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Besluit tot opleggen van een last onder dwangsom  
 
Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2009/200899 
Zaaknummer: 09.0078.22 
Datum:  26 mei 2009 
 
 
Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond 
van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang met artikel 5:32 van de 
Algemene wet bestuursrecht tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Koninklijke 
KPN N.V. wegens overtreding van artikel 11.10, tweede lid, van de Telecommunicatiewet 
 

1 Samenvatting 
1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) 

constateert dat Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN) locatiegegevens kan verwerken van 
gebruikers van haar GSM- en UMTS-netwerken die een zogenaamde SIM-kaartloze 112-
oproep plaatsen en dat KPN deze locatiegegevens niet gelijktijdig met deze SIM-kaartloze 
112-oproep verstrekt aan de aangewezen beheerder van het alarmnummer. Het college 
oordeelt dat KPN hiermee artikel 11.10, tweede lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) 
overtreedt, en legt daarom KPN een last onder dwangsom op van € 4.000 per dag tot een 
maximum van € 200.000 met een begunstigingstermijn van zestien weken na dagtekening 
van het onderhavige besluit. 

2 Feiten 
2. SIM-kaartloze 112-oproepen zijn oproepen naar het alarmnummer 112 met een mobiele 

telefoon waarbij de SIM-kaart niet gebruikt wordt. De SIM-kaart wordt niet gebruikt omdat 
deze niet in de telefoon aanwezig is, door een technisch probleem niet bruikbaar is, of indien 
wel aanwezig, de oproep gevoerd wordt voordat de pincode is ingetoetst, voor zover deze is 
ingesteld.1 

3. Per brief van 25 februari 2008 ontving het college van KPN de toezegging dat KPN eind juni 
2008 volledig aan artikel 11.10, tweede lid, Tw zou voldoen. 

4. Per brief van 2 juni 2008 ontving het college informatie van vtsPN2 waaruit bleek dat KPN 
geen locatie-informatie zal meesturen bij SIM-kaartloze oproepen naar 112 vanaf de mobiele 
netwerken van KPN.3   

                                                      
1 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het college toegelicht wat hij verstaat onder 

SIMkaartloze oproepen. Het college heeft deze definitie van BZK overgenomen in randnummer 2. 
2 De Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) is dienstverlener en adviesbureau voor onder andere het Korps 

Landelijke Politiediensten (KLPD). Het KLPD is aangewezen beheerder voor het alarmnummer. 
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5. Per brief van 25 juli 2008 heeft het college KPN gevraagd informatie te verstrekken over 
(onder andere) het aanleveren van locatie-informatie bij SIM-kaartloze oproepen. 

6. Per brief van 7 augustus 2008 ontving het college van KPN een brief waarin KPN stelt dat 
locatie-informatie voor SIM-kaartloze oproepen binnen het huidige mobiele netwerk niet kan 
worden geleverd en dat een [Vertrouwelijk] opwaardering van het huidige netwerk nodig zal 
zijn. [Vertrouwelijk] Voor het realiseren in het [Vertrouwelijk] netwerk van de benodigde 
functionaliteit voor SIM-kaartloze oproepen is [Vertrouwelijk] planning, maar KPN geeft aan 
dat realisatie van de benodigde functionaliteit [Vertrouwelijk] zijn beslag zal krijgen. 

7. Op 2 september 2008 voerden medewerkers van het college een gesprek met 
vertegenwoordigers van KPN. De medewerkers van het college hebben KPN gevraagd om 
schriftelijk nadere informatie te verstrekken over de plannen om locatie-informatie bij SIM-
kaartloze 112-oproepen te verstrekken. 

8. Per brief van 26 september 2008 heeft KPN het college geïnformeerd dat [Vertrouwelijk]. 
Mocht KPN om andere redenen besluiten een upgrade te doen van het GSM-netwerk, dan 
zal de netwerk-upgrade [Vertrouwelijk] uitgevoerd zijn en zal de ontwikkeling van de 
benodigde 112 functionaliteit pas [Vertrouwelijk] starten. Voor het UMTS-netwerk geeft KPN 
[Vertrouwelijk].  

9. Tijdens gesprekken in de eerste twee maanden van 2009 tussen medewerkers van het 
college en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) 
meldden de laatsten dat zij in samenwerking met alle drie de mobiele operators 
overeenstemming bereikt hebben dat vanaf 1 april 2009 locatie-informatie voor 112-oproepen 
vanaf mobiele netwerken aangeleverd wordt bij en verwerkt kan worden door de aangewezen 
beheerder van het alarmnummer, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De enige 
uitzondering betreft SIM-kaartloze 112-oproepen vanaf het mobiele netwerk van KPN, waarbij 
geen locatie-informatie aangeleverd wordt. 

10. Per brief van 9 februari 2009 heeft BZK aan het college verzocht om handhavend op te 
treden tegen KPN omdat KPN niet gelijktijdig locatie-informatie meestuurt met SIM-kaartloze 
112-oproepen. BZK geeft aan dat locatie-informatie belangrijk is voor hulpverleningsdiensten 
om in noodsituaties adequate hulp te kunnen verlenen aan burgers en stelt daarom dat 
handhaving van belang is. BZK meldt dat het totale aantal serieuze SIM-kaartloze oproepen 
van de drie mobiele netwerkaanbieders ruim 40.000 oproepen per jaar bedraagt. 

