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Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 

xxxxxxxxxxxxx OPTA/JUZ/2000/202908  (070) 315 xxxxx 
Datum Onderwerp Bijlage(n) 

 beslissing op bezwaar 1 
 
Geachte xxxxxxxxx,  
 
Bij brief van 10 november 1999, met bovengenoemd kenmerk, heeft u namens uw cliënten de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Denda Multimedia B.V. en de rechtspersoonlijkheid 
hebbende vennootschap naar Duits recht Topware CD-service AG (hierna beide of ieder afzonderlijk aan 
te duiden als: Denda) bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college van de Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) van 29 september 1999, kenmerk OPTA/EGM/99/7593, 
(hierna: het bestreden besluit), houdende de terbeschikkingstelling van NAWT-gegevens (inclusief 
postcode) door KPN Telecom B.V.(hierna: tevens KPN) aan Denda. 
 
Gelet op artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bent u, als gemachtigde van Denda in de 
gelegenheid gesteld om op 24 maart 2000 het bezwaar mondeling toe te lichten. Tevens is KPN als 
belanghebbende in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven. Tijdens deze hoorzitting heeft 
Denda haar oorspronkelijk bezwaar op enkele punten nader aangevuld. Het verslag van de hoorzitting 
treft u hierbij aan. 
 
Het bestreden besluit 
 
Bij bestreden besluit heeft het college het volgende beslist: 
• “Denda Multamedia B.V. kan, voorzover zij beschikbare gestelde nummers met bij behorende 

informatie gebruikt voor het op de markt brengen van een telefoongids als bedoeld in artikel 2, 
onder c, van het Besluit universele dienstverlening (Bud), aanspraak maken op het bepaalde in 
artikel 43 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (BOht); 

• KPN Telecom B.V. moet de NAWT-gegevens (inclusief postcode ) en het gebruik van het nummer 
(fax) van haar abonnees aan Denda Multimedia B.V. ter beschikking stellen; 
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• KPN Telecom B.V. mag hierbij de voorwaarde stellen dat de CD-ROM van Denda Multi Media B.V. niet 
geschikt is voor het zoeken op telefoonnummers of adres en voor het onbeperkte downloaden van 
de gegevens; 

• KPN Telecom B.V. mag geen beperkingen in het gebruik van de aan Denda Multimedia verstrekte 
gegevens opleggen; 

• De prijs die KPN Telecom B.V. in rekening brengt voor de basisvermeldingsgevens mag niet hoger 
zijn dan de marginale kosten van de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van de 
basisvermeldingsgevens eventueel verhoogd met een redelijke winstopslag. Het college verwijst 
hierbij naar de berekeningen in de voorlopige beoordeling. Deze berekeningen wezen uit dat de prijs 
lager dient te zijn dan ƒ 0,005 per gegeven; 

• KPN Telecom B.V. dient binnen een week na dagtekening van dit besluit een proefbestand te leveren 
aan Denda Multimedia B.V. ter grootte van ten minste 30.000 basisvermeldingsgegevens, verspreid 
over vijf gemeenten en twee provincies met inachtneming van bovengenoemde voorwaarden; 

• KPN Telecom B.V. dient binnen twee weken na dagtekening van dit besluit het gehele bestand van 
basisvermeldingsgegevens van abonnees van de vaste openbare telefoondienst ter beschikking te 
stellen aan Denda Multimedia B.V. met inachtneming van bovengenoemde voorwaarden.” 

 
 
3.  De argumenten van Denda  
 
De argumenten van Denda tegen het bestreden besluit vallen in vier onderdelen uiteen, te weten: 
 

• Topware; 
• De gegevens waarop de gegeven last betrekking heeft; 
• De overwegingen omtrent het doel waarvoor de gegevens mogen worden gebruikt; 
• De volgens het bestreden besluit toegestane beperkende voorwaarden. 

 
Denda heeft deze vier hoofdargumenten nader uiteengezet. Hetgeen Denda nader heeft aangevoerd laat 
zich als volgt samenvatten. 
 
Topware 
 
1.  De klacht is mede ingediend namens Topware CD-Service AG. Het licentieverzoek is indertijd namens 

beide verzoekers gedaan. Ten onrechte komt in het bestreden besluit niet tot uitdrukking dat ook 
Topware aanspraak kan maken op de betrokken gegevens. 
 

