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Zaaknummer: 09.0134.34 

Datum: 11 juni 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 gelezen met artikel 5:32 
van de Algemene wet bestuursrecht tot het opleggen van een last onder dwangsom aan 
Pretium Telecom B.V. wegens overtreding van artikel 18.7, tweede lid, Telecommunicatiewet. 
 

1 Samenvatting 
 

1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) 
constateert dat Pretium Telecom B.V. (hierna: Pretium) niet heeft voldaan aan het verzoek van 
het college om binnen tien werkdagen de gevorderde informatie te verstrekken. Het college 
oordeelt dat Pretium hiermee artikel 18.7, tweede lid, Telecommunicatiewet (hierna: Tw) 
overtreedt, en legt derhalve Pretium een last onder dwangsom op van € 5.000 per dag tot een 
maximum van € 75.000 met een begunstigingstermijn van één week. 

 

2 Feiten 
 

2. Bij brief van 9 april 20091 heeft het college Pretium verzocht binnen 10 werkdagen na 
dagtekening de volgende informatie te verstrekken:  

a. De volledige geluidsopnames van de 235 telemarketinggesprekken die door Pretium 
op 19 juli 2007 aan de toezichthoudende medewerkers van de Consumentenautoriteit 
zijn verstrekt2 

b. De volledige transscripties van de hierboven onder a. genoemde gesprekken voor 
zover beschikbaar, maar in ieder geval de 41 door Pretium in haar advertentie3 
vermelde transscripties. Per transscriptie dient te worden vermeld wat de datum was 
waarop dit gesprek is gevoerd en welk callcenter dit gesprek namens Pretium heeft 
gevoerd. 

c. De volledige callscripts van Pretium of de door haar ingeschakelde callcenters die op 
de hierboven onder a. genoemde gesprekken van toepassing waren.  

 
3. Bij brief van 15 april 20094 heeft Pretium het college bericht dat zij van mening is dat er geen 

enkele grond bestaat om op basis van dergelijke oude informatie een informatievordering toe 
te zenden. Pretium geeft in haar brief van 15 april 2009 tenslotte aan dat zij er van uit gaat dat 

                                                      
1 Kenmerk: OPTA/ACNB/2009/200819 
2 Zie randnummer 72 van het besluit van de Consumenten Autoriteit met kenmerk CA/NB/22/ 
3 Het betreft hier de volledige transscripties van de 41 gesprekken zoals door Pretium genoemd in haar advertentie in Het 
Financieele Dagblad van 28 maart 2009. 
4 Kenmerk: PRETL.0087\00004-mxg.bO 
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door het college wordt afgezien van het vorderen van de gevraagde informatie.  
 

4. Pretium heeft de gevorderde informatie niet binnen de door het college in zijn brief van 9 april 
2009 gestelde termijn verstrekt.  

 
5. Op 7 mei 2009 heeft het college Pretium een brief gestuurd5, waarin het college Pretium 

opnieuw een termijn van 10 werkdagen heeft gesteld om de bij brief van 9 april 2009 
gevorderde informatie te verstrekken.  

 
6. Bij brief van 11 mei 20096 heeft Pretium gereageerd op de brief van het college van 7 mei 

2009. Pretium verzoekt het college in deze brief inhoudelijk te reageren op de redenen die zij 
in haar brief van 15 april 2009 heeft genoemd om niet te zullen voldoen aan de 
informatievordering van het college.  
 

7. Op 14 mei 2009 heeft een medewerker van het college telefonisch contact gehad met de 
gemachtigde van Pretium. Naar aanleiding van dit telefoongesprek heeft het college Pretium 
nog diezelfde dag een e-mailbericht gestuurd, waarin is aangegeven dat het college vasthoudt 
aan zijn gemotiveerde informatievordering en de daarin gestelde termijn van 10 werkdagen. 
Verder heeft het college in dit e-mailbericht gesteld dat de informatievordering niet afhankelijk 
zal worden gemaakt van een eventuele inhoudelijke reactie op de eerdere weigering van 
Pretium om de informatie te verstrekken.  

 
8. Tot op heden heeft het college de gevorderde informatie niet van Pretium ontvangen.  

 

3 Juridisch Kader 
 

9. Op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw  zijn de bij besluit van het college aangewezen 
ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van – onder meer – artikel 11.7, vierde lid  
en artikel 18.7 Tw. 