11. KPN heeft, in het kader van het Compliance Handvest, het verschil in uitleg over artikel 
11.10, tweede lid, Tw als interpretatieverschil betiteld. Hierop hebben op 4 maart 2009, zoals 
voorgeschreven in bijlage 1 van het Compliance Handvest, medewerkers van OPTA en KPN 
ten kantore van OPTA met elkaar gesproken over deze verplichting. Aan het begin van dit 
gesprek is de cautie aan KPN gegeven. Verder heeft KPN gemeld dat een bedrag van 

                                                                                                                                                                       
.  
3 Overal in deze tekst gaat het om 112 oproepen vanaf de mobiele netwerken van KPN. De toevoeging “vanaf de mobiele 

netweren van KPN” wordt kortheidshalve vaak weggelaten. 



 

   

Besluit 
Openbare versie 

3

[Vertrouwelijk] is gemoeid met het upgraden van de netwerken om aan de verplichting te 
kunnen voldoen. KPN heeft geen onderbouwing gegeven voor dit bedrag. Verder heeft KPN 
aangegeven dat zij van mening is dat volgens de memorie van antwoord aan de Eerste 
Kamer4 aanbieders slechts locatie-informatie behoeven te verstrekken wanneer zij die met 
bestaande systemen kunnen verwerken. Zonder aanpassing van het huidige netwerk kan 
KPN niet aan de verplichting voldoen. KPN is daarom van mening dat zij bij SIM-kaartloze 
oproepen geen locatie-informatie hoeft te verstrekken. 

12. Op 25 maart 2009 heeft het college aan KPN zijn voornemen tot het opleggen van een last 
onder dwangsom gestuurd.  

13. Op 9 april 2009 ontving het college de schriftelijke zienswijze van KPN. KPN heeft haar 
zienswijze mondeling toegelicht bij een hoorzitting op 14 april 2009 ten kantore van OPTA.  

14. Op 14 april 2009 heeft KPN ten kantore van OPTA tijdens een hoorzitting haar zienswijze 
mondeling kunnen toelichten aan een hoorcommissie bestaande uit toezichthoudende 
medewerkers van het college. 

15. Op 16 april 2009 ontving het college een fax waarin KPN haar zorgen uit over de gang van 
zaken tijdens de hoorzitting.  

16. Op 17 april college ontving het college van KPN aanvullende informatie naar aanleiding van 
de vragen tijdens de hoorzitting. 

17. Via verscheidene gesprekken tussen medewerkers van OPTA en KPN is de gang van zaken 
tijdens de hoorzitting besproken en per brief van 24 april 2009 door het college nader 
toegelicht. KPN heeft laten weten dat de kwestie hiermee van de baan is.  

18. Op 24 april 2009 ontving het college een brief van KPN waarin zij toelicht het te betreuren dat 
het college voor een handhavingstraject heeft gekozen. 

19. Per brief van 24 april 2009 heeft het college KPN een week de tijd te geven om nog met 
aanvullende informatie te komen over het proces dat tussen BZK en KPN plaatsvindt om te 
komen tot aanleveren van locatie-informatie voor SIM-kaartloze oproepen. 

20. Op 6 mei 2009 ontving het college van KPN aanvullende informatie over dit onderwerp. 

21. Op 19 mei 2009 heeft er ten kantore van OPTA een gesprek plaatsgevonden tussen 
medewerkers van het college, medewerkers van BZK en een medewerker van het KLPD over 
de door KPN voorgestelde oplossing en bijbehorende planning voor het aanleveren van 
locatie-informatie bij SIM-kaartloze 112-oproepen. BZK en het KLPD zijn akkoord met de 
door KPN voorgestelde [Vertrouwelijk] oplossing, met dien verstande dat de exacte 
specificaties nog door KPN dienen te worden bekendgemaakt aan het KLPD. Het KLPD 
verzocht het college om KPN af te dwingen uiterlijk 15 juni 2009 de specificaties te sturen aan 
het KLPD, zodat deze kan beginnen haar systemen hier op voor te bereiden. Het KLPD liet 
weten dat vanaf het moment dat KPN de locatiegegevens kan aanleveren, er nog zes weken 

                                                      
4 Kamerstukken I vergaderjaar 2003/04, 28 851, nr. C, p. 34. 
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nodig zijn voor gezamenlijk testen door KPN en het KLPD. Indien KPN niet tijdig de exacte 
specificaties doorgeeft aan het KLPD dan kunnen deze testen pas later starten.  

3 Juridisch kader 

3.1 Universeledienstrichtlijn 
22. Artikel 26, lid 3, van de Universeledienstrichtlijn5 (hierna: UD richtlijn) luidt: 

De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die openbare telefoonnetwerken 
exploiteren, voorzover dat technisch haalbaar is voor alle oproepen van het Europese 
alarmnummer “112” informatie over de locatie van de oproeper ter beschikking stellen 
van de instanties die noodsituaties behandelen. 