Welke gegevens zijn van belang 
 
2.  In dit verband zijn in algemene zin twee zaken van belang: 

a. Welke gegevens moeten worden aangemerkt als de basisvermeldingsgegevens? 
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b.  De vraag of het bestreden besluit, naast de basisvermeldingsgegevens van de abonnees op de 
vaste spraaktelefoondienst, tevens betrekking zou moeten hebben op de 
basisvermeldingsgegevens van de abonnees van KPN op de mobiele spraaktelefoondienst. 

 
2.a  In de voorlopige beoordeling van 18 december 1998 van de NMA en OPTA worden – uiteraard naast 

het telefoonnummer van de aansluiting – als basisvermeldingsgegevens aangemerkt: 
-  naam en voorletters, eventueel bedrijfsnaam; 
-  volledige adres waaronder de postcode; 
-  een eventuele extra vermelding van het telefoonnummer onder een andere naam; 
-  de vermelding of de aansluiting (uitsluitend) als faxlijn wordt gebruikt.” 

 
In het bestreden besluit wordt aangaande de basisvermeldingsgegevens aangegeven; 
-  dat zij de gegevens betreffen die nodig zijn om een ‘basis’ telefoongids uit te geven  
-  dat dit in ieder geval betreft NAWT-gegevens (inclusief postcode) en het gebruik van het  

 nummer (fax), welke gegevens door de Business Unit Vaste Telefonie worden verzameld en 
 onderhouden. 

 
Uit het bestreden besluit blijkt niet of de eventuele extra vermeldingen deel uitmaken van de 
basisvermeldingsgegevens. Indien dat wel de bedoeling is, zou tenminste moeten worden 
aangegeven wat daarvan de reden is (motiveringsbeginsel).  
 
Het is naar de mening van Denda van belang dat in het bestreden besluit duidelijk wordt 
aangegeven wat volgens het college precies moet worden verstaan onder “veredelde gegevens”, 
“toevoeging van extra gegevens”, “kwaliteitscontrole”, “onderhoud” e.d.  

 
2b. In het bestreden besluit is aan KPN ten onrechte alleen een “last” gegeven om aan Denda de 

gegevens van abonnees op de vaste spraakdienst te leveren en niet ook de gegevens van haar 
abonnees op de mobiele spraakdienst.  
 
De terbeschikkingstelling moet echter volgens Denda ook betrekking hebben op 
basisvermeldingsgegevens van mobiele spraaktelefoondienst. 
 
Denda en Topware hebben hun licentieverzoek gericht aan Koninklijke KPN N.V. en KPN Telecom 
B.V., derhalve aan de naamloze vennootschap, c.q. die besloten vennootschap als geheel, in al zijn 
hoedanigheden. Welke Business Units van KPN welke bestanden beheren, is voor Denda niet 
inzichtelijk. Denda heeft in eerste instantie om een licentie van het “het 8008-bestand” verzocht. 
Door Denda is nimmer een onderscheid gemaakt tussen KPN Vast en KPN Mobiel, ook niet in de 
klacht, of in correspondentie naar aanleiding van de klacht. Volgens Denda heeft het onderzoek van 
het college ten onrechte geen betrekking gehad op KPN Mobiel. 
 
Indien het vaststellen van een prijs voor de levering van de abonnees op de mobiele spraakdienst 
een hernieuwd onderzoek naar kosten e.d. noodzakelijk maakt en een dergelijk onderzoek zou 
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leiden tot een aanzienlijke vertraging, dan dient volgens Denda eerst een besluit met betrekking tot 
de vaste gegevens genomen te worden en daarna een besluit over de prijs c.a. met betrekking tot de 
gegevens van mobiele abonnees. 
 
Het begrip “bijbehorende gegevens” verdient nog speciale aandacht in verband met de gegevens 
van mobiele abonnees. Indien van de mobiele abonnee wordt gevraagd onder welk “vast” 
telefoonnummer hij bereikbaar is, dient ook dit “vaste” nummer te worden meegeleverd aan het 
bestand mobiele nummers. Dit “vaste” nummer is immers een relevant gegeven in geval van 
verhuizing van de abonnee. Het zal ongetwijfeld vaak voorkomen dat de mobiele abonnee pas veel 
later na zijn verhuizing een adreswijziging doorgeeft. Indien in het bestand een koppeling met een 
vast nummer kan worden aangebracht, wordt beter gewaarborgd dat in het bestand van mobiele 
gegevens ook de adresgegevens zo veel mogelijk up to date blijven. 
 
