
Bij schrijven van 25 juli 2001 (kenmerk: AMCP:6534.1) heeft u namens Koninklijke KPN N.V. (hierna:
KPN) bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college van de Onafhankelijke Post en
Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) van 19 juni 2001 (kenmerk: OPTA/EGM/2001/
201419). Dit besluit is gewijzigd bij besluit van 24 september 2001 (kenmerk: OPTA/EGM/2001/
202708) en bij besluit van 18 december 2001 (kenmerk: OPTA/EGM/2001/203735). Op grond van artikel
6:19 Algemene wet bestuursrecht, wordt het bezwaarschrift mede geacht te zijn gericht tegen het
besluit van 24 september 2001 en het besluit van 18 december 2001. Hierbij ontvangt u, als
gemachtigde van KPN, de beslissing op het bezwaarschrift. Het verslag van de hoorzitting in dezen is als
bijlage bij deze beslissing opgenomen.

1.        Verloop van de procedure
Bij besluit van 19 juni 2001 met bovenstaand kenmerk heeft het college aan KPN een last onder
dwangsom opgelegd inzake de verplichting van KPN om een universele telefoongids en abonnee-
informatiedienst beschikbaar te stellen.

Bij schrijven van 25 juli 2001 met bovenstaand kenmerk heeft u, namens KPN,  bezwaar op nader aan te
voeren gronden gemaakt tegen het besluit van het college van 19 juni 2001. Het college heeft de
ontvangst van dit bezwaarschrift bij schrijven van 26 juli 2001 (kenmerk: OPTA/JUZ/2001/202216)
bevestigd.

Bij schrijven van 5 september 2001 (kenmerk: AMCP:7139.1) heeft KPN de gronden van haar
bezwaarschrift ingediend.
Bij schrijven van 24 september 2001, met bovenstaand kenmerk, is het besluit van 19 juni 2001 op
verzoek van KPN gewijzigd, in die zin dat de begunstigingstermijn van de last die betrekking had op de
abonnee-informatiedienst is verlengd tot 19 december 2001.

KPN is op 2 oktober 2001 ter zake van haar bezwaar gehoord.

Bij schrijven van 18 december 2001 met bovenstaand kenmerk is het besluit van 19 juni 2001 en het
besluit van 24 september 2001 op verzoek van KPN gewijzigd.

KPN heeft bij faxberichten van 20 december 2001 en 14 januari 2002 gereageerd op het besluit van het
college van 18 december 2001. Desgevraagd heeft KPN bij faxbericht van 23 januari 2002 aangegeven
met haar reacties te hebben bedoeld haar bezwaarschrift van 25 juli 2001 aan te vullen naar aanleiding
van het besluit van het college van 18 december 2001.

Tevens heeft KPN in haar faxbericht van 23 januari 2002 aangegeven van de haar geboden mogelijkheid
om te worden gehoord af te zien. Vervolgens heeft zij, op verzoek van het college, bij faxbericht van 5
februari 2002, een schriftelijke toelichting gegeven op de productieplanning van de telefoongidsen.



2.        Bestreden besluit
Het college heeft in zijn besluit van 19 juni 2001 geconstateerd dat de telefoongids en de abonnee-
informatiedienst die KPN beschikbaar stelt, niet alle abonnees van Nederland bevatten. KPN voldoet
daarmee niet aan de plicht om een universele telefoongids en abonnee-informatiedienst beschikbaar te
stellen. De overtreding is toe te rekenen aan KPN, omdat de gegevens van andere aanbieders niet aan
KPN worden geleverd, vanwege het feit dat zij de toelevering van gegevens ten behoeve van de
universele telefoongids of abonnee-informatiedienst in strijd met de geldende regelgeving afhankelijk
stelt van extra verplichtingen. KPN vraagt namelijk een vergoeding aan andere aanbieders en eist
aanlevering in een door KPN voorgeschreven formaat.

Het college heeft KPN derhalve, voor zover het betreft de telefoongidsen een last opgelegd wegens
overtreding van artikel 9.1 lid 1 Telecommunicatiewet (hierna: Tw) jo. artikel 2 sub c jo. artikel 5 Besluit
universele dienstverlening (hierna: Bud) met een begunstigingstermijn tot 19 december 2001. De last
luidt dat KPN ervoor zorg draagt dat de ter algemene beschikking gestelde regiotelefoongidsen voldoen
aan de voorwaarden van artikel 2 sub c jo. artikel 5 Bud.

Voor zover het de abonnee-informatiedienst betreft, heeft het college KPN een last opgelegd wegens
overtreding van artikel 9.1 eerste lid Tw jo. artikel 2 sub d jo. artikel 6 Bud met een
begunstigingstermijn tot 19 september 2001.  De last luidt dat KPN ervoor zorg draagt dat de abonnee-
informatiedienst voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 sub d jo. artikel 6 Bud.

