
 

 

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 

 OPTA/EGM/2001/203735 amcp81927  
Datum Onderwerp Bijlage(n) 

18 DECEMBER 2001 Opschortingsverzoek last onder dwangsom telefoongids  
 
 
 
Geachte heer Eijsvoogel, 
 
Naar aanleiding van uw verzoekschrift van 23 november 2001, met kenmerk AMCP:8192.2, bericht het 
college u als volgt.  
 
Inleiding 
 
1. Op 23 november 2001 heeft KPN Telecom B.V., in dezen vertegenwoordigd door Allen & Overy 

(hierna gezamenlijk te noemen KPN), bij het college van de Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit (hierna het college) een verzoekschrift ingediend strekkende tot 
toepassing van artikel 5:34 Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb). Het verzoekschrift richt zich 
op de opschorting van een deel van de last onder dwangsom die het college op 19 juni 2001, 
gewijzigd bij besluit van 24 september 2001, aan KPN heeft opgelegd inzake de beschikbaarstelling 
van een universele abonnee-informatiedienst en telefoongids. Het gaat om opschorting van de last 
onder dwangsom betreffende de beschikbaarstelling van de abonnee-informatiedienst en 
telefoongids. Aangezien KPN naar eigen zeggen in de tijdelijke onmogelijkheid verkeert om aan het 
in de last gestelde te voldoen, is opschorting van de last onder dwangsom in de ogen van KPN 
gerechtvaardigd. 

 
2. KPN verzoekt het college de last onder dwangsom betreffende de beschikbaarstelling van een 

universele telefoongids op te schorten tot 7 maart 2002. Daarnaast verzoekt KPN het college de last 
onder dwangsom betreffende de publicatie van een universele telefoongids en de 
beschikbaarstelling van een universele abonnee-informatiedienst op te schorten tot 1 april 2002 
voor zover het de gegevens van een aantal service-providers en Novaxess betreft.  
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Voorgeschiedenis 
 
3. Op 19 juni 2001 heeft het college per besluit met kenmerk OPTA/EGM/2001/201419 aan KPN een 

last onder dwangsom opgelegd met de strekking dat KPN uiterlijk op 19 september 2001 een 
abonnee-informatiedienst beschikbaar moet stellen die alle vaste, mobiele en persoonlijke nummers 
bevat, overeenkomstig hetgeen in artikel 2, sub d van het Besluit universele dienstverlening 
(hierna: Bud) jo. artikel 6 Bud is beschreven. 

 
4. Aanvullend op bovengenoemde last is aan KPN opgelegd, onder verbeurte van een last onder 

dwangsom, uiterlijk op 19 december 2001 een telefoongids beschikbaar te stellen die alle vaste, 
mobiele en persoonlijke nummers bevat, overeenkomstig hetgeen in artikel 2, sub c van het Bud, jo. 
artikel 5 Bud is beschreven. 

 
5. Op 24 september 2001 heeft het college, na daartoe door KPN verzocht te zijn, per besluit met 

kenmerk OPTA/EGM/2001/202708 de last onder dwangsom voor de abonnee-informatiedienst 
opgeschort, wegens tijdelijke onmogelijkheid van KPN aan de last te voldoen. De strekking van het 
wijzigingsbesluit was dat de begunstigingstermijn voor het leveren van de abonnee-informatiedienst 
is opgeschort tot 19 december 2001. 

 
Motivering verzoek KPN 
 
6. Teneinde de papieren telefoongidsen vanaf 19 december 2001 aan de wettelijke eisen te laten 

voldoen, zou volgens KPN levering van de abonneegegevens uiterlijk 8 november 2001 
plaatsgevonden moeten hebben. Verder stelt KPN in haar verzoekschrift dat tussen het moment van 
aanleveren van gegevens en publicatie van een papieren telefoongids, een termijn van ongeveer 8 
weken van toepassing is. Partijen die hun gegevens na 8 november 2001 hebben aangeleverd, 
kunnen derhalve niet uiterlijk op 19 december 2001 in de telefoongids worden opgenomen.  