Voorts is het naar de mening van Denda zinvol dat KPN Mobiel, vooruitlopend op een besluit 
omtrent de vaststelling van een prijs of prijsplafond, wordt gelast om aan Denda een proefbestand 
ter beschikking te stellen, alsmede een licentie-overeenkomst aan te bieden. Op voorhand kan dan 
worden bekeken in hoeverre bij bestandslevering, c.q. de levering van updates en/of – in 
voorkomend geval – bij het sluiten van een licentie-overeenkomst nog problemen te verwachten 
zijn. 
 
Het voorgaande geldt te meer indien het college het – hierna te formuleren – bezwaar over de 
toepasselijkheid van artikel 5 van het Bud niet honoreert. Het bezwaar van Denda richt zicht tegen 
de overweging in het bestreden besluit dat Denda de basisvermeldingsgegevens alléén mag 
gebruiken voor een telefoongids waarin de nummers van alle abonnees zijn opgenomen. Die kan 
Denda echter niet maken zonder dat zij de beschikking krijgt over de mobiele nummers van KPN.  

 
Moet de Denda-gids voldoen aan de voorwaarden van artikel 5 van het Bud? 

 
3.  Het bezwaar van Denda richt zich tegen het oordeel van het college inhoudende dat slechts degene 

die een telefoongids wil uitgeven die voldoet aan de eisen van artikel 5 van het  Bud (i.h.b. 
opneming van “alle abonnees van Nederland”) in aanmerking komt voor de ter beschikking stelling 
van basisvermeldingsgegevens op grond van artikel 43 van het BOht. Denda is echter van mening dat 
deze voorwaarde door het college ten onrechte wordt gesteld. 
 

Artikel 43 van het BOht refereert slechts in verwijzende zin naar artikel 2 onder (c) en (d) van het 
Bud. In dit laatste besluit is aangegeven wat onder een telefoongids wordt verstaan. Deze verwijzing 
heeft echter niet het oogmerk om in algemene zin te bepalen dat telefoongidsen die door de in 
artikel 43 van het BOht bedoelde derden worden vervaardigd, moeten voldoen aan de eisen gesteld 
in artikel 5 van het Bud. Was dat wel zo geweest, dan was dit wel expliciet in artikel 43 van het BOht 
opgenomen. 
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Voor het geval het college de argumentatie van Denda niet mocht volgen, verzoekt Denda het college 
subsidiair dat gedurende een nader te bepalen overgangsperiode een vrijstelling aan Denda wordt 
verleend ten aanzien van de voorwaarden van artikel 5 van het Bud. 

 
De volgens het Besluit toegestane beperkende voorwaarden 

 
4.   Volgens Denda staat het bestreden besluit ten onrechte aan KPN toe dat zij aan gebruikers van de 

door haar verzamelde basisvermeldingsgegevens twee beperkende voorwaarden stelt: 
a. geen mogelijkheid voor omgekeerd zoeken; 
b. geen onbeperkt downloaden. 
 

Uitsluiting omgekeerd zoeken 
 

4.a  In het bestreden besluit wordt er volgens Denda ten onrechte vanuit gegaan dat de bestaande en/of 
toekomstige regelgeving aan houders van bestanden met NAWT-gegevens de verplichting oplegt om 
deze gegevens te beveiligen. Zo lang de Wet persoonsregistraties (Wpr) nog van kracht is, bestaat 
een dergelijke verplichting niet. Basisvermeldingsgegevens zijn naar de mening van Denda niet 
meer dan voor communicatie benodigde gegevens. Persoonsregistraties met dergelijke gegevens zijn 
vrijgesteld van de aanmeldingsplicht ingevolge artikel 21 van het Besluit Genormeerde Vrijstelling 
bij de Wpr (Besluit van 2 januari 1990, Stb. 16, laatstelijk gewijzigd 31 maart 1995, Stb. 197). 
Andere regels die de persoonlijke levenssfeer beogen te beschermen, zijn er (nog) niet. De Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) is nog met zoveel onzekerheid omgeven dat op basis van het 
thans voorliggende wetsvoorstel bezwaarlijk een duidelijke toekomstige verplichting kan worden 
aangenomen. 
  