3.2 Telecommunicatiewet 
23. Artikel 11.10, tweede lid, Tw is de omzetting van Artikel 26, lid 3, UD richtlijn en luidt: 

De aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en de aanbieder 
van een openbare elektronische communicatiedienst, die locatiegegevens kan 
verwerken omtrent abonnees of gebruikers, is verplicht aan de aangewezen 
beheerders van een alarmnummer voor publieke diensten, bedoeld in het eerste lid, 
indien er communicatie over een dergelijk alarmnummer wordt afgewikkeld, gelijktijdig 
de daarop betrekking hebbende locatiegegevens te verstrekken, ook indien de 
abonnee of gebruiker, voor zover het betreft de locatiegegevens als bedoeld in artikel 
11.5a, op de voet van het vijfde lid van dat artikel, gebruik heeft gemaakt van de 
mogelijkheid om tijdelijk de verwerking van de hem betreffende locatiegegevens te 
beletten. 
 

24. Artikel 7.7, eerste lid, Tw luidt: 

Aanbieders van openbare telefoonnetwerken, openbare betaaltelefoons en openbare 
telefoondiensten stellen het gebruik van alarmnummers kosteloos en zonder 
toegangsbelemmeringen ter beschikking aan alle gebruikers van hun dienst. 
 

25. Artikel 1.1, onder f, Tw, luidt: 

elektronische communicatiedienst: 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. Het omvat niet de diensten van de 
informatiemaatschappij zoals omschreven in artikel 1 van de notificatierichtlijn die niet 

                                                      
5 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002, inzake de universele dienst en 

gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, PbEG 2002 L 108/51. 
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geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronische 
communicatienetwerken; 
 

26. Artikel 1.1, onder h, Tw, luidt: 

openbaar elektronisch communicatienetwerk: elektronisch communicatienetwerk dat 
geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare elektronische 
communicatiediensten aan te bieden, waaronder mede wordt begrepen een netwerk, 
bestemd voor het verspreiden van programma's voor zover dit aan het publiek 
geschiedt; 
 

27. Artikel 1.1, onder n, Tw, luidt: 

gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van of verzoekt om 
een openbare elektronische communicatiedienst; 
 

28. Artikel 1.1, onder p, Tw, luidt: 

abonnee: natuurlijke persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst met 
een aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten voor de levering van 
dergelijke diensten; 
 

29. Artikel 1.1, onder x, Tw, luidt: 

openbare telefoondienst: dienst die voor het publiek beschikbaar is voor uitgaande en 
binnenkomende gesprekken; 

 

3.3 Parlementaire geschiedenis 
30. In de parlementaire geschiedenis zijn de volgende toelichtingen te vinden op artikel 11.10, 

tweede lid, Tw. Ten eerste de memorie van toelichting:6 

De hier voorgestelde wijzigingen betreffen deels aanpassing van het in artikel 11.10 
gehanteerde begrippenkader aan dat van de nieuwe richtlijn. Voorts wordt ter 
implementatie van artikel 10, onderdeel b, van de nieuwe privacyrichtlijn, in artikel 
11.10 een nieuw tweede lid ingevoegd waarbij de verplichting voor de aanbieder van 
een openbaar elektronisch communicatienetwerk en de aanbieder van een openbare 
elektronische communicatiedienst wordt geïntroduceerd om indien elektronische 
communicatie over een alarmnummer wordt afgewikkeld, gelijktijdig de in dat kader 
door de aanbieder van het elektronisch communicatienetwerk en de elektronische 
communicatiedienst verwerkte locatiegegevens te verstrekken. Deze verplichting geldt 
niet alleen in de gevallen dat daadwerkelijk locatiegegevens worden verwerkt, maar 
ook indien de desbetreffende aanbieder deze zou kunnen verwerken. Het gaat hierbij 
om de locatiegegevens als gedefinieerd in artikel 11.1, namelijk de gegevens die de 

                                                      
6 Kamerstukken II vergaderjaar 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 162. 
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geografische positie van de randapparatuur – zoals een mobiele telefoon – aangeven. 
Deze verplichting geldt ook in het geval het gaat om locatiegegevens als bedoeld in 
artikel 11.5a en de abonnee of gebruiker op de voet van het vijfde lid van dat artikel 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om tijdelijk de verwerking van de hem 
betreffende locatiegegevens te beletten. Met de verstrekking van de locatiegegevens 
wordt beoogd de desbetreffende instanties beter in staat te stellen om de oproepen die 
met het alarmnummer plaatsvinden op adequate wijze te kunnen beantwoorden. De 
verstrekte locatiegegevens kunnen – afhankelijk van de mate van nauwkeurigheid – 
een indicatie geven van de locatie van waaruit de oproep is gedaan, hetgeen in geval 
van een oproep waarbij door omstandigheden de oproeper niet in staat is om zelf door 
te geven waar hij zich bevindt, de zoekinspanningen naar de juiste locatie door de 
hulpverlenende instanties meer gericht kunnen plaatsvinden. Tevens wordt 
voorgesteld om de locatiegegevens ook vast te leggen ten behoeve van de bestrijding 
van misbruik van het alarmnummer.  
 