Bij besluit van 24 september 2001 is de begunstigingstermijn voor de last onder dwangsom inzake de
abonnee- informatiedienst op verzoek van KPN verlengd tot 19 december 2001. De last luidt dat KPN
ervoor zorg dient te dragen dat een universele informatiedienst welke voldoet aan de voorwaarden van
artikel 2 sub d jo. artikel 6 Bud tot stand komt.

Bij besluit van 18 december 2001 is opnieuw een wijzigingsbesluit genomen met de volgende inhoud.
De begunstigingstermijn van de last die betrekking heeft op de abonnee-informatiedienst is ten aanzien
van de door Schiphol Telematics aan te leveren gegevens verlengd tot 29 januari 2002 en ten aanzien
van Debitel en Tele2 tot 1 april 2002. Indien KPN op 1 april 2002 niet voldoet aan deze last, verbeurt
KPN een dwangsom van EUR. 500,- per week met een maximum van EUR. 26.000,- .
De last die betrekking heeft op de universele telefoongids is ten aanzien van de gegevens van partijen,
die blijkens de maandelijkse rapportage van KPN aan het college, op basis van het besluit van 19 juni
2001, hun abonneegegevens uiterlijk op 4 december 2001 hebben aangeleverd, verlengd tot 29 januari
2002. Ten aanzien van Schiphol Telematics is de begunstigingstermijn verlengd tot 19 maart 2002. Ten
aanzien van Debitel en Tele2 is de begunstigingstermijn verlengd tot 13 mei 2002. Indien KPN na 13 mei
niet voldoet aan deze last verbeurt KPN een dwangsom van EUR. 500,- per gepubliceerde telefoongids
met een maximum van EUR. 25.000,- .

3.      Bezwaar KPN
Ter ondersteuning van haar bezwaarschrift, voert KPN de volgende argumenten aan:



3.1      KPN’s financiering van de universele gids
Het college heeft ten onrechte overwogen dat KPN de aanbieders die haar publicabele gegevens
aanleveren, geen additionele voorwaarden mag stellen voor het opnemen van deze gegevens in de
telefoongids en de abonnee-informatiedienst. Er is geen specifiek dwingende regelgeving voor de
financiering van de diensten, er wordt alleen wettelijk geregeld dat de diensten betaalbaar moeten zijn
en voor eenieder beschikbaar moeten zijn. Bovendien is de regeling van 9.3 Tw geen dwingende
regeling, omdat er staat dat KPN bij het college kan vragen om een vergoeding van de nettokosten. Uit
het overgangsrecht blijkt dat indien KPN er niet meer in zou slagen om de gids te financieren haar dan
de mogelijkheid wordt geboden om de verplichting tot het leveren van een telefoongids en het
aanbieden van een abonnee-informatiedienst in te leveren. Daaruit zou eveneens blijken dat de
financiering niet dwingend is. Kortom, artikel 9.3 Tw is een vangnetregeling. Ook artikel 43 BOHT bevat
geen dwingende regeling inzake de financiering. Het is evenals artikel 9.3 Tw een vangnet, namelijk
kostenoriëntatie als bescherming van KPN tegen al te hoge inkoopkosten. Het staat KPN daarom vrij een
ander tarief af te spreken dan het op kosten georiënteerde tarief. Dit is ook gerechtvaardigd. Andere
aanbieders profiteren van de gids, omdat er meer verkeer wordt gegenereerd naar die andere
aanbieders, wat leidt tot hogere inkomsten. Het college gooit met het bestreden besluit de huidige
financiering van de gids overhoop en bereikt hiermee dat betaalbaarheid niet langer verzekerd is en dat
er niet meer huis-aan-huis kan worden verspreid.

De in het bestreden besluit opgenomen termijnen zijn in verband hiermee onevenredig kort. Bovendien
is er tussen het college en KPN geen behoorlijk juridisch debat gevoerd over het verschil in inzicht over
de financiële kant van deze zaak. Daarnaast heeft het college 14 maanden gewacht met haar oordeel
omtrent KPN’s huidige financieringssysteem. Bovendien overweegt het college ten onrechte dat niet is
gebleken van bijzondere omstandigheden die aan handhavend optreden in de weg behoren te staan.
Deze bijzondere omstandigheden zijn gelegen in het principieel verschil van inzicht over de financiële
kant van deze zaak.