Beperking van aantal downloads 
 

4.b  Naar de mening van Denda is er in het bestreden besluit ten onrechte vanuit gegaan dat KPN een 
belang heeft om te voorkomen dat gegevens van haar abonnees “op straat komen te liggen.  
Voorzover de gegevens in de telefoongids of CD-foongids zijn opgenomen, zijn ze naar de mening 
van Denda al openbaar. 
 
Volgens Denda is de bescherming in de vorm van een beperking van het aantal downloads bovendien 
overbodig aangezien er ruime mogelijkheden ter beschikking (o.a. kraak-software die op talloze 
plaatsen via het Internet verkrijgbaar zijn) voor iemand die een bestand wil exporteren of 
downloaden. 
. 
Subsidiair: 
Indien het bezwaar op het hierboven weergegeven punt niet mocht worden gehonoreerd, is het 
belangrijk dat wordt aangegeven wat "onbeperkt” is. Bij de invulling van het begrip “onbeperkt” is 
het van belang dat eerst wordt vastgesteld of de telefoongids, of het basisvermeldingenbestand een 
databank in de zin van wet of richtlijn is. 
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Indien aan Zoals aangegeven in het bestreden besluit, kwalificeert een verzameling gegevens zich 
pas als databank als deze verzameling het resultaat is van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht 
substantiële investering. Als het bij de basisvermeldingsgegevens slechts gaat om de gegevens die 
de klant verstrekt in het kader van de spraaktelefoondienst, is het naar de mening van Denda zeer 
de vraag of het basisvermeldingenbestand wel het resultaat is van een in kwalitatief of kwantitatief 
opzicht substantiële investering en derhalve wel valt onder de Databankenwet. 
 
Indien dit bezwaar niet mocht worden gehonoreerd, is het in elk geval belangrijk dat het college een 
aanvaardbare bandbreedte aangeeft. 

 
 
4. Verzoeken van Denda 
 
Verzoeksters wenden zich tot het college met het eerbiedig verzoek 
1. het bezwaar gegrond te verklaren; 
2. aan KPN (alsnog) op te leggen 

(a) ten aanzien van de gegevens: 
1. dat de terbeschikkingstelling tevens betrekking heeft op de basisvermeldingsgegevens van 

abonnees op de mobiele spraaktelefoondienst van KPN; 
2. dat KPN dezelfde gegevens levert aan Denda als zij levert aan haar eigen business unit die 

de telefoongids en de CD-foongids uitgeeft, waarmee in het bijzonder wordt bedoeld dat 
deze gegevens van dezelfde kwaliteit en dezelfde actualiteit zijn; 

3. dat onder de te leveren basisvermeldingsgegevens moet worden verstaan: 
alle gegevens die contractanten op de (vaste of mobiele) spraaktelefoondienst al of niet 
tegen betaling kunnen laten opnemen, waaronder in ieder geval begrepen: 

- alarmnummers; 
- telefoonnummer van de aansluiting; 
- naam en voorletters, eventueel bedrijfsnaam; 
- volledig adres waaronder de postcode; 
- een eventuele extra vermelding van het telefoonnummer onder een andere naam; 
- de vermelding of de aansluiting (uitsluitend) als faxlijn wordt gebruikt; 
- extra vermelding van mobiel(e) telefoonnummer (s); 
- extra vermelding van beroep; 
- extra vermelding(en) in andere gemeenten. 