31. Ten tweede de memorie van antwoord:7 

Vodafone stelt voorts in zijn brief de verplichting tot het leveren van locatiegegevens 
aan 112 aan de orde. Concreet luidt de vraag of het de bedoeling van artikel 11.10, 
tweede lid, is, dat alleen de gegevens die daadwerkelijk in het netwerk beschikbaar 
zijn, moeten worden verstrekt aan 112. Het antwoord hierop luidt bevestigend. Het is 
dus niet zo – dit om de blijkbaar bij sommige aanbieders levende angst ter zake weg te 
nemen – dat als in een netwerk al locatiegegevens worden verwerkt (en bij mobiele 
communicatienetwerken is dat per definitie het geval), dat artikel 11.10, tweede lid, 
aanvullend nog de verplichting in zich zou bergen (in verband met de zinsnede «kan 
verwerken») om daarnaast in het door de aanbieder gebruikte systeem – indien 
technisch haalbaar – ook nog iets in te bouwen (en in feite uitsluitend voor 112) 
waarmee nog nauwkeuriger locatiegegevens worden gegenereerd. Uiteraard is het wel 
zo, dat indien de aanbieder zelf tot invoering van een systeem overgaat waarmee 
(nog) nauwkeuriger locatiegegevens kunnen worden gegenereerd, hij vervolgens ook 
die nauwkeurige gegevens zal dienen te verstrekken aan 112. 

4 Zienswijze van KPN 
Geen verplichting om SIM-kaartloze 112-oproepen te routeren 

32. KPN is van mening dat de Tw geen verplichting bevat om SIM-kaartloze 112-oproepen 
mogelijk te maken of te routeren. Ten eerste is bij een situatie van een SIM-kaartloze oproep 
geen wederzijdse communicatie mogelijk, waardoor KPN in deze situatie niet is aan te 
merken als een aanbieder van een openbaar telefoonnetwerk of openbare telefoondienst. 
Ten tweede is de pleger van een 112-oproep niet te kwalificeren als gebruiker in de zin van 
de Tw, omdat deze niet als een persoon kwalificeert die gewoonlijk tegen vergoeding een 
dienst van KPN afneemt. 

                                                      
7 Kamerstukken I vergaderjaar 2003/04, 28 851, nr. C, p. 34. 



 

   

Besluit 
Openbare versie 

7

33. KPN stelt verder dat de Europese Commissie erkent dat SIM-kaartloze 112-oproepen tot op 
heden ongereguleerd zijn en dat dit ook blijkt uit het feit dat in meerdere Europese landen het 
niet verplicht of zelfs verboden is om SIM-kaartloze 112-oproepen te routeren. 

Geen verplichting tot aanleveren van (nauwkeurigere) locatiegegevens bij SIM-kaartloze 112-
oproepen  

34. KPN is van mening dat zij niet verplicht is tot het aanleveren van (nauwkeurigere) 
locatiegegevens bij SIM-kaartloze oproepen en geeft daarvoor drie argumenten.  

35. Ten eerste stelt KPN dat als zij, ondanks dat zij niet verplicht is om SIM-kaartloze 112-
oproepen te routeren, uit maatschappelijk oogpunt dit wel doet, haar niet kan worden 
tegengeworpen dat zij geen of relatief onnauwkeurige locatiegegevens verstrekt bij deze 
oproepen. Ten tweede geldt de verplichting slechts ten aanzien van 112-oproepen door 
gebruikers en abonnees en KPN stelt dat diegene die een SIM-kaartloze oproep pleegt niet 
kwalificeert als gebruiker van de diensten van KPN zoals bedoeld in de Tw. Ten derde blijkt 
uit de parlementaire geschiedenis dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest dat 
KPN investeringen zou moeten doen om de kwaliteit van de locatiegegevens die KPN nu 
reeds aanlevert (de zogenaamde [Vertrouwelijk]) te verhogen. 

Begunstigingstermijn te kort en dwangsom disproportioneel hoog 
36. KPN is van mening dat er geen maatschappelijk belang is dat oplegging van een buitensporig 

hoge dwangsom met een zo korte begunstigingstermijn rechtvaardigt.  

37. KPN stelt dat de begunstigingstermijn van 8 weken te kort is en licht dit toe met een uitleg 
over de twee oplossingen die er zijn om locatiegegevens te verstrekken, de zogenaamde 
“[Vertrouwelijk] oplossing” en de zogenaamde “[Vertrouwelijk] oplossing ([Vertrouwelijk] 
oplossing)”. KPN stelt dat de [Vertrouwelijk] oplossing als kortst mogelijke 
implementatietermijn [Vertrouwelijk] heeft. KPN stelt verder dat de [Vertrouwelijk] 
oplossing een implementatietermijn van [Vertrouwelijk] kent en investeringen vergt die 
uitsluitend ten behoeve van 112 zouden moeten worden gedaan. Als het college de 
begunstigingstermijn niet wijzigt, komt de last onder dwangsom in feite neer op een 
betalingsverplichting. 

38. KPN vindt de hoogte van de dwangsom disproportioneel en niet in overeenstemming met het 
proportionaliteitsbeginsel. KPN voert daarvoor de volgende argumenten aan. 