 
7. Daarnaast is er een aantal aanbieders die geen abonneegegevens aan KPN leveren. Uit het 

verzoekschrift van KPN volgt dat het hier gaat om debitel (alleen voor wat betreft de aansluitingen 
via Libertel), Talkline, Lijbrandt Telecom, Schiphol Telematics en Tele2. Deze partijen kunnen 
volgens KPN geen abonneegegevens op een zodanig tijdstip leveren dat KPN deze gegevens op kan 
nemen in de abonnee-informatiedienst en telefoongids. Volgens KPN rust er op service-providers 
geen plicht abonneegegevens op grond van artikel 43 Boht te leveren. KPN geeft aan dat er bij 
sommige service-providers nog steeds onduidelijkheid bestaat over de verplichtingen die zij hebben.  

 
8. Als derde punt geeft KPN aan dat het bedrijf Novaxess geen abonneegegevens aan KPN levert. 

Novaxess heeft aangegeven op 6 december 2001 gegevens te gaan leveren. KPN merkt daarbij op 
dat het om een erg klein aantal gegevens gaat. 

 
9. KPN verzoekt om gehele opschorting van de last onder dwangsom ten aanzien van de 

beschikbaarstelling van de papieren telefoongids tot 7 maart 2002 vanwege de tijdelijke 
onmogelijkheid om aan de last onder dwangsom te voldoen. Een aantal aanbieders van 
telefoondiensten heeft immers niet tijdig gegevens geleverd. 

 



 

10. Voorts verzoekt KPN om de gedeeltelijke opschorting van de last onder dwangsom ten aanzien van 
de papieren telefoongids en abonnee-informatiedienst tot 1 april 2001 (aangenomen wordt dat KPN 
1 april 2002 bedoelt), voor zover het de gegevens van de service-providers en Novaxess betreft. 
Overigens sluit KPN niet uit dat een nieuwe opschorting ten aanzien van sommige service-providers 
nodig zal zijn. 

 
11. Tevens is KPN van mening dat de opgelegde dwangsommen ten opzichte van het aantal gegevens 

dat nog aan KPN geleverd moet worden onevenredig hoog is en daarmee in strijd met artikel 5:32, 
lid 4, Awb. 

 
Overwegingen van het college 
 
De wettelijke systematiek van de Universele dienst 
 
12. De universele dienst wordt beschreven in artikel 9.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet 

(hierna: Tw). Dit artikel bepaalt dat in het algemeen maatschappelijk belang bij algemene maatregel 
van bestuur openbare telecommunicatiediensten of daarmee samenhangende voorzieningen 
aangewezen zijn die voor eenieder tegen een betaalbare prijs en een bepaalde kwaliteit beschikbaar 
moeten zijn. De uitwerking van dit artikel vindt plaats in het Bud. Aan KPN Telecom B.V. wordt in 
artikel 20.1, tweede lid Tw KPN opgedragen uitvoering te geven aan hetgeen in artikel 9.1 Tw wordt 
beschreven.  

 
13. KPN is op grond van artikel 9.1, eerste lid, van de Tw jo. artikel 2, sub c en d, jo. artikel 5 en artikel 

6 van het Bud, verplicht een universele telefoongids en abonnee-informatiedienst beschikbaar te 
stellen. Deze zogenoemde universele diensten bevatten de gegevens van alle abonnees van alle 
aanbieders in Nederland, met uitzondering van abonnees die hebben verzocht niet te worden 
opgenomen in de telefoongids of het voor de abonnee-informatiedienst gebruikte bestand.  

 
14. Teneinde aan bovengenoemde verplichting te kunnen voldoen, heeft de wetgever aan uitgevers van 

universele diensten, zoals in dit geval de telefoongids en de abonnee-informatiedienst, met artikel 
43 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: Boht) de mogelijkheid gegeven 
abonneegegevens van andere aanbieders van vaste en mobiele telefoondiensten alsmede van 
persoonlijke nummerdiensten te vergaren in een overeengekomen formaat, op billijke, 
kostengeoriënteerde en niet-discriminerende voorwaarden. Bij weigering tot levering kan KPN het 
college verzoeken hiertegen handhavend op te treden. In september 2001 heeft KPN daartoe ook 
verzocht en heeft het college marktpartijen gewezen op hun leverplicht. 