3.2       Verwijtbaarheid KPN
Ten onrechte is het college ervan uitgegaan dat KPN het feitelijk in haar macht heeft om uitvoering te
geven aan de opgelegde last. KPN treft dus geen verwijt en had dus niet als overtreder kunnen worden
aangemerkt. De last had daarom niet aan KPN kunnen worden opgelegd. KPN is afhankelijk van andere
aanbieders voor het verkrijgen van abonneegegevens.

Voor mobiele gebruikers en met name prepaid-gebruikers geldt dat de publicabele gegevens niet of niet
volledig (bekend) zijn bij andere telecom-aanbieders of KPN zelf. Zij geven geen prioriteit aan het
verzamelen van gegevens.

Ook leveren telecomaanbieders geen abonneegegevens aan, omdat er geen overeenstemming is over de
financiële bijdrage en/of het formaat waarin de gegevens geleverd dienen te worden. Zonder
overeenstemming over het formaat is het technisch onmogelijk voor KPN om de gidsen compleet te
krijgen.



Het college had het gedrag van deze aanbieders moeten handhaven op basis van artikel 43 Besluit ONP-
huurlijnen en telefonie (hierna: BOHT).

3.3 Te korte begunstigingstermijn
Gezien het feit dat met een aantal aanbieders geen of pas later overeenstemming is bereikt over de
financiële bijdrage en het formaat dat bij levering zal worden gehanteerd, is de begunstigingstermijn te
kort. Ook heeft KPN tijd nodig voor de conversie van de gegevens in het bestand van de abonnee-
informatiedienst om te komen tot een telefoongids. Het college heeft hiermee bij het vaststellen van de
begunstigingstermijn ten onrechte geen rekening gehouden.

3.4      Reikwijdte en betekenis last
Het college heeft ten onrechte de reikwijdte en betekenis van de opgelegde last niet (voldoende)
nauwkeurig bepaald. Het college had moeten bepalen dat KPN de last niet overtreedt als naar haar
redelijk oordeel de geleverde gegevens niet betrouwbaar zijn en zij daarom van bepaalde operators de
gegevens niet in de gids opneemt. Bovendien had het college rekening moeten houden met het feit dat
niet alle 50 gidsen tegelijkertijd na de begunstigingstermijn worden uitgegeven en had het college dus
moeten bepalen dat KPN aan de last voldoet zolang zij na afloop van de gegeven begunstigingstermijn
geen incomplete gids meer uitgeeft.

3.5     Service Providers
Artikel 43 BOHT verplicht alleen aanbieders, die nummers in gebruik geven, om de abonneegegevens
aan KPN beschikbaar te stellen. Aan service providers zijn geen nummerseries toegekend door OPTA. Zij
geven als zodanig dan ook geen nummers in gebruik. Het ontbreken van de gegevens van service
providers in de abonnee-informatiedienst en de telefoongidsen is dus geen schending van de
verplichtingen van KPN om een abonnee-informatiedienst en een telefoongids beschikbaar te stellen.

3.5       Talkline
De stelling van het college in het wijzigingsbesluit van 18 december jl. dat Talkline uiterlijk op 4
december 2001 de gegevens geleverd zou hebben, is achterhaald. Talkline is rond oktober 2001
overgenomen door Debitel. Talkline heeft pas na herhaaldelijke telefonische rappellen van de zijde van
KPN, per e-mailbericht van 10 december jl. laten weten dat zij de gegevens niet zal leveren onder de
door KPN toegezonden overeenkomst, maar onder de voorwaarden die Debitel zal uitonderhandelen met
KPN. KPN wenst derhalve aanpassing van de begunstigingstermijn ten aanzien van Talkline, onder
dezelfde voorwaarden als Debitel.

3.6 Verduidelijkingen besluit 18 december
KPN wenst verduidelijkingen van het college op een aantal punten van het besluit van 18 december jl..
KPN wil weten wie het college in paragraaf 15 van het besluit voor ogen heeft met “drie aanbieders van
openbare telefoondiensten en vier service providers”.



Het is KPN niet duidelijk hoe het college in paragraaf 18 op grond van de productieplanning voor
telefoongidsen van KPN is gekomen tot een tijd van 8 weken tussen aanlevering van de gegevens en het
moment van publicatie van die gegevens.
KPN wil van het college verder weten waarom in paragraaf 22 voorbij is gegaan aan de brief van KPN van
9 november jl. waarin KPN aangeeft dat zij een brief naar Debitel heeft gestuurd in reactie op de stelling
van Debitel dat Debitel nooit door KPN is benaderd voor aanlevering van de abonneegegevens en waarin
zij betoogt dat service providers geen leverplicht op grond van artikel 43 Boht hebben.
KPN wil verduidelijking van de hoogte van de dwangsommen zoals genoemd in paragraaf 35 en 39. KPN
gaat er vanuit dat de genoemde dwangsommen niet bovenop de dwangsommen uit het besluit van 19
juni komen, maar hiervan deel uitmaken.
KPN vindt het onduidelijk waarom in paragraaf 24 de datum 5 februari 2002 wordt genoemd en in
paragraaf 37 de datum 29 januari 2002.
KPN wil van het college weten of hetgeen vermeld is onder paragraaf 37 op Novaxess slaat.

