende ambtenaren gericht is 

gezocht naar zakelijke gegevens en bescheiden, waarvan het vermoeden bestond dat deze 

betrekking hadden op mogelijke inbreuken op het bepaalde in de Tw, is de wijze van 

verrichten van het onderzoek niet strijdig met het in afdeling 5.2 Awb hieromtrent bepaalde 

inzake de bevoegdheden van toezichthouders. 

6.3.8 Aanwezig bewijsmateriaal

63. Het college stelt vast dat in de voorliggende procedure uitsluitend het nemen van een 
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beslissing in het kader van het uitgebrachte rapport niet-medewerken aan de orde is. 

Argumenten die betrekking hebben op het beschikbaar bewijsmateriaal inzake een mogelijke 

overtreding van het spamverbod, doen hier niet ter zake en kunnen niet afdoen aan de 

overtreding van artikel 5:20 Awb. Wat betreft de opmerkingen over de reinstallatie van de 

paarsblauwe computer, verwijst het college naar het hierondergestelde in randnummer 80.

6.4 Conclusies

64. Het college concludeert op grond van het bovenstaande dat Speko in strijd met de

medewerkingsplicht heeft gehandeld en zich schuldig heeft gemaakt aan de volgende 

overtredingen. In de eerste plaats heeft Speko tijdens de eerste onderzoeksdag niet naar 

waarheid geantwoord ten aanzien van de aanwezige computers c.q. computersystemen, 

administratie, overige gegevensdragers, laptop en het paarse systeem (zie randnummers 37-

47). Gebleken is dat Speko ten aanzien van deze zaken een verkeerde voorstelling van zaken 

heeft gegeven. Speko heeft in de tweede plaats -gedurende de eerste onderzoeksdag- geen 

volledig inzicht verschaft in alle zakelijke gegevens en bescheiden (zie randnummers 48-51).

Speko heeft de eerste onderzoeksdag slechts een beperkt gedeelte van de relevante 

gegevens en bescheiden getoond aan de toezichthoudende ambtenaren.

7. Hoogte van de boete

65. Het college zal nu ingaan op de concrete omstandigheden van de overtreding.

7.1 Boetebeleidsregels OPTA

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

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

overtreding alsmede met de mate waarin de overtreder daarvan een verwijt kan worden 

gemaakt. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Tw blijkt dat, afhankelijk van het geval, ook 

andere factoren zoals mogelijke recidive, de bereidheid van de betrokkenen om mee te 

werken aan het beëindigen van de overtreding, en het behaalde voordeel een rol spelen. Bij 

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

moet zijn.
5

67. De hoogte van de boete dient te worden afgestemd op de concrete omstandigheden van het 

geval (“maatwerk”).
6
 Daarnaast dient de hoogte van de boete bij te dragen aan een 

doeltreffende toepassing van de Tw. 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).

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

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

Sep) vs d-g NMa, MEDE 00/1002-SIMO.
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68. De afstemming op de concrete omstandigheden van het geval waarbinnen de overtreding 

heeft plaatsgevonden, loopt in de Boetebeleidsregels langs de volgende lijn.

69. 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 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 de bijzondere

omstandigheden) uiteindelijk ook de kwalificatie ernstig krijgt. Afhankelijk van die bijzondere 

omstandigheden 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.
7

Het college stelt de boete vast conform de Boetebeleidsregels met inachtneming van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

7.2 De ernst van de overtreding

Zwaarte van de overtreding

70. Bij het bepalen van de zwaarte van de overtredingen is de overtreding van de 

medewerkingsplicht ingedeeld als een zware overtreding, maar niet in die mate dat deze als 

zeer zware overtreding moet worden aangemerkt. Het college is van oordeel dat de 

opzettelijke belemmering van het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften vanuit 

het oogpunt van een goede rechtshandhaving van een zodanige ernstige aard is dat deze niet 

als een minder zware overtreding kan worden opgevat. De naleving van de 

medewerkingsplicht is immers van wezenlijk belang om de Tw doeltreffend te kunnen 

toepassen en de naleving ervan te kunnen controleren.