 
Tijdelijke onmogelijkheid van KPN aan de last te voldoen 
 
15. Zoals reeds hiervoor uiteen is gezet, stelt KPN in haar verzoekschrift niet in staat te zijn om op 19 

december 2001 aan de door het college opgelegde lasten te voldoen, omdat drie aanbieders van 
openbare telefoondiensten en vier service-providers de gegevens niet tijdig zullen aanleveren. Het 
college merkt daarbij op dat het besluit van 19 juni 2001 zich niet uitsluitend richt op de levering 
van deze aanbieders van mobiele openbare telefoondiensten en service-providers, maar op alle 
partijen die een leverplicht van abonneegegevens ten behoeve van de abonnee-informatiedienst ex. 



 

artikel 43 Boht aan KPN hebben. Het college acht het van belang dat alle gegevens in de abonnee-
informatiedienst en de papieren gids worden opgenomen.  

 
16. Het college wijst er, wellicht ten overvloede, op dat het onderhavige besluit zich richt op de gehele 

wettelijke plicht zoals bedoeld in artikel 9.1, eerste lid, Tw jo. artikel 2, sub c en d, jo. artikel 5 en 
artikel 6 van het Bud en niet op opname van een deel van de gegevens. 

 
17. Blijkens informatie die KPN in een eerder stadium aan het college heeft overlegd (onder meer de 

brief van KPN aan het college van 14 september 2001, met kenmerk AMCP:7076.1), heeft KPN 
ongeveer twee weken nodig tussen de levering van abonneegegevens en opname van die gegevens 
in de abonnee-informatiedienst. Dat is de reden dat KPN levering van gegevens uiterlijk op 4 
december 2001 noodzakelijk achtte om die gegevens uiterlijk op 19 december 2001 beschikbaar te 
hebben voor de abonnee-informatiedienst . 

 
18. Blijkens de op 29 november 2001 (kenmerk: AMCP:8644.1) door KPN aan het college geleverde 

productieplanning voor telefoongidsen heeft KPN tussen het moment van aanlevering van gegevens 
ten behoeve van een papieren telefoongids en de publicatie ervan ongeveer 8 weken nodig. 

 
19. Het college heeft KPN er reeds bij brief van 3 april 2001 (kenmerk: OPTA/EGM/2001/200877) op 

gewezen dat zij in de huidige situatie niet voldoet aan haar verplichting tot het beschikbaar stellen 
van een universele telefoongids en abonnee-informatiedienst. Het college constateert dat KPN in 
ieder geval vanaf die datum voldoende tijd heeft gehad om aan haar verplichtingen in dezen te 
voldoen. Bovendien moet KPN tot en met het verlopen van de begunstigingstermijn in staat worden 
geacht om met leveranciers van abonneegegevens te overleggen en overeenstemming te bereiken 
over de aanlevering van deze gegevens. 

 
20. Het college constateert dat KPN tot nog toe de mogelijkheden om aan de last te voldoen nog steeds 

sterk laat afhangen van de mogelijkheden van de leveranciers van de gegevens, daarbij gesterkt 
door het argument van de onwetendheid ten aanzien van de service-providers, die volgens KPN geen 
leverplicht ten behoeve van de abonnee-informatiedienst en telefoongids hebben.  

 
21. Met betrekking tot de door KPN specifiek genoemde aanbieders overweegt het college als volgt. 
 
22. Debitel heeft in september 2001 desgevraagd aan het college aangegeven wel bereid te zijn 

gegevens aan KPN te leveren, maar door KPN nooit te zijn benaderd voor het leveren van 
abonneegegevens. Hoewel KPN van mening is dat service-providers geen leverplicht op grond van 
artikel 43 Boht hebben, is het college die mening niet toegedaan, zoals door het college bij brief 
aan KPN van 30 oktober 2001 (kenmerk: OPTA/EGM/2001/203299) is aangegeven. In deze brief 
geeft het college aan dat aanbieders van openbare mobiele telefoondiensten die nummers aan 
eindgebruikers in gebruik geven, gehouden zijn op grond van artikel 43 Boht op verzoek 
abonneegegevens te leveren. Derhalve is KPN gehouden ook met debitel een overeenkomst omtrent 
de levering van abonneegegevens te sluiten. 