(b) ten aanzien van beperkende voorwaarden: 
1. dat niet de eis wordt gesteld dat de door Denda uit te geven telefoongids moet voldoen aan 

de voorwaarden van artikel 5 van het Bud; 
2. subsidiair: dat gedurende een nader te bepalen overgangsperiode en vrijstelling aan Denda 

wordt verleend ten aanzien van de voorwaarden van artikel 5 van het Bud; 
3. dat KPN aan Denda voor het samenstellen van haar gids geen verdergaande verplichtingen 

mag opleggen dan de voorwaarden waaraan haar eigen gidsen voldoen en meer in het 
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bijzonder dat ook door KPN niet de eis mag worden gesteld dat de gids van Denda moet 
voldoen aan de eisen van artikel 5 van het Bud; 

4. dat KPN niet de voorwaarde mag stellen dat de telefoongids van Denda niet geschikt is voor 
het zoeken op telefoonnummer en/of adres; 

5. dat KPN niet de voorwaarde mag stellen dat de telefoongids van Denda niet geschikt is voor 
het onbeperkt downloaden van de gegevens, dan wel van de gegevens van een als redelijk 
beoordeeld maximum aantal abonnees. 

3.  ten aanzien van de gegevens van abonnees op de mobiele spraaktelefoondienst: 
1. KPN Mobiel te gelasten dat zij ook de haar bekende “vaste” telefoonnummers meelevert met 

het bestand van mobiele nummers; 
2. KPN Mobiel te gelasten om, vooruitlopend op een besluit omtrent de vaststelling van een 

prijs of prijsplafond, aan Denda een proefbestand ter beschikking te stellen, alsmede aan 
Denda een licentie-overeenkomst aan te bieden. 

 
5. Overwegingen van het college 
 

Topware 
1.  Ten aanzien van uw eerste argument merkt het college het volgende op.  

Op 29 september 1999 heeft het college het bestreden besluit genomen naar aanleiding van een 
klacht ingediend door Denda Multimedia en Topware CD-service A.G (hierna: Topware). Ten onrechte 
heeft het college in het dictum van het bestreden besluit alleen Denda Multimedia B.V. genoemd als 
partij ten opzicht van wie KPN op grond van artikel 43 van het BOht verplichtingen zou hebben. 
Bedoeld was echter om de in het dictum genoemde verplichtingen van KPN ook gelding te laten 
hebben ten opzicht van Topware CD-service A.G. Nu de klacht welke aanleiding is geweest voor het 
nemen van het bestreden besluit tevens namens Topware is ingediend volgt het college u in uw 
stelling dat ten onrechte in het bestreden besluit niet tot uitdrukking komt dat ook Topware 
aanspraak kan maken op de betreffende basisvermeldingsgegevens. Het college verklaart derhalve uw 
eerste bezwaar gegrond. 

 
Welke gegevens moeten worden aangemerkt als de basisvermeldingsgegevens? 

2.a Wat betreft uw tweede argument merkt het college het volgende op. 
Artikel 43 van het 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 (vet: toevoeging 
van het college) 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. 
 
In de voorlopige beoordeling van de NMa en het college van 14 december 1998 is over de zinsnede 
“alle informatie behorende bij het nummer” van artikel 43 van het BOht het volgende opgemerkt: 

 
“KPN heeft zich op het standpunt gesteld dat de gegevens die zij aan Denda dient te verstrekken 
uitsluitend betrekking hebben op de (gratis) standaardvermelding (zonder postcode) in de gids, 
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en niet de (betaalde) extra vermeldingen. 
 
Afgezien van het feit dat de gratis vermelding diverse extra's kan bevatten (fax, beroep, extra 
regels), is de stelling van KPN onjuist. Op basis van artikel 7.5 Tw juncto artikel 43 Besluit ONP 
huurlijnen en telefonie gaat het om alle (vet:toevoeging van het college) informatie behorende 
bij een nummer. Het gaat dus niet alleen om de 'kale' naam-, adres-, woonplaatsgegevens en 
telefoonnummer (NAWT-gegevens), maar ook om alle toevoegingen die een contractant al of niet 
tegen betaling kan laten opnemen blijkens het aanvraagformulier.” 

 
In zijn besluit van 29 september 1999 heeft het college een nadere invulling gegeven aan hetgeen 
het college en de NMa in de voorlopige beoordeling hebben overwogen aangaande de reikwijdte van 
de informatie die al dan niet behoort bij een nummer. Het college heeft in zijn besluit van 29 
september 1999 bepaald dat de gegevens die KPN minimaal dient te leveren betreffen: NAWT-
gegevens (inclusief Postcode) en het gebruik van het nummer (fax). Hiermee heeft het college 
aangegeven wat er in ieder geval als ondergrens onder basisvermeldingsgegevens verstaan dient te 
worden. Het college heeft nimmer bedoeld te betogen dat de in het bestreden besluit genoemde 
gegevens de enige gegevens zijn die geleverd dienen te worden.  
 