39. KPN stelt dat het gaat om minder dan [Vertrouwelijk] serieuze oproepen per jaar vanaf haar 
netwerk, waarvan naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijk deel van deze oproepen in 
tweede instantie alsnog als plaagoproepen moeten worden beschouwd. Verder stelt KPN dat 
bijna altijd de beller of mensen in zijn omgeving in staat zijn te vertellen waar de beller zich 
bevindt. KPN is daarom van mening dat het college niet heeft aangetoond en ook geen 
poging daartoe gedaan heeft om aan te tonen dat er daadwerkelijk levens op het spel staan. 

40. KPN stelt dat het in de jurisprudentie niet is toegestaan dat de hoogte van de dwangsom 
gerelateerd is aan de te verwachten kosten van het beëindigen van de overtreding.  
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5 Overwegingen van het college 

5.1 Bevoegdheid van het college 
41. Op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw is het college belast met het toezicht op de naleving 

van het bepaalde bij of krachtens artikel 11.10, tweede lid, Tw. Op grond van artikel 15.2, 
tweede lid, Tw, is het college bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang ter handhaving 
van de verplichtingen, gesteld bij of krachtens de in artikel 15.1, derde lid, Tw bedoelde 
bepalingen. 

42. Uit artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) volgt dat het 
college in plaats van het uitoefenen van bestuursdwang een last onder dwangsom kan 
opleggen. 

5.2 Overtreding 
43. In artikel 11.10, tweede lid, Tw zijn de volgende criteria opgenomen: 

1. het zijn van een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een 
aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst,  

2. het kunnen verwerken van locatiegegevens omtrent abonnees of gebruikers,  
3. het afwikkelen van communicatie over een dergelijk alarmnummer. 
 

44. Het college constateert KPN voldoet aan het eerste criterium uit randnummer 43, namelijk het 
zijn van een aanbieder van een elektronisch communicatienetwerk. Immers, de mobiele 
GSM- en UMTS-netwerken van KPN zijn openbare elektronische communicatienetwerken, 
omdat KPN deze netwerken geheel of hoofdzakelijk gebruikt om openbare elektronische 
communicatiediensten aan te bieden.  

45. Het college constateert dat KPN op deze mobiele netwerken locatiegegevens omtrent 
abonnees en gebruikers kan verwerken en daarmee voldoet aan het tweede criterium uit 
randnummer 43. Tijdens de hoorzitting is door KPN bevestigd dat bij ieder gesprek dat over 
deze netwerken plaatsvindt, wordt bijgehouden via welke zendmast het gesprek gestart is. Dit 
is de zogenaamde [Vertrouwelijk], doorgaans aangeduid met [Vertrouwelijk]. Dat geldt dus 
ook voor gebruikers die uitsluitend van het netwerk gebruik maken bij het bellen naar 112, 
zoals dat het geval is bij SIM-kaartloze oproepen. Het college concludeert hieruit dat KPN 
locatiegegevens, te weten het [Vertrouwelijk], kan verwerken van gebruikers van haar 
netwerk die een SIM-kaartloze 112-oproep plaatsen. 

46. Het college stelt vast dat KPN op haar netwerk SIM-kaartloze 112-oproepen routeert en 
daarmee communicatie afwikkelt over het alarmnummer. Daarmee voldoet KPN aan het 
derde criterium uit randnummer 43. 
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47. Het college stelt vast dat KPN bij SIM-kaartloze 112-oproepen geen locatiegegevens 
verstrekt aan de aangewezen beheerders van een alarmnummer voor publieke diensten,8 
ondanks dat KPN aan alle drie de criteria uit artikel 11.10, tweede lid, Tw voldoet. 

48. Op grond van het bovenstaande oordeelt het college dat KPN artikel 11.10, tweede lid, Tw 
overtreedt. Het college gaat hieronder in op de door KPN ingebrachte argumenten. 

49. KPN stelt dat zij niet verplicht is om bij SIM-kaartloze 112-oproepen op grond van artikel 
11.10, tweede lid, Tw locatiegegevens te verstrekken, omdat degene die zonder een SIM-
kaart naar het alarmnummer 112 belt (hierna: oproeper), geen gebruiker is in de zin van de 
Tw. Volgens KPN is de oproeper geen gebruiker, omdat hij geen gebruik maakt van of 
verzoekt om een openbare elektronische communicatiedienst van KPN en bovendien niet 
kwalificeert als een persoon die gewoonlijk tegen vergoeding een dienst afneemt van KPN. 

50. Het college is van oordeel dat, doordat KPN een SIM-kaartloze 112-oproep routeert, de 
oproeper gebruik maakt van een elektronische communicatiedienst van KPN. De definitie van 
elektronische communicatiedienst zegt dat het om een gewoonlijk tegen vergoeding 
aangeboden dienst gaat. Het college leest daarin niet dat een vergoeding noodzakelijk zou 
zijn voor een dienst “oproep naar 112” om te kwalificeren als elektronische 
communicatiedienst.9 Het college is op grond van het bovenstaande van oordeel dat de 
oproeper kwalificeert als een gebruiker in de zin van de Tw.  