 
23. Lijbrandt Telecom is geen aanbieder van openbare mobiele, vaste of persoonlijke 

telecommunicatiediensten en bovendien bij het college niet als zodanig geregistreerd. Vooralsnog 



 

gaat het college er vanuit dat dit bedrijf in beginsel niet verplicht is gegevens ten behoeve van de 
abonnee-informatiedienst en telefoongids te leveren. Voor het ontbreken van de gegevens van 
Lijbrandt Telecom verbeurt per 19 december 2001 daarom geen dwangsom omdat dit bedrijf geen 
leverplicht op grond van artikel 43 Boht heeft. 

 
24. Novaxess heeft bij brief van 5 november 2001 aan het college schriftelijk bevestigd uiterlijk op 4 

december 2001 tot levering van gegevens ten behoeve van de telefoongids en abonnee-
informatiedienst over te gaan. Daaruit volgt, rekening houdend met de eerder genoemde 
verwerkingstermijnen, dat de gegevens van deze aanbieder uiterlijk 18 december 2001 in de 
abonnee-informatiedienst kunnen worden opgenomen en uiterlijk 5 februari 2002 gereed kunnen 
zijn voor opname in de telefoongids. 

 
25. De stelling van KPN dat Novaxess pas op 6 december gegevens zou gaan leveren is niet nader 

onderbouwd. Het college acht het derhalve niet aannemelijk dat, zoals KPN stelt, Novaxess pas 6 
december geleverd heeft. 

 
26. Schiphol Telematics heeft aan het college bij brief van 3 december 2001 schriftelijk bevestigd 

uiterlijk op 15 januari 2002 de gegevens ten behoeve van de telefoongids en abonnee-
informatiedienst te zullen leveren. Daaruit volgt – met toepassing van de eerder door KPN 
genoemde termijnen van respectievelijk 14 dagen en 8 weken - dat de gegevens van deze aanbieder 
uiterlijk 29 januari 2002 in de abonnee-informatiedienst kunnen worden opgenomen en uiterlijk 19 
maart 2002 gereed kunnen zijn voor opname in de telefoongids.  

 
27. Talkline heeft aan het college bij brief van 31 oktober 2001 schriftelijk bevestigd ervan uit te gaan 

dat uiterlijk op 4 december a.s. tot levering van gegevens ten behoeve van de telefoongids en 
abonnee-informatiedienst over zal worden gegaan. Daaruit volgt, wederom rekening houdend met 
de door KPN aangegeven termijnen, dat de gegevens van deze aanbieder uiterlijk 18 december 2001 
in de abonnee-informatiedienst kunnen worden opgenomen en uiterlijk 5 februari gereed kunnen 
zijn voor opname in de telefoongids.  

 
28. Tele2 is pas in een laat stadium, in september 2001, als MVNO (mobile virtual network operator) 

toegetreden tot de markt voor openbare mobiele telefonie. Deze aanbieder heeft zowel aan het 
college als aan KPN bij brief van 23 oktober 2001 aangegeven bereid te zijn tot het leveren van 
gegevens aan KPN ten behoeve van de gidsdiensten, wanneer haar abonnees daarmee zouden 
instemmen. Het opbouwen van de dienstverlening is echter nog niet zodanig op gang gekomen dat 
gegevens al geleverd kunnen worden. Wel bestaat voor KPN de verplichting met Tele2 een 
overeenkomst aan te gaan zodat tot levering van gegevens kan worden overgegaan zodra gegevens 
beschikbaar komen. Tele2 heeft KPN verzocht hiertoe een conceptovereenkomst te sturen.  

 
29. Het college is van mening dat het verzoek van KPN deels kan worden gehonoreerd nu er nog steeds 

een reëel uitzicht is op opheffing van de overtreding binnen afzienbare termijn ondanks het feit dat 
het niet voldoen aan hetgeen in de last is gesteld (gedeeltelijk) aan KPN is toe te rekenen.  

 
30. Het college constateert dat ten aanzien van de leveringen van aanbieders aan KPN veel progressie 

wordt gemaakt. Zo hebben alle grote aanbieders van openbare mobiele telefoondiensten ten 



 

behoeve van de abonnee-informatiedienst en telefoongids gegevens aan KPN geleverd en zijn deze 
gegevens inmiddels ook opgenomen in de abonnee-informatiedienst.  