Economische context en bijzondere omstandigheden van het geval

71. Bij het bepalen van de ernst van de overtreding houdt het college, naast de hiervoor 

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

bijzondere omstandigheden waarin de overtreding heeft plaatsgevonden.
8
 In dit verband 

overweegt het college het volgende. 

7 Zie paragraaf 2 van de Boetebeleidsregels OPTA.

8 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 mate waarin de overtreding de concurrentie of de 

belangen van eindgebruikers feitelijk heeft geschaad. Zie randnummer 3.3 van de Boetebeleidsregels OPTA.
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72. 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 

verband dat Speko moet worden beschouwd als een onderneming met een beperkte omvang. 

De onderneming heeft voor zover bekend haar directeur, de heer [X], als enig werkzame 

persoon in vaste dienst. 

73. Verder overweegt het college dat de ernst van de overtreding mede wordt bepaald door het 

door Speko behaalde voordeel bij het niet voldoen aan de medewerkingsplicht. Uit het 

voorliggende boeterapport is niet op te maken dat het niet voldoen aan de

medewerkingsplicht door Speko gevolgen heeft gehad voor de resultaten in het inhoudelijke

onderzoek. In dit verband stelt het college vast dat het tegenwerken in dit onderzoek niet heeft

geleid tot het uitblijven van een boeterapport in de (inhoudelijke) zaak jegens Speko inzake

overtreding van het spamverbod. In de (inhoudelijke) zaak jegens Speko, geregistreerd onder 

zaaknummer JBOE05004, is namelijk op 6 september een boeterapport uitgebracht.

74. Het college neemt verder in overweging dat het onderwerp van het onderhavige onderzoek, 

inhoudende (mogelijke) overtredingen van het spamverbod, naar haar aard als een minder 

zware overtreding van de Tw wordt getypeerd, 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. 

CONCLUSIE TEN AANZIE N VAN DE ERNST VAN DE OVERTREDING

75. Op basis van bovenstaande overwegingen komt het college ten aanzien van de niet-

medewerking tot de conclusie dat er, gelet op de aard van de overtredingen en de 

economische context alsmede de specifieke omstandigheden in hun onderlinge samenhang 

bezien sprake is van een minder ernstige overtreding, hetgeen volgens de Boetebeleidsregels 

een boete van maximaal 100.000 Euro impliceert.

7.3 De vaststelling van de hoogte van de boete

Duur van de overtreding

76. Het college constateert dat de overtreding door Speko van artikel 5:20, eerste lid van de Awb 

heeft plaatsgevonden op 23 maart 2005. De overtreding heeft derhalve niet langer dan 1 dag 

geduurd.

Verwijtbaarheid

77. De toezichthoudende ambtenaren hebben Speko meerdere malen verzocht om inlichtingen 

en inzicht te verschaffen in zakelijke bescheiden en gegevens. Verschillende keren is Speko 

in de gelegenheid gesteld om haar medewerking alsnog te verlenen aan het onderzoek.

Desondanks heeft Speko geen gevolg gegeven aan de verzoeken om medewerking aan het 

onderzoek. Het college kan en mag er dan ook vanuit gaan dat Speko deze overtredingen 
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willens en wetens heeft begaan. Er is derhalve geen aanleiding om Speko van de overtreding 

geen of in mindere mate verwijt te maken. Ook overigens zijn het college geen 

omstandigheden gebleken die hem aanleiding geven te concluderen dat de geconstateerde 

overtreding Speko niet kan worden verweten. 

1.1.1  Andere relevante factoren voor de vaststelling van de hoogte van de boete

78. Het college overweegt dat de in artikel 5:20, eerste lid van de Awb opgenomen 

medewerkingsplicht het mogelijk maakt dat toezichthoudende ambtenaren de hun 

toekomende bevoegdheden daadwerkelijk kunnen effectueren. Van het sanctioneren van het 

niet-medewerken heeft het college tot nu toe nog geen gebruik gemaakt. 

79. Het college constateert dat Speko -voordat het boeterapport is uitgebracht – op de tweede 

onderzoeksdag wel grotendeels haar medewerking heeft gegeven aan het onderzoek en nog 

niet eerder met een soortgelijke procedure geconfronteerd is geweest.