3.7  Hoogte dwangsom
Het college is bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom uitgegaan van een veel te hoge
schatting van het aantal ontbrekende abonneegegevens, waardoor de dwangsommen veel te hoog zijn
vastgesteld.

4        Wettelijk kader
Op grond van artikel 9.1, eerste lid Tw worden in het algemeen maatschappelijk belang bij algemene
maatregel van bestuur openbare telecommunicatiediensten of daarmee samenhangende voorzieningen
aangewezen die voor eenieder tegen een betaalbare prijs en een bepaalde kwaliteit beschikbaar moeten
zijn.

In het Bud worden als openbare telecommunicatiediensten of daarmee samenhangende voorzieningen,
als bedoeld in artikel 9.1 Tw, op grond van artikel 2 Bud sub c en d, het beschikbaar stellen van
telefoongidsen respectievelijk het beschikbaar stellen van een abonnee-informatiedienst aangewezen.

Op grond van artikel 5 Bud dienen de telefoongidsen de gegevens van de abonnees van aanbieders van
vaste en mobiele openbare telefoondiensten met inbegrip van hun vaste, mobiele en persoonlijke
nummers te bevatten. De telefoongidsen dienen tenminste eenmaal per jaar te worden bijgewerkt.

Op grond van artikel 6 Bud bevat de abonnee-informatiedienst de vaste, mobiele en persoonlijke
nummers van de abonnees van aanbieders van vaste en mobiele openbare telefoondiensten.

Artikel 11.6 lid 1 sub b Tw bepaalt dat op verzoek van de abonnee zijn persoonsgegevens kosteloos niet
of niet meer worden opgenomen in de telefoongids en in het door de abonnee-informatiedienst
gebruikte abonneebestand.

Artikel 43 BOHT bepaalt dat degene, die een nummer als bedoeld in artikel 42, onderdeel a, b en c, in
gebruik geeft, op verzoek in een overeengekomen formaat, op billijke, kostengeoriënteerde en niet-
discriminerende voorwaarden die nummers met bijbehorende informatie beschikbaar stelt ten behoeve



van de beschikbaarstelling van telefoongidsen en de abonnee-informatiedienst, bedoeld in artikel 2,
onderdelen c en d, van het Besluit universele dienstverlening.

Artikel 42 BOHT wijst de volgende categorieën van nummers aan:
a. nummers van de vaste openbare telefoondienst;

b. nummers van de mobiele openbare telefoondienst, en

c. nummers van de persoonlijke nummerdienst.

Artikel 9.2 tot en met artikel 9.4 Tw in samenhang met artikel 20.1 tweede lid Tw beschrijft de procedure
die gevolgd moet worden indien diegene die is aangewezen om de op grond van het Bud aangewezen
openbare telecommunicatiediensten of daarmee samenhangende voorzieningen te leveren niet meer
kan of wil verlenen.

5         Overwegingen
5.1     Inleiding
Het college heeft zich allereerst de vraag gesteld of er, gelet op de feiten en omstandigheden van dit
moment, aanleiding is om de last, zoals deze op 18 december 2001 is aangepast, te handhaven. Hoewel
KPN al voor een belangrijk deel aan de last heeft voldaan, is nog niet volledig aan de last voldaan, zodat
de last niet zonder voorwerp is geraakt. Het college merkt verder op dat de in het bezwaarschrift van 25
juli 2001 door KPN naar voren gebrachte gronden van bezwaar voor een deel hun belang hebben
verloren, voor zover in de wijzigingsbesluiten van het college van 24 september 2001 en van 18
december 2001 aan de bezwaren van KPN tegemoet is gekomen. Dit geldt met name voor de onder
paragraaf 3.3, 3.4 en 3.8 aangevoerde gronden van bezwaar. Deze zullen daarom niet of summier
worden behandeld.

5.2 KPN’s financiering van de gids en verwijtbaarheid KPN
Ten aanzien van de door KPN onder paragraaf 3.1 en 3.2 aangevoerde bezwaren overweegt het college
als volgt. De vraag of KPN additionele financiële voorwaarden mag stellen voor het opnemen van de
door aanbieders van vaste en mobiele openbare telefoondiensten geleverde abonneegegevens, is van
belang voor beantwoording van de vraag of KPN in verband met die voorwaarden een verwijt kan worden
gemaakt voor het feit dat bepaalde abonneegegevens niet opgenomen zijn in de telefoongidsen of in
het bestand van de abonnee-informatiedienst.