 
31. Aangezien de last onder dwangsom die op 19 juni 2001 aan KPN is opgelegd gebaseerd is op het 

aantal ontbrekende naam/adres/woonplaatsgegevens en een groot aantal van deze gegevens 
inmiddels is opgenomen in de gidsdiensten, ziet het college aanleiding de hoogte van de dwangsom 
nogmaals te relateren aan het aantal nog op te nemen gegevens. Dit aantal gegevens is inmiddels 
dankzij de levering van gegevens van de mobiele aanbieders aanzienlijk kleiner geworden, waarmee 
ook het belang van een hoge dwangsom verminderd is. Dat de dwangsom niet wordt opgeheven 
hangt samen met het feit dat de gids (nog) niet voldoet aan de wettelijke eisen.  

 
Informatievoorziening 
 
32. Vanaf dagtekening van dit besluit zal KPN, aanvullend op de rapportageplicht die in het besluit van 

19 juni 2001 is opgenomen, aan het college per ommegaande rapporteren over de stand van zaken 
met betrekking tot de onderhandelingen met partijen waarmee nog geen overeenkomst is gesloten. 
Indien en voor zover KPN overeenstemming bereikt met een partij, zal KPN het college daarover 
onverwijld informeren, onder toezending van een afschrift van de bedoelde overeenkomst. Voorts 
zal KPN het college per ommegaande rapporteren over publicatie van gidsen inclusief de 
publicatiedata met daarbij de gegevens betreffende de aanbieders die in de gepubliceerde gids zijn 
opgenomen.  

 
Besluit  
 

Abonnee-informatiedienst 
33. In het licht van het voorgaande en ten aanzien van de beschikbaarstelling van de abonnee-

informatiedienst door KPN wijst het college het verzoek van KPN om het besluit van 19 juni 2001, 
gewijzigd bij besluit van 24 september 2001, op te schorten wegens tijdelijke onmogelijkheid aan de 
last te voldoen, af. Hierop zijn de volgende twee uitzonderingen van toepassing. 

 
34. Ten aanzien van Schiphol Telematics kent het college het verzoek van KPN om het besluit van 19 juni 

2001 betreffende de beschikbaarstelling van de abonnee-informatiedienst, gewijzigd bij besluit van 
24 september 2001, op te schorten wegens tijdelijke onmogelijkheid aan de last te voldoen, toe in 
die zin dat de abonneegegevens van Schiphol Telematics uiterlijk op 29 januari 2002, dat wil zeggen 
twee weken na levering van de gegevens op uiterlijk 15 januari 2002, moeten zijn opgenomen in de 
abonnee-informatiedienst die door KPN ter beschikking wordt gesteld. 

 
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: KPN draagt er zorg voor dat vanaf 1 april 2002, 
overeenkomstig het verzoek van KPN, de ter algemene beschikking gestelde universele abonnee-
informatiedienst voldoet aan de voorwaarden van artikel 2, sub d, jo. artikel 6 van het Bud (hiertoe 
moeten gegevens uiterlijk op 18 maart 2002, 2 weken voor 1 april 2002, worden aangeleverd). 
Indien KPN op 1 april 2002 niet voldoet aan deze last, verbeurt KPN een dwangsom van € 500,- per 
week met een maximum van € 26.000,-. 



 

 
Telefoongids 

36. In het licht van het voorgaande en ten aanzien van de beschikbaarstelling van de telefoongids door 
KPN wijst het college het verzoek van KPN om het besluit van 19 juni 2001 op te schorten wegens 
tijdelijke onmogelijkheid aan de last te voldoen, af. Hierop zijn de volgende drie uitzonderingen van 
toepassing.  

 
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 tot opschorting van de last ten aanzien van de beschikbaarstelling van 
de telefoongids toe tot uiterlijk 8 weken na 4 december 2001, te weten uiterlijk 29 januari 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 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 19 maart 2002, 
dat wil zeggen 8 weken na de levering van de gegevens op 15 januari 2002, worden gepubliceerd. 