80. Verder is het college niet gebleken dat door de uitgevoerde reinstallatie van de computer met 

het paarsblauwe omhulsel op 24 maart mogelijkerwijs bewijs is vernietigd door Speko. Het 

erna door de toezichthoudende ambtenaren gehouden digitaal onderzoek heeft dat ook niet 

aangetoond. Wel had Speko naar de mening van het college -na afloop van het onderzoek op 

23 maart- zich moeten realiseren dat het verrichten van handelingen aan de computer met het 

paarsblauwe omhulsel (mogelijk) het onderzoek zou belemmeren. Door

reinstallatiehandelingen op deze computer uit te voeren, heeft zij de zware verdenking op 

haar geladen dat zij willens en wetens gegevensbestanden van deze computer trachtte te 

wissen. Dit mede omdat zij wist of had behoren te weten dat de toezichthoudende 

ambtenaren juist op zoek waren naar deze (gegevens van de) computer. Bovendien hadden 

de toezichthoudende ambtenaren op dat moment de laptop ingevorderd, waarvan zij de 

overtuiging hadden- op grond van de onjuiste verklaring van Speko- dat deze computer de 

enige was, welke Speko in haar bezit had. 

1.1.2 Conclusie ten aanzien van de vaststelling van de hoogte van de boete

81. Het college heeft hiervoor reeds vastgesteld dat, gelet op de zwaarte van de overtreding en 

de economische context alsmede de specifieke omstandigheden waarbinnen deze hebben 

plaatsvonden, er ten aanzien van de niet-medewerking sprake is van een minder ernstige 

overtreding.

82. De ernst en de duur van de overtreding alsmede de verwijtbaarheid van de overtreder vragen 

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

bandbreedte van de boetecategorie ligt van € 0 tot maximaal € 100.000. 

83. In het licht van voorgaande overwegingen legt het college Speko een boete op ten bedrage 

van € 5.000 wegens overtreding van de medewerkingsplicht ex artikel 5:20, eerste lid, Awb.
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84. Het college overweegt dat de boete zo hoog moet zijn dat deze Speko van een volgende 

overtreding weerhoudt en potentiële overtreders afschrikt (speciale en generale preventie). In 

het onderhavige geval heeft het opleggen van een boete van € 5.000 een dergelijke 

preventieve werking. Het college noemt nog de volgende factoren op grond waarvan hij tot de

overtuiging komt dat het hierboven genoemde boetebedrag niet disproportioneel is.

85. Het college overweegt dat de overtreding van de medewerkingsplicht op basis van de 

Boetebeleidsregels in beginsel kwalificeert als een zware overtreding. Daar staat tegenover

dat Speko niet eerder met een soortgelijke procedure als de onderhavige geconfronteerd is 

geweest en de tweede onderzoeksdag wel haar medewerking heeft gegeven aan het 

onderzoek. Daarenboven is niet vastgesteld dat het niet voldoen aan de medewerkingsplicht

door Speko gevolgen heeft gehad voor de resultaten in het inhoudelijke onderzoek. Het 

voorgaande, alsmede de eerder in dit besluit genoemde specifieke omstandigheden, met 

inbegrip van het feit dat Speko als een relatief kleine onderneming valt te bestempelen en 

overtreding van het spamverbod naar haar aard als een minder zware overtreding van de Tw 

wordt getypeerd, afwegende, is het college van oordeel dat het boetebedrag een relatief licht 

karakter dient te hebben in verhouding tot de maximaal mogelijke boete. Naar het oordeel van 

het college kan bovenstaande boete als zodanig worden aangemerkt. Het college is dan ook 

van oordeel dat de hoogte van de boete voldoet aan de eis dat de nadelige gevolgen 

proportioneel zijn met de met het besluit te dienen doelen.

8. Besluit

Het college besluit aan Speko, thans gevestigd aan [VERTROUWELIJK] een boete op te 

leggen van € 5.000 in verband met de overtreding van artikel artikel 5:20, eerste lid van de 

Awb bij het onderzoek naar overtreding van het spamverbod. 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college,

w.g. mr. L.Y. Gonçalves - Ho Kang You, voorzitter (plv.)
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Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met ingang van de 

dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Postbus 90420 

2509 LK Den Haag 

onder vermelding van “bezwaarschrift”. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden 

van bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dienen een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking hebbende 

stukken te worden meegezonden.

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.