Naar het oordeel van het college ziet een universele telefoongids op een telefoongids waar alle 
abonnees van Nederland in vermeld staan, met uitzondering van die abonnees die niet vermeld willen 
worden, tegen een betaalbare prijs en een bepaalde kwaliteit. Dit laatste betekent echter niet dat 
een universele gids per definities maar een zeer beperkt aantal gegevens (basisgegevens) hoeft te 
bevatten. Temeer niet nu de Tw en het Bud noch de Memorie op de TW  noch de Memorie op het Bud 
voor deze beperkte uitleg geen aanknopingspunten bieden.  
 
In dit verband merkt het college op dat de term basisvermeldingsgegevens geen wettelijk term is en 
aanleiding kan vormen voor verwarring. Het voorvoegsel “basis” zou geïnterpreteerd kunnen worden 
al zou het hier gaan om een minimum aan gegevens meer in het bijzonder in relatie tot de universele 
dienstverlening. Derhalve zou het juister zijn om aansluiting te zoeken bij de tekst van artikel 43 van 
het BOht die het heeft over “nummers met bijbehorende informatie”. Nu beide partijen echter de 
term basisvermeldingsgegevens gebruiken volgt het college beide partijen hierin echter met de 
hierboven aangegeven kanttekening.  

 
Onder nummers met bijbehorende informatie  dienen te worden verstaan die gegevens die een 
telecomoperator, zoals bedoeld in artikel 42 van het BOht, uit hoofde van het uitvoeren van de 
telefoondienst vraagt en waarover zij derhalve kan beschikken en die “kant en klaar” door de klant 
worden verstrekt. Bij het laatste is het overigens niet relevant of de klant voor het laten opnemen 
van (exta) toevoegingen moet betalen. Onder basisvermeldingsgegevens dienen niet te worden 
verstaan: bewerking1, waaronder de toevoeging van gegevens die niet door de klant zelf zijn 
verstrekt, kwaliteitscontroles, onderhoud e.d. van de basisvermeldingsgevens. 
 

                                                      
1 Of zoals KPN het noemt: “veredeling” 
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Het college heeft zoals hierboven al is aangegeven in zijn besluit van 29 september 1999 een 
invulling gegeven aan de gegevens die naar het oordeel van het college in ieder geval tot de 
basisvermeldingsgegevens behoren. Anders dan Denda heeft betoogd heeft het college echter 
nimmer bedoeld met deze aanvulling een beperking aan te brengen op hetgeen in de voorlopige 
beoordeling is overwogen op het punt van de informatie behorende bij een nummer noch heeft het 
college bedoeld met de hiervoor genoemde nadere aanvulling een limitatieve opsomming te geven.  
 
Wel heeft het college in zijn besluit van 29 september 1999 aangegeven dat hetgeen onder 
basisvermeldingsgegevens verstaan moet worden aangevuld zou kunnen worden door middel van het 
non-discriminatiebeginsel van artikel 43 van het BOht. Op grond van het non-discriminatiebeginsel is 
KPN immers gehouden om al hetgeen zij zichzelf levert in het kader van artikel 43 van het BOht ook 
aan derden in het kader van artikel 43 van het BOht te leveren. Met andere woorden als KPN zichzelf 
ten behoeven van de beschikbaarstelling van een telefoongids bedoeld in artikel 2 van het Bud 
veredelde gegevens levert dient zij deze gegevens ook aan derden te leveren. 
 
Voorzover Denda heeft willen betogen dat het bestreden besluit een beperking inhoudt ten opzichte 
van de voorlopige beoordeling ten aanzien van de zinsnede “alle informatie behorende bij het 
nummer” en meer in het bijzonder dat de eventuele extra vermeldingen onder een andere naam geen 
deel meer zouden uitmaken van de basisvermeldingsgegevens kan het college Denda, gelet op 
hetgeen hierboven is weergegeven, niet volgen. Uw tweede argument treft op dit punt derhalve geen 
doel. 
 