 
39. Ten aanzien van debitel en Tele2 wijzigt het college de op 19 juni 2001 opgelegde last als volgt: KPN 

draagt er zorg voor dat vanaf 13 mei, acht weken na de uiterste leverdatum van gegevens op 18 
maart, de ter algemene beschikking gestelde regio-telefoongidsen voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 2, sub c, jo. artikel 5 Bud. Indien KPN na 13 mei 2002 niet voldoet aan deze last, verbeurt 
KPN een dwangsom van € 500,- per gepubliceerde regio-telefoongids met een maximum van € 
25.000,-. 
 

Hoogte van de dwangsom 
 
40. Artikel 5:32, lid 4 (laatste zin), van de Awb schrijft voor dat de (maximale) hoogte van de dwangsom 

in een redelijke verhouding moet staan tot zowel de zwaarte van het geschonden belang als de 
beoogde werking van de dwangsomoplegging. 

 
41. Op basis van de schattingen die het college kan maken van het aantal abonneegegevens dat nog ten 

behoeve van de gidsdiensten moet worden geleverd, stelt het college vast dat de telefoongids en 
abonnee-informatiedienst die KPN thans beschikbaar stelt in ieder geval de gegevens van Ben, 
Libertel, Dutchtone, KPN Mobiel en Telfort Mobiel bevat. Het college constateert dat daarmee het 
grootste deel van de aanvankelijk nog ontbrekende gegevens wordt geleverd. Nu deze partijen ten 
behoeve van de telefoongids hun gegevens hebben geleverd, is de grondslag voor de hoogte van de 
dwangsom uit het besluit van 19 juni gewijzigd. Aanpassing van de dwangsom is geboden. 

 
42. Het aantal aan te leveren abonneegegevens in het besluit van 19 juni 2001 werd geschat op 1,6 

miljoen. Inmiddels wordt het potentieel aantal aan te leveren gegevens nog geschat op ongeveer 
150.000, gebaseerd op het totaal aantal klanten van debitel (1,3 miljoen, bron: website debitel), 
waarvan er ongeveer 600.000 via het Libertel netwerk bellen. Aannemende dat een kwart van de 
klanten opgenomen wenst te worden in de KPN gidsen, zijn dat er 150.000. 



 

 
43. Het college stelt vast dat KPN uitgaat van de betaling van ƒ 0,85 (€ 0,38) per jaar als vergoeding 

voor het verwerven van deze gegevens. Het college constateert dat het KPN ongeveer ƒ 127.500,- (€ 
57.857,-) zou kosten om de abonneegegevens van de genoemde aanbieders te verkrijgen. Naar de 
mening van het college dient een in dit kader op te leggen dwangsom in ieder geval ongeveer gelijk 
te zijn aan bovengenoemd bedrag om een stimulans te vormen de overtreding te beëindigen. 

 
44. Zoals expliciet blijkt uit art. 9.1. Tw, is het hier “… het algemeen maatschappelijk belang …” dat 

ten grondslag ligt aan de aangehaalde wettelijke bepalingen en in welk belang het college, naast de 
overtreding op zich, grond acht voor handhavend optreden. Het college overweegt voorts dat hij er, 
zoals hij ook eerder heeft aangegeven, vanuit concurrentieel oogpunt groot belang aan hecht dat 
KPN een universele telefoongids en abonnee-informatiedienst beschikbaar stelt. Het college acht 
zowel het maatschappelijk belang als het concurrentienadeel voor aanbieders waarvan de 
abonneegegevens niet middels een universele telefoongids of abonnee-informatiedienst beschikbaar 
worden gesteld, grond voor het opleggen van een substantiële dwangsom. 

 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
overeenkomstig een door het college genomen besluit, 
 
 
 
 
 
Drs. H.C. Bakker, secretaris 
 
 
 
 
Rechtsmiddel 
Belanghebbenden, die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met 
ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de 
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. 
 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: 
 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 
Postbus 90420 
2509 LK Den Haag 
 
onder vermelding van “bezwaarschrift”. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de 
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht, alsmede de gronden van bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dienen een afschrift van het besluit en de 
overige op het bezwaar betrekking hebbende stukken te worden meegezonden. 


