
Openbaar 

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 

ir. E.J. Hummelen OPTA/AM/2008/201260  (070) 315 35 88 
Datum Onderwerp Bijlage(n) 
 termijnen international roaming verordening  
   
Geachte [VERTROUWELIJK], 
 
Op 30 september 2007 heeft een medewerker van Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN) telefonisch 
contact opgenomen met een medewerker van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 
(hierna: OPTA) in verband met een naderende overtreding van de International Roaming Verordening1 
(hierna: Verordening). 
 
Met ingang van 1 oktober 2007 gold voor KPN op basis van artikel 6 lid 1 van de Verordening de 
volgende verplichting. 

Om een roamende klant attent te maken op het feit dat hij roamingkosten zal moeten betalen 
wanneer hij een oproep initieert of ontvangt, verstrekt elke thuisleverancier, behalve wanneer 
de klant zijn thuisaanbieder heeft laten weten dat hij deze dienst niet wenst te gebruiken, de 
klant, zodra deze een andere lidstaat dan die van zijn thuisnetwerk binnengaat, automatisch, 
zonder onnodige vertraging en kosteloos via een berichtendienst basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de roaming-tarieven (inclusief BTW) die van toepassing zijn op het initiëren 
en ontvangen van oproepen door die klant in de bezochte lidstaat. 

 
KPN heeft aangegeven dat zij weliswaar per 1 oktober 2007 kosteloos een bericht aan de roamende 
klanten, die een andere lidstaat dan Nederland binnengaan, zou sturen maar dat dit bericht (nog) niet 
voor alle klantengroepen de basale gepersonaliseerde prijsinformatie zou bevatten. Het bericht zou 
wel informatie bevatten over een gratis nummer waar de klant deze basale alsmede ook gedetailleerde 
gepersonaliseerde prijsinformatie kon opvragen. 
 
De melding van deze overtreding is, conform de afspraken naar aanleiding van het concept 
Compliance Handvest, opgenomen in de zogenaamde issuelijst versie 4 van 3 oktober 2007. 

                                                     
1  VERORDENING (EG) Nr. 717/2007 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 juni 2007 

betreffende roaming op openbare mobiele telefoonnetwerken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/21/EG 

Koninklijke KPN N.V. 
[ VERTROUWELIJK ] 
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KPN heeft op 11 oktober 2007 aangegeven dat de volledige functionaliteit om te voldoen aan artikel 6 
van de Verordening voor al haar klanten ‘live’ was gegaan. De overtreding van de Verordening is 
hiermee beëindigd.   
 
Onder meer gelet op de duur van de overtreding, de economische impact en de omstandigheid dat 
KPN de overtreding zelf heeft gemeld en beëindigd, heeft het college van OPTA verder onderzoek 
gestaakt. Het college overweegt daarbij het volgende. 
 
Tegen de achtergrond van de beleidsvrijheid die het college heeft om al dan niet handhavende 
maatregelen te nemen naar aanleiding van een overtreding van hetgeen bij of krachtens de 
Telecommunicatiewet is bepaald dient op grond van artikel 3.4, tweede lid, Algemene wet 
bestuursrecht een belangenafweging te worden gemaakt.  
 
Mede in het licht van deze afweging acht het college het gelet op het voorgaande in dit specifieke 
geval niet opportuun om handhavend op te treden. 
 
Het college hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Afdelingshoofd afdeling Markten  
 
 
 
drs. D.I. Bos 
 
 

Bezwaar 

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: 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 het College van Beroep voor het bedrjifsleven, dat dan zal beslissen of het als 

beroepschrift kan 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. 

 