Het college is van mening dat KPN geen financiële voorwaarden mag stellen voor het opnemen van de
door de aanbieders van vaste en mobiele openbare telefoondiensten te leveren abonneegegevens,
omdat zij, gelet op het bepaalde in artikel 9.1 Tw. en de artikelen 2, onder c en d, 5 en 6 van het Bud,
zonder meer verplicht is deze gegevens op te nemen in de algemene informatiedienst en de universele
telefoongidsen. Artikel 9.1 Tw. en de desbetreffende artikelen van de Bud laten immers niet toe dat,
behoudens het bepaalde in artikel 11.6 eerste lid, Tw., uitzondering wordt gemaakt op deze
verplichting.



In dit kader is eveneens het systeem van de wetgeving relevant. Uit de artikelen 9.3 en 9.3 van de
Telecommunicatiewet volgt dat degene die in opdracht een universele dienst als de telefoongids en de
abonnee-informatiedienst tegen een betaalbare prijs voor een ieder beschikbaar stelt, een aanvraag kan
indienen om vergoeding van de netto kosten. Daarnaast gaat het wettelijk systeem er vanuit dat
aanbieders van vaste openbare telecommunicatiediensten, met een bij ministeriële regeling bepaalde
omzethoogte, in dat geval kunnen worden verplicht om een financiële bijdrage te leveren aan de
universele diensten. Naar het oordeel van het college verhoudt het zich niet met het hiervoor
geschetste systeem van hoofdstuk 9 Telecommunicatiewet dat KPN die de universele dienst ingevolge
wettelijke opdracht aanbiedt, zelf financiële voorwaarden stelt aan aanbieders in de zin van artikel 43
BOHT voor het opnemen van aangeleverde gegevens ten behoeve van de telefoongids en de abonnee-
informatiedienst. Weliswaar zijn de bovenvermelde artikelen niet van toepassing, omdat KPN thans op
grond van de overgangsbepaling artikel 20.1 Tw. is aangewezen als universele dienstverlener, maar zij
gaan er duidelijk van uit dat de aanbieder van de aangewezen universele dienst op kostenbasis zal
opereren.

Indien KPN deze financiële voorwaarden toch stelt en de aanbieders vervolgens niet bereid zijn om te
onderhandelen over de overeenkomst tot levering van de gegevens, waaronder het overeen te komen
formaat, is het, zoals gezegd, naar het oordeel van het college aan KPN te wijten dat deze aanbieders de
gegevens niet aan KPN leveren. Gelet hierop oordeelt het college het argument van KPN dat het in deze
zin buiten de macht ligt van KPN om aan de last te voldoen, ongegrond.

Gelet op het vorenstaande mag KPN evenmin de additionele voorwaarde van een bepaald formaat stellen
voor het opnemen van de door aanbieders van vaste en mobiele openbare telefoondiensten geleverde
abonneegegevens in de telefoongidsen of in het bestand van de abonnee-informatiedienst. Dat sluit
niet uit KPN de aanbieders van vaste en mobiele openbare telefoondiensten aangeeft in welk formaat zij
de op te nemen gegevens aangeleverd wenst te krijgen en met deze aanbieders overleg voert over de
financiële voorwaarden waaronder deze bereid zijn daaraan tegemoet te komen. De praktijk wijst uit dat
dit overleg plaats vindt en tot bevredigende resultaten leidt. Ook dit bezwaar moet derhalve ongegrond
worden verklaard.

Voor zover KPN, zoals samengevat onder paragraaf 3.3., heeft betoogd dat de begunstigingstermijn van
het college te kort is vanwege het feit dat geen overeenstemming over de financiële bijdrage en het
formaat is bereikt, oordeelt het college als volgt. Hoewel het aan KPN te wijten is dat zij met de
aanbieders in de zin van artikel 43 BOHT geen overeenstemming heeft bereikt over de financiële
bijdrage en het formaat, zijn de begunstigingstermijnen, zoals in paragraaf 2 is vermeld, na het nemen
van het bestreden besluit van 19 juni 2001, enkele malen verlengd, zodat aan het bezwaar van KPN is
tegemoet gekomen. Het bezwaar van KPN treft daarom thans geen doel.