 
10. Artikel 18.7 Tw luidt, voor zover relevant: 

“1. Onze Minister, onderscheidenlijk het college, is bevoegd voor een juiste uitvoering van het 
bepaalde bij of krachtens deze wet of bij de roamingverordening van een ieder te allen tijde 
inlichtingen te vorderen voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. 
2. Degene van wie krachtens het eerste lid inlichtingen zijn gevorderd, is verplicht deze 
onverwijld te geven, maar in elk geval binnen de daartoe door Onze Minister, onderscheidenlijk 
het college, te stellen termijn. 
3. In een vordering op grond van het eerste lid kan wat betreft de te geven inlichtingen worden 
volstaan met: 

                                                      
5 Kenmerk: OPTA/ACNB/2009/201062 
6 Kenmerk: PRETL.0181 
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a. het omschrijven van het onderwerp waarover inlichtingen moeten worden gegeven en 
b. de bij het verstrekken van de inlichtingen aan te houden mate van detail. 
4. Degene van wie de verstrekking van inlichtingen is gevorderd, is verplicht binnen de door 
Onze Minister, onderscheidenlijk het college, te bepalen redelijke termijn alle medewerking te 
verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden. Artikel 
5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. 
(…)” 

11. Artikel 15.4 Tw luidt, voor zover relevant:  
“(…) 
4. Ingeval van overtreding van de bij of krachtens de in artikel 15.1, derde lid, bedoelde 
voorschriften, niet zijnde de voorschriften, bedoeld in het tweede lid, alsmede van artikel 5:20 
van de Algemene wet bestuursrecht, kan het college aan de overtreder een boete opleggen 
van ten hoogste € 450 000. “ 
 

12. Artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bepaalt dat een ieder 
verplicht is aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle 
medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden. 

 
13. Uit artikel 5:32 Awb volgt dat het college in plaats van het uitoefenen van bestuursdwang een 

last onder dwangsom kan opleggen. 
 

4 Overwegingen van het college 

4.1 Overtreding 
 
14. Pretium heeft onlangs een advertentie geplaatst in enkele landelijke dagbladen, onder meer in 

Het Financieele Dagblad van 28 maart 2009. In de hiervoor genoemde advertentie wordt een 
transscriptie weergegeven van een volledig telemarketinggesprek tussen Pretium en een 
consument. Uit deze transscriptie van het volledige telemarketinggesprek lijkt te volgen dat 
Pretium  - dan wel een door haar ingeschakelde onderneming – verzuimt om de consument 
actief, dat wil zeggen uit eigen beweging, de mogelijkheid te bieden om niet meer gebeld te 
worden. Deze handelswijze is mogelijk in strijd met artikel 11.7, vierde lid, Tw.    

 
15. Het college is op basis van artikel 15.1, derde lid, Tw onder meer belast met het toezicht op 

artikel 11.7, vierde lid, Tw.  
 

16. Krachtens artikel 18.7, eerste lid Tw, is het college bevoegd om voor een juiste uitvoering van 
hetgeen bepaald is bij of krachtens de Tw van een ieder te allen tijde inlichtingen te vorderen 
voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.  

 
17. Op grond van artikel 18.7, tweede lid, Tw is Pretium verplicht de door het college gevorderde 
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inlichtingen onverwijld te geven, maar in ieder geval binnen de daartoe door het college 
gestelde termijn.  

 
18. Het college heeft tot twee maal toe informatie bij Pretium gevorderd die van belang is voor zijn 

toezicht op artikel 11.7, vierde lid, Tw. Pretium heeft niet binnen de door het college gestelde 
redelijke termijn aan dit verzoek voldaan.  

 
19. Op grond van het bovenstaande oordeelt het college dat Pretium artikel 18.7, tweede lid, Tw 

overtreedt door het niet verstrekken van de door het college in zijn brief van 9 april 2009 
gevorderde informatie.  

 

4.2 Bevoegdheid college, gebruik van de bevoegdheid 
 
20. Op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw is het college onder meer belast met het toezicht op 

de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 11.7, vierde 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. 

 
21. Uit artikel 5:32, eerste lid, Awb volgt dat het college in plaats van het uitoefenen van 

bestuursdwang een last onder dwangsom kan opleggen. 
 

4.3 Last onder dwangsom  
 
Ten aanzien van de last 

22. Het college is op grond van artikel 1.3 Tw belast met het toezicht op de elektronische 
communicatiesector. 

 
23. Krachtens artikel 11.7, vierde lid Tw is het gebruik van andere middelen dan automatische 

oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het 
overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve 
doeleinden aan abonnees toegestaan, tenzij de desbetreffende abonnee te kennen heeft 
gegeven dat hij communicatie waarbij van deze middelen gebruik wordt gemaakt, niet wenst te 
ontvangen en indien de abonnee bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt 
geboden om verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische 
contactgegevens. Aan de abonnee worden in dit geval geen kosten in rekening gebracht van 
voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem een ongevraagde communicatie wordt 
overgebracht.  Om na te kunnen gaan of Pretium zich aan de in artikel 11.7, vierde lid, Tw 
neergelegde verplichting houdt, is de door het college bij Pretium gevorderde informatie voor 
de vervulling van zijn toezichtstaak redelijkerwijs nodig.  
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24. Krachtens artikel 18.7, tweede lid, Tw is Pretium verplicht de door het college gevorderde 
inlichtingen onverwijld te geven, maar in ieder geval binnen de daartoe door het college 
gestelde termijn. 