51. Overigens merkt het college op dat een deel van de SIM-kaartloze 112-oproepen op het 
KPN-netwerk wel degelijk afkomstig kunnen zijn van abonnees van het KPN netwerk. Deze 
situatie kan zich voordoen als een telefoon met geldige SIM-kaart en voorzien van PIN-code 
beveiliging uitgeschakeld staat op het moment dat iemand snel met deze telefoon een 112-
oproep wil plaatsen. De oproeper kan het toestel aanzetten en meteen 112 intoetsen. Het 
college acht het vóórkomen van deze situatie niet onwaarschijnlijk en acht het in de lijn met 
de bedoeling van de wetgever dat in deze situatie locatiegegevens bij de oproep worden 
meegestuurd.  

52. KPN stelt verder dat zij niet verplicht is op grond van artikel 7.7, eerste lid, Tw, oproepen naar 
het alarmnummer 112 te routeren, onder meer omdat zij ten aanzien van oproepen naar 112 
niet kwalificeert als een aanbieder van een openbare telefoondienst of een openbaar 
telefoonnetwerk. KPN stelt dat de afwezigheid van een verplichting tot routeren van SIM-
kaartloze 112-oproepen impliceert dat er ook geen verplichting op haar rust om, indien zij op 
vrijwillige basis deze oproepen routeert, locatiegegevens te verstrekken bij deze oproepen.  

53. Het college komt niet toe aan de kwestie of KPN al dan niet op grond van artikel 7.7, Tw 
verplicht zou zijn om SIM-kaartloze 112-oproepen te routeren. Het college is van oordeel dat 
KPN, doordat zij SIM-kaartloze 112-oproepen op haar netwerk routeert, valt onder de 
verplichting van artikel 11.10, tweede lid, Tw. Het college merkt daarbij op dat de verplichting 
in artikel 11.10, tweede lid, Tw – anders dan artikel 7.7, Tw – ziet op aanbieders van 

                                                      
8 KPN verstrekt deze locatiegegevens wel voor mobiele 112-oproepen waarbij de SIM-kaart in het toestel geactiveerd is.  
9 Het college merkt daarbij op dat op grond van artikel 7.7, Tw het gebruik van alarmnummers kosteloos moet zijn. 
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openbare elektronische communicatiediensten en –netwerken. Het door KPN genoemde 
argument10 dat bij SIM-kaartloze oproepen naar 112 geen binnenkomende gesprekken 
mogelijk zijn, is niet relevant voor het kwalificeren als aanbieder van een openbare 
elektronische communicatiedienst of –netwerk.  

54. Ten derde is KPN van mening dat zij bij SIM-kaartloze 112-oproepen al locatiegegevens 
aanlevert in de vorm van zogenaamde [Vertrouwelijk] en dat zij niet verplicht is om 
investeringen te doen om nauwkeurigere locatiegegevens te verstrekken.  

55. Het college is van oordeel dat KPN weliswaar [Vertrouwelijk] in haar netwerk verwerkt, maar 
ook de (nauwkeurigere) [Vertrouwelijk] verwerkt.11 Het college oordeelt dat de investeringen 
die KPN moet doen daarmee niet gerelateerd zijn aan het leveren van nauwkeurigere locatie-
informatie dan die in het netwerk van KPN verwerkt worden. Immers, de investeringen die 
KPN moet doen zijn louter nodig om reeds in het KPN netwerk beschikbare locatiegegevens 
([Vertrouwelijk]) over te brengen naar de aangewezen beheerder van het alarmnummer. De 
door KPN aangehaalde passage uit de parlementaire geschiedenis is daarmee niet van 
toepassing. 

56. Het college concludeert dat de argumenten van KPN dat zij geen overtreding begaat geen 
doel treffen. 

5.3 Opleggen last onder dwangsom 
57. Doordat KPN niet bij alle oproepen vanaf haar mobiele netwerken naar het alarmnummer 112 

de beschikbare locatie-informatie meestuurt, bestaat de kans dat hulpverleners minder 
adequaat hulp kunnen verlenen aan burgers in nood. Het college acht hulpverlening in 
situaties waarin 112 gebeld wordt van groot maatschappelijk belang. Uit gegevens van BZK 
blijkt dat er circa 40.000 serieuze SIM-kaartloze 112-oproepen per jaar zijn, die via de drie 
mobiele netwerkaanbieders worden afgehandeld. De andere oproepen zijn niet-serieus, 
bijvoorbeeld plaagoproepen of oproepen waarbij de beller het gewone politienummer had 
moeten bellen. [Vertrouwelijk] van deze serieuze SIM-kaartloze 112-oproepen12 is afkomstig 
van het netwerk van KPN. Het college wil met een last onder dwangsom aan KPN bereiken 
dat op korte termijn hulpverlening in Nederland bij dit deel van de 112-oproepen zo adequaat 
als mogelijk geboden kan worden, mede door middel van het verstrekken van locatie-
informatie bij de oproep.  