Tevens kan naar het oordeel van het college een principieel verschil van inzicht tussen het college en
KPN ten aanzien van de financiering van universele diensten niet in de weg staan aan handhavend
optreden met de daaraan in het bestreden besluit verbonden termijnen door het college. Het college
heeft immers een wettelijke toezichtstaak en kan de uitoefening daarvan niet afhankelijk maken van de



instemming van degene die de universele dienst moet leveren. Zoals hiervoor is uiteengezet, heeft het
college bovendien terzake genoegzaam overleg gevoerd en heeft hij de termijnen verlengd.

Ten aanzien van de (prepaid) gegevens van mobiele operators, waarvan KPN stelt dat deze vaak onjuist
of onvolledig zijn, merkt het college het volgende op. Indien abonnees hebben aangegeven dat hun
gegevens niet in het abonneebestand van de abonnee-informatiedienst, respectievelijk de telefoongids
dienen te worden opgenomen, draagt KPN er zorg voor dat, op grond van artikel 11.6 lid 1 sub b Tw,
deze gegevens niet worden opgenomen in het abonneebestand van de abonnee-informatiedienst en in
de telefoongids. Alle andere gegevens dienen in beginsel door KPN te worden opgenomen in de gids.
Wel acht het college het, mede gelet op artikel 9.1 Tw, van maatschappelijk belang dat er geen onjuiste
of onvolledige gegevens in de telefoongids worden opgenomen. Het college is daarom van mening dat,
indien KPN na het voeren van overleg met de leveranciers van de abonneegegevens redelijkerwijs tot het
oordeel kon komen dat de aangeleverde gegevens onjuist of onvolledig zijn, het niet aan KPN te wijten
is dat deze gegevens niet worden opgenomen in de telefoongids en het abonneebestand van de
abonnee-informatiedienst. Het onder paragraaf 3.4 weergegeven bezwaar wordt derhalve,  voor zover
KPN hiermee betoogt dat het college had moeten bepalen dat KPN de last niet overtreedt indien zij
redelijkerwijze tot het oordeel kan komen dat de aangeleverde gegevens niet betrouwbaar zijn en zij die
gegevens daarom niet in de telefoongids of het bestand van de abonnee-informatiedienst opneemt,
gegrond verklaard.

5.3 Te korte begunstigingstermijn vanwege conversietijd
In het wijzigingsbesluit van het college van 18 december 2001 is rekening gehouden met de tijd die KPN
nodig heeft voor conversie van de aangeleverde gegevens van KPN. Het bezwaar van KPN tegen het
besluit van 19 juni, dat het college geen rekening heeft gehouden met de conversietijd, zoals
weergegeven in paragraaf 3.3, treft dus geen doel meer. Het college zal daarom dit bezwaar hier niet
verder behandelen.

In haar aanvullend bezwaarschrift van 14 januari 2002, zie paragraaf 3.6, vraagt KPN op enkele punten
verduidelijking van passages in het besluit die betrekking hebben op de berekening van de
conversietijd.

Ten aanzien van de door het college in zijn besluit van 18 december 2001 aan de hand van de
productieplanning van KPN berekende termijn van 8 weken tussen aanlevering van de gegevens en het
moment van publicatie van die gegevens in de telefoongids van KPN, merkt het college het volgende op.
KPN heeft in haar faxbericht van 23 januari jl. genoegzaam aangetoond dat zij een termijn van 9 tot 11
weken nodig heeft tussen het moment van aanlevering van de gegevens bij KPN en het moment van
publicatie van die gegevens in de telefoongids van KPN. Voor zover KPN in haar aanvullend
bezwaarschrift van 14 januari 2002 heeft willen betogen, dat de door het college berekende termijn van
8 weken onjuist is, verklaart het college het bezwaar van KPN gegrond. Het college past zijn besluit in
die zin aan.



Ten aanzien van de datum van 5 februari 2002 die in paragraaf 24 van het besluit van 18 december 2001
is genoemd, merkt het college op dat hier sprake is van een kennelijke verschrijving. De datum moet
zijn: 8 weken na 4 december, te weten 29 januari 2002. In paragraaf 37 van het dictum van het besluit
staat deze datum ook vermeld. Het bezwaar van KPN wordt derhalve gegrond verklaard, maar leidt niet
tot aanpassing van het besluit.

5.4. Reikwijdte en betekenis last ten aanzien van 50 gidsen
Het college stelt voorop dat de last is bedoeld om te bewerkstelligen dat alle telefoongidsen die na
afloop van de begunstigingstermijn uitgegeven worden, naast de gegevens van de abonnees van KPN
ook alle gegevens van de abonnees van andere aanbieders als bedoeld in artikel 43 BOHT bevatten. Het
is uitdrukkelijk niet de bedoeling van het college geweest om het produktie- en distributieschema van
KPN te doorkruisen in die zin dat KPN gedwongen zou zijn om na afloop van de begunstigingstermijn
alle telefoongidsen in één keer te distribueren. Voor zover KPN met haar bezwaar, zoals hierboven
samengevat in paragraaf 3.4, bedoeld heeft dat de bestreden besluiten op dit punt onvoldoende zijn
gemotiveerd, oordeelt het college het bezwaar gegrond.  Het college acht het door KPN geconstateerde
motiveringsgebrek hiermee hersteld.