 
25. Pretium is haar verplichtingen op grond van artikel 18.7, tweede lid Tw, ook na herhaald 

verzoek, niet eigener beweging (tijdig) nagekomen. Nadere handhavingsmaatregelen zijn 
derhalve noodzakelijk. De last onder dwangsom dient om Pretium te dwingen alsnog aan haar 
verplichting tot het verstrekken van de gevorderde informatie te voldoen.  
 

26. 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. 

 
Ten aanzien van de hoogte van de dwangsom 

27. Bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom heeft het college rekening gehouden met 
de aard en de ernst van de overtreding. De aard van de overtreding is het niet (tijdig) geven 
van de door het college gevorderde inlichtingen. In het kader van de vaststelling van de ernst 
van de overtreding geldt dat deze overtreding in de boetebeleidsregels OPTA in abstracto 
expliciet als zwaar wordt gekwalificeerd.7 Het gaat immers in eerste instantie om een 
overtreding die de kerntaak van het college als toezichthouder raakt. Dergelijke overtredingen 
belemmeren of verhinderen adequaat toezicht waardoor handhaving van de materiële normen 
wordt bemoeilijkt. 

 
28. Het college overweegt dat van de hoogte van de dwangsom voldoende prikkel moet uitgaan 

om Pretium er toe te bewegen aan de verplichting te voldoen.  
 

29. Het college kiest er daarom voor een dwangsom op te leggen van € 5.000 per dag, met een 
maximum van € 75.000. 

 
30. Indien Pretium nalaat de informatie te verstrekken die het college in zijn brief van 9 april 2009 

heeft gevorderd, verbeurt zij een dwangsom van € 5.000 per dag, tot een maximum van € 
75.000. De begunstigingstermijn voor het uitvoeren van de last loopt af op 18 juni 2009 [des 
nachts om 0:00 uur, zijnde één week na datum besluit].  

 
31. Artikel 5:32, vierde lid, derde volzin, van de Awb bepaalt dat het vastgestelde bedrag in 

redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking 
van de dwangsomoplegging. Naar het oordeel van het college vormt de last een voldoende 
prikkel om de last na te leven. Het vastgestelde bedrag staat daarmee tevens in redelijke 
verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van deze 
dwangsomoplegging. 

 

                                                      
7 Boetebeleidsregels OPTA, kenmerk OPTA/ACNB/2008/200405, gepubliceerd op www.opta.nl op 12 maart 2008 (Stcr. 50). 
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Ten aanzien van de begunstigingstermijn 
32. Het college heeft de gevorderde informatie nodig voor de vervulling van zijn wettelijke taak. 

  
33. Het college acht een begunstigingstermijn tot en met 18 juni 2009 een redelijke termijn, te 

meer nu Pretium reeds op 28 maart 2009 zelf heeft aangekondigd een groot deel van de 
gevorderde informatie eigener beweging te zullen publiceren.8 Pretium wordt in staat geacht 
de overtreding binnen de begunstigingstermijn te beëindigen. 

 

4.4 Dictum 
 
34. Het college oordeelt dat Pretium Telecom B.V. artikel 18.7, tweede lid, Telecommunicatiewet 

overtreedt, aangezien Pretium Telecom B.V. de door het college gevorderde informatie niet 
binnen de door het college gestelde termijn heeft verstrekt. Het college legt Pretium Telecom 
B.V. derhalve een last onder dwangsom op met de volgende inhoud: 
 
a) Pretium Telecom B.V. dient binnen één week na dagtekening van dit besluit de hierna 
gespecificeerde informatie aan het college te verstrekken. 

 
• De volledige geluidsopnames van de 235 telemarketinggesprekken die door Pretium op 19 

juli 2007 aan de toezichthoudende medewerkers van de Consumentenautoriteit zijn 
verstrekt9 

• De volledige transscripties van de hierboven onder het eerste bullitpoint genoemde 
gesprekken voor zover beschikbaar, maar in ieder geval de 41 door Pretium in haar 
advertentie10 vermelde transscripties. Per transscriptie dient te worden vermeld wat de 
datum was waarop dit gesprek is gevoerd en welk callcenter dit gesprek namens Pretium 
heeft gevoerd. 

• De volledige callscripts van Pretium of van de door haar ingeschakelde callcenters die op 
de hierboven onder het eerste bullitpoint genoemde gesprekken van toepassing waren.  
 

b) Indien Pretium Telecom B.V. deze last niet naleeft, verbeurt zij een dwangsom van  
€ 5.000 voor iedere dag waarin zij nalaat bovengenoemde last na te leven, tot een maximum 
van € 75.000. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
8 Zie advertentie van Pretium in Het Financieele Dagblad van 28 maart 2009.  
9 Zie randnummer 72 van het besluit van de Consumenten Autoriteit met kenmerk CA/NB/22/ 
10 Het betreft hier de volledige transscripties van de 41 gesprekken zoals door Pretium genoemd in haar advertentie in Het 
Financieele Dagblad van 28 maart 2009. 
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HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur  
 
 
 
W.g. 
mw.drs. D.L. Braal-Verhoog 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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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