58. KPN noemt in haar zienswijze [Vertrouwelijk] en stelt dat zelfs van deze serieuze oproepen 
waarschijnlijk een aanzienlijk deel alsnog als plaagoproep moet worden beschouwd. Het 
college constateert dat KPN geen onderbouwing van deze beweringen of stellingen geeft. Het 
college oordeelt dat het exacte aantal serieuze SIM-kaartloze 112-oproepen per jaar geen 

                                                      
10 Genoemd in randnummer 3.3 t/m 3.6 van KPN’s schriftelijke zienswijze, en herhaald in randnummer 4.6 van KPN’s 

schriftelijke zienswijze. 
11 [Vertrouwelijk] 
12 Randnummer 6.3 van KPN’s schriftelijke zienswijze. 
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doorslaggevende betekenis heeft voor het al dan niet handhaven van een verplichting die 
bedoeld is om hulp te bieden in noodsituaties.  

59. Het college ziet geen bijzondere omstandigheden die aanleiding geven om af te zien van 
handhaving. Het college acht het opleggen van een last onder dwangsom daarom 
gerechtvaardigd.  

5.4 Vaststelling van de last 
60. Het college oordeelt op basis van de informatie die hij van KPN heeft gekregen over de 

[Vertrouwelijk] oplossing dat KPN met de invoering van deze oplossing voldoet aan artikel 
11.10, tweede lid, Tw. Uit het gesprek13 van 19 mei 2009 met BZK en het KLPD maakt het 
college op dat deze akkoord zijn met de [Vertrouwelijk] oplossing. 

61. Het college acht het niet noodzakelijk om in de last vast te leggen volgens welke specificaties 
KPN de locatiegegevens moet gaan verstrekken. Het college kiest daarom voor een 
formulering van de last in algemene termen die hij ontleent aan artikel 11.10, tweede lid, Tw, 
waar de verplichting tot aanleveren van locatiegegevens uit voortvloeit.  

62. De beheerder van het alarmnummer wil graag uiterlijk 15 juni 2009 de exacte technische 
specificaties vernemen van KPN om zijn systemen voor te bereiden en om direct te kunnen 
starten met testen op het moment dat KPN de locatiegegevens aanlevert. Het college ziet 
voor zichzelf geen bevoegdheid om bij KPN een datum af te dwingen voor het doorgeven van 
exacte technische specificaties aan het KLPD. Het college rekent er op dat KPN, zodra de 
exacte technische specificaties vaststaan, deze direct zal doorsturen aan het KLPD. 

63. De beheerder van het alarmnummer heeft aangegeven nog zes weken nodig te hebben om 
in samenwerking met KPN te testen of zijn systemen de door KPN aangeleverde gegevens 
goed kunnen verwerken. Met andere woorden, op het moment dat KPN voldoet aan de last 
en daarmee aan de wettelijke verplichting om locatiegegevens aan te leveren, beschikken de 
hulpverleners nog enige tijd niet over locatiegegevens. Het college is van oordeel dat het 
verloop van het gezamenlijke testtraject door het KLPD en KPN niet valt onder de verplichting 
in artikel 11.10, tweede lid, Tw en dat om deze reden het college geen termijn voor het 
afronden van dit testtraject aan KPN kan opleggen.  

5.5 Vaststelling van begunstigingstermijn 
64. Voor de vaststelling van de begunstigingstermijn, de termijn vanaf wanneer KPN locatie-

informatie bij SIM-kaartloze oproepen zal moeten verstrekken, overweegt het college het 
volgende. 

65. De overtreding houdt verband met de mogelijkheid om adequaat hulpverlening te kunnen 
bieden bij oproepen naar het alarmnummer 112. Omdat hier mensenlevens mee gemoeid 
kunnen zijn, acht het college het belang van een snelle beëindiging van de overtreding 
evident. 

                                                      
13 Zie randnummer 21. 
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66. Anderzijds dient het college KPN een redelijke begunstigingstermijn te geven om de 
overtreding ongedaan te maken. KPN stelt in haar zienswijze dat zij verwacht tenminste 
[Vertrouwelijk] nodig te hebben om haar netwerk aan te passen om de locatiegegevens mee 
te zenden bij SIM-kaartloze 112-oproepen (via de zogenoemde [Vertrouwelijk] oplossing). 
Het college acht op grond van KPN’s onderbouwing deze termijn als redelijk. Uit informatie 
van KPN heeft het college begrepen dat KPN inmiddels al is begonnen met de invoering van 
de [Vertrouwelijk] oplossing. Het college is daarom van mening dat KPN met een 
begunstigingstermijn van 16 weken die aanvangt op het moment van dagtekening van het 
onderhavige besluit, aan de last moet kunnen voldoen. 

5.6 Vaststelling hoogte dwangsom 
67. Volgens artikel 5:32 Awb dient de dwangsom in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte 

van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.  

Zwaarte van het geschonden belang 
68. Het door de overtreding geschonden belang houdt verband met de mogelijkheid om bij 

oproepen naar het alarmnummer 112 adequaat hulp te kunnen bieden aan burgers in nood. 
Omdat hier mensenlevens mee gemoeid kunnen zijn, acht het college een hoge maximaal te 
verbeuren dwangsom op zijn plaats. 

69. Secundair is er het concurrentiebelang dat speelt tussen de drie mobiele aanbieders. Als 
twee aanbieders investeringen doen om een wettelijke verplichting na te komen en de derde 
doet dit niet, dan heeft deze derde partij een concurrerend financieel gewin.  