5.5 Service Providers
KPN doet het in haar bezwaarschrift, zoals hierboven samengevat in paragraaf 3.5, voorkomen alsof
alleen een houder van een nummer, dus diegene aan wie door het college het nummer is toegekend,
een nummer in gebruik kan geven. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Indien het college op
grond van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet een nummer toekent, wordt diegene aan wie het
nummer is toegekend als de houder van een nummer aangemerkt. Een houder van een nummer kan de
aan hem toegekende nummers in gebruik geven aan een ander, bijvoorbeeld een service provider. Deze
service provider kan op haar beurt de nummers wederom in gebruik geven aan één van haar abonnees.
Hiermee krijgt de service provider de verplichting van artikel 43 BOHT. KPN is derhalve gehouden om
jegens de service providers op dezelfde wijze te handelen als zij jegens andere aanbieders die nummers
in gebruik geven handelt. Dit argument van KPN, zoals samengevat in paragraaf 3.5, treft derhalve geen
doel.

Dat het college in zijn besluit van 18 december 2001 geen vermelding heeft gedaan van de brief van
KPN, waarin zij stelt dat service providers geen leverplicht op grond van artikel 43 Boht hebben, doet
aan het bovenstaande niets af. Voor zover KPN hiermee heeft willen betogen, dat hier sprake is van een
motiveringsgebrek, verklaart het college het bezwaar van KPN ongegrond.

5.6 Talkline
Ten tijde van het nemen van het besluit van 18 december 2001 was het college niet op de hoogte van
het feit dat Talkline, onder meer vanwege het ontbreken van overeenstemming in de vorm van een
overeenkomst, de abonneegegevens niet voor 4 december 2001 zou leveren. Wat hiervan ook zij, thans
heeft KPN het naar het oordeel van het college voldoende aannemelijk gemaakt dat de
contractsonderhandelingen met Talkline vanwege de overname door Debitel zijn vertraagd. Het college



verklaart daarom het bezwaar van KPN, dat het college van de onjuiste veronderstelling is uitgegaan dat
Talkline de abonneegegevens voor 4 december 2001 zou leveren, gegrond en past zijn besluit van 18
december 2001 aan.

5.7 Hoogte dwangsom
Op grond van gewijzigde omstandigheden heeft het college bij besluit van 18 december 2001 nieuwe
dwangsommen vastgesteld, die in de plaats komen van de dwangsommen van het besluit van 19 juni
2001. Het belang van KPN bij haar bezwaar tegen de hoogte van de dwangsom in het besluit van 19
juni, zoals weergegeven in paragraaf 3.7, vervalt hiermee. Het college zal daarom dit bezwaar hier niet
verder behandelen.

Tevens heeft het college hiermee de vraag van KPN, zoals weergegeven in paragraaf 3.6, over de
verhouding tussen de dwangsom van het besluit van 19 juni 2001 en het besluit van 18 december 2001
beantwoord.

5.8 Verduidelijkingen besluit 18 december
De door KPN in haar brief van 14 januari 2001 onder paragraaf 2 tot en met 5 gevraagde
verduidelijkingen zijn reeds in het bovenstaande aan de orde geweest.

Ten aanzien  van de vraag van KPN wie het college in paragraaf 15 van het besluit van 18 december
2001 voor ogen heeft met “drie aanbieders van openbare telefoondiensten en vier service providers”,
merkt het college het volgende op. Bedoeld is de partijen weer te geven ten aanzien van wie KPN in haar
verzoekschrift stelt dat zij de gegevens niet of niet tijdig leveren om aan de last te voldoen, te weten:
Ben, Dutchtone, Telfort, Talkline, Debitel, Schiphol Telematics, Lijbrandt Telecom, Tele2 en Novaxess.
Voor zover KPN hiermee bezwaar heeft willen maken wegens een motiveringsgebrek in het besluit van
18 december 2001, verklaard het college het bezwaar van KPN gegrond. Het college acht het door KPN
geconstateerde motiveringsgebrek hiermee hersteld.

Ten aanzien van de vraag van KPN of hetgeen is vermeld onder paragraaf 37 ook op Novaxess slaat,
beantwoordt het college deze vraag voor de goede orde bevestigend, omdat Novaxess niet genoemd
wordt in de uitzonderingen op hetgeen is gesteld in paragraaf 37.