Beoogde werking van de dwangsomoplegging 
70. De dwangsomoplegging zal pas effectief zijn als van de hoogte van de dwangsom voldoende 

prikkel uitgaat om KPN er toe te bewegen aan de verplichting te voldoen. In het gesprek op 
4 maart 2009 heeft KPN gemeld dat er een bedrag van [Vertrouwelijk] is gemoeid met het 
upgraden van de mobiele netwerken om aan de verplichting te kunnen voldoen. In haar 
schriftelijke zienswijze en tijdens de hoorzitting heeft KPN toegelicht dat dit bedrag is 
gebaseerd op de netwerkaanpassing die nodig is voor de zogenoemde [Vertrouwelijk] 
oplossing. Daarentegen stelt KPN dat met de netwerkaanpassing voor de [Vertrouwelijk] 
oplossing een bedrag van [Vertrouwelijk] is gemoeid. Het college acht dit bedrag 
aannemelijk. Naar het oordeel van het college kan KPN de overtreding ongedaan maken met 
zowel de [Vertrouwelijk] oplossing als de [Vertrouwelijk] oplossing.  

71. Uitgaande van het door KPN genoemde bedrag voor de [Vertrouwelijk] oplossing 
concludeert het college dat de maximaal te verbeuren dwangsom hoger dan [Vertrouwelijk] 
zal moeten zijn. Immers, een lager bedrag zal voor KPN geen prikkel zijn om de overtreding 
te beëindigen. Het college stelt daarom de hoogte van de dwangsom op € 200.000. 

72. Verder acht het college adequate noodhulpverlening van zulk groot maatschappelijk belang 
dat hij met de dwangsom KPN wil dwingen aan het ongedaan maken van de overtreding 
hoge prioriteit te geven. Het college kiest een termijn van circa acht weken na het aflopen van 
de begunstigingstermijn waarop de gehele dwangsom zal zijn verbeurd indien de overtreding 
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dan niet ongedaan is gemaakt. Het college komt daarmee uit op een dwangsom van € 4.000 
per dag, met een maximum van € 200.000. 

Verdere overwegingen 
73. De hoogte van de dwangsom is daarmee fors lager dan in de vooraankondiging, waar de 

hoogte was gebaseerd op een door KPN genoemd bedrag van [Vertrouwelijk] dat met de 
investering zou zijn gemoeid om de overtreding te beëindigen. In randnummer 70 heeft het 
college toegelicht dat de werkelijke kosten voor de [Vertrouwelijk] oplossing door KPN op 
[Vertrouwelijk] geschat worden, waardoor het college dienovereenkomstig de hoogte van de 
dwangsom heeft aangepast.  

74. Nu het college een andere hoogte van de dwangsom vaststelt, die van een andere 
ordegrootte is dan in de vooraankondiging, acht hij het niet noodzakelijk om in te gaan op 
KPN’s opvatting dat de vooraangekondigde dwangsom van [Vertrouwelijk] disproportioneel 
is.  

75. KPN stelt in haar zienswijze dat het in de jurisprudentie niet is toegestaan de hoogte van de 
dwangsom te koppelen aan de te verwachten kosten van de overtreding. KPN verwijst hiertoe 
naar rechtspraak van de ABRvS.14 Het college is van oordeel dat dit argument van KPN hier 
niet op zijn plaats is. Zoals in randnummer 69 door het college is gesteld, heeft KPN 
financieel gewin als zij niet investeert waar haar concurrenten dat wel doen. Om de last onder 
dwangsom zijn beoogde werking te laten hebben, met andere woorden, om KPN voldoende 
prikkel te geven om de overtreding te beëindigen, relateert het college de hoogte van de 
dwangsom aan dit financiële gewin. Dat dit financiële gewin in dit geval overeenkomt met de 
te verwachten kosten voor KPN die samenhangen met het beëindigen van de overtreding 
doet hierbij niet ter zake. Het college is aldus van oordeel dat hij overeenkomstig artikel 5:32 
Awb handelt. 

                                                      
14 ABRvS, 5 juni 2001, JB 2002/205. 
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6 Dictum 
76. Het college oordeelt dat KPN artikel 11.10, tweede lid, Tw overtreedt, omdat KPN 

locatiegegevens kan verwerken van gebruikers van haar mobiele netwerken die een 
zogenaamde SIM-kaartloze 112-oproep plaatsen en KPN deze locatiegegevens niet 
gelijktijdig met deze SIM-kaartloze 112-oproep verstrekt aan de aangewezen beheerder van 
het alarmnummer. Het college legt daarom KPN een last onder dwangsom op met de 
volgende inhoud: 

a) KPN dient binnen 16 weken na dagtekening van dit besluit bij alle 112-oproepen  
die vanaf de GSM- en UMTS-netwerken van KPN plaatsvinden – inclusief SIM-
kaartloze 112-oproepen – gelijktijdig met de oproep de locatiegegevens die KPN 
kan verwerken omtrent abonnees of gebruikers te verstrekken aan de beheerder 
van het alarmnummer voor publieke diensten. 
 

b) Indien KPN deze last niet naleeft, verbeurt zij een dwangsom van € 4.000 voor 
iedere dag waarin zij nalaat bovengenoemde last na te leven, tot een maximum 
van € 200.000. 
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