Besluit
I.   Het college verklaart de bezwaren van KPN gegrond:
- voor zover bij het bestreden besluit niet is bepaald dat KPN de last niet overtreedt indien zij

redelijkerwijze tot het oordeel kan komen dat de aangeleverde gegevens niet betrouwbaar zijn en
zij die gegevens daarom niet in de telefoongids of het  bestand van de abonnee-informatiedienst
opneemt.

- voor zover bij het bestreden besluit van 18 december jl. een onjuiste conversietermijn van 8 weken
is vastgesteld tussen het moment van aanlevering van de gegevens bij KPN ten behoeve van de
telefoongids en het moment van publicatie van die gegevens in de telefoongids van KPN .



- voor zover in paragraaf 24 van het bestreden besluit van 18 december jl. sprake is van een
motiveringsgebrek in het bestreden besluit.

- voor zover het college van de onjuiste veronderstelling is uitgegaan dat Talkline de
abonneegegevens voor 4 december 2001 zou leveren.

- voor zover de bestreden besluiten ten onrechte de indruk hebben gewekt dat met de last beoogd
zou zijn KPN te dwingen na afloop van de begunstigingstermijn alle telefoongidsen in één keer te
distribueren.

- voor zover het besluit van 18  december jl. ten aanzien van de in paragraaf 15 van dat besluit
genoemde “drie aanbieders van openbare telefoondiensten en vier service providers” nadere
motivering behoeft.

II.  Voor het overige verklaart het college het bezwaar van KPN ongegrond.

III. In verband met het vorenstaande past het college van het besluit van 19 juni 2001 als volgt aan:

- Aan paragraaf 18 van het besluit van 19 juni 2001 wordt toegevoegd: “Indien de aangeleverde
gegevens naar het redelijk oordeel van KPN niet betrouwbaar zijn, behoeven deze gegevens niet in
de telefoongids of het abonnee-informatiebestand van de abonnee-informatiedienst te worden
opgenomen.”

Het dictum van het besluit van 19 juni 2001 moet in het licht van deze toevoeging worden uitgelegd.

IV. Het dictum van het besluit van 18 december 2001 wordt als volgt aangepast:

- In paragraaf 33 en paragraaf 36 wordt de volgende zin: “Hierop zijn de volgende twee
uitzonderingen van toepassing.” gewijzigd in “Hierop zijn de volgende drie uitzonderingen van
toepassing.”

- Het eerste zinsdeel in paragraaf 35: “Ten aanzien van debitel en Tele2 wijzigt het college de op 19
juni 2001 opgelegde en op 24 september 2001 gewijzigde last als volgt” wordt gewijzigd in “Ten
aanzien van Debitel, Talkline en Tele2 wijzigt het college de op 19 juni 2001 opgelegde en op 24
september 2001 gewijzigde last als volgt”

- De paragrafen 37 tot en met 39 worden als volgt gewijzigd:
“37.Ten aanzien van partijen die, blijkens de maandelijkse rapportage die KPN op basis van het besluit

van 19 juni 2001, abonneegegevens moeten leveren en dit uiterlijk 4 december 2001 hebben
gedaan kent het college het verzoek van KPN tot opschorting van de last ten aanzien van de
beschikbaarstelling van de telefoongids toe tot uiterlijk 11 weken na 4 december 2001, te weten
uiterlijk 19 februari 2002.



38. Ten aanzien van Schiphol Telematics kent het college het verzoek van KPN om het besluit van 19
juni betreffende de beschikbaarstelling van de telefoongids op te schorten wegens de tijdelijke
onmogelijkheid aan de last te voldoen toe in die zin dat de abonneegegevens van Schiphol
Telematics uiterlijk moeten worden opgenomen in de regio-telefoongidsen die vanaf 9 april 2002,
dat wil zeggen 11 weken na de levering van de gegevens op 15 januari 2002, worden gepubliceerd.

39. Ten aanzien van Debitel, Talkline en Tele2 wijzigt het college de op 19 juni 2001 opgelegde last als
volgt: KPN draagt er zorg voor dat vanaf 3 juni 2002, 11 weken na de uiterste leverdatum van
gegevens op 18 maart 2002, de ter algemene beschikking gestelde regio-telefoongidsen voldoen
aan de voorwaarden van artikel 2, sub c, jo. artikel 5 Bud. Indien KPN na 3 juni 2002 niet voldoet
aan deze last, verbeurt KPN een dwangsom van EUR. 500,- per gepubliceerde regio-telefoongids met
een maximum van EUR. 25.000,-.”

Aldus besloten in de vergadering van het college van 6 maart 2002,

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

prof. dr. J.C. Arnbak, voorzitter
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