Het college merkt nog het volgende op. Het college stelt voorop dat onder basisvermeldingsgegevens 
dienen te worden verstaan die gegevens die een telecomoperator die nummers uitgeeft, zoals 
bedoeld in artikel 42 van het BOht, uit hoofde van het uitvoeren van telefoondienst vraagt en 
waarover zij derhalve kan beschikken en die “kant en klaar” door de klant worden verstrekt. Tegen 
deze achtergrond is de wijze waarop KPN deze gegevens verzamelt, of dit nu door middel van een 
enkel of meerdere formulieren gebeurt of dat dit door de BUVT of de BUTC gebeurt, niet van belang. 
De wijze waarop KPN haar bedrijfsonderonderdelen wil (re)organiseren of heeft georganiseerd laat 
onverlet hetgeen op grond van artikel 43 van het BOht geleverd dient te worden. KPN mag derhalve 
niet minder leveren dan de basisvermeldingingsgegevens, ongeacht welk bedrijfsonderdeel van KPN 
deze gegevens heeft verzameld. Daarnaast is KPN gehouden de extra gegevens waarover zij beschikt 
in de hoedanigheid van telefoondienstaanbieder en die KPN aan zichzelf levert in het kader van 
artikel 43 van het BOht ook aan derden te leveren. 
 
Gegevens van de abonnees op de mobiele spraakdienst 

2.b Voorzover u heeft betoogd dat KPN ook verplicht is de gegevens van haar abonnees op de mobiele 
spraakdienst te leveren, merkt het college het volgende op. Denda heeft op 11 december 1997 een 
klacht tegen Koninklijke PTT Nederland N.V. en PTT Telecom B.V. ingediend bij het college. Het 
onderwerp van de klacht had in eerste instantie betrekking op het “8008-bestand” en de prijs en 
voorwaarden waaronder dit bestand geleverd moest worden.  
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Ten tijde van de indiening van de klacht, 11 december 1997, was de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen (Wtv)2 nog van kracht. De houder van de concessie was op grond van 
artikel 4 eerste lid van de Wtv, in het belang van het algemeen maatschappelijk en economisch 
verkeer, verplicht bij algemene maatregel van bestuur te omschrijven diensten welke betrekking 
hadden het directe transport van gegevens van en naar netwerkaansluitpunten, te verzorgen en een 
ieder tegen vergoeding het gebruik daarvan ter beschikking te stellen.  
 
Krachtens artikel 8 Wtv gaf de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de houder van de concessie 
algemene richtlijnen ter uitvoering van artikel 4 Wtv. Gelet op artikel 8 Wtv heeft de Minister van 
Verkeer en Waterstaat bij besluit van 16 december 19883 het Besluit algemene richtlijnen 
telecommunicatie (hierna: Bart) vastgesteld.  
 
Op grond van artikel 2a.1 van het Bart was de houder van de concessie verplicht, onverminderd het 
bij of krachtens de Wet persoonregistraties bepaalde, op verzoek tegen redelijke en billijke en niet-
discriminerende voorwaarden bijgewerkte openbare lijsten van abonnees op de spraaktelefoondienst 
in een geschikte vorm ter beschikking te stellen. Het Bart zag derhalve op alle abonnees, zowel 
gegevens van abonnees op de vaste spraakdienst en de mobiele spraakdienst. 
 
Na het indienen van de klacht hebben zich echter een aantal veranderingen voorgedaan. 
1e Ten tijde van de voorlopige beoordeling van het college en de NMA, 14 december 1998, was er 
reeds een wijziging opgetreden in de structuur van KPN. Koninklijke KPN N.V werd de 
holdingmaatschappij (moedermaatschappij) van KPN Telecom B.V. Volgens de Machtigingswet4 is KPN 
concessiehouder voor de vaste telefonie in Nederland. Tot voor enige jaren was KPN (PTT Telecom) de 
enige aanbieder van telefoondiensten in Nederland. Op dit moment zijn er meer aanbieders van 
telefoondiensten op de Nederlandse markt. Bij de hierboven genoemde wijziging in de structuur van 
KPN is een apart onderdeel van KPN de nummers van de mobiele openbare telefoondienst in gebruik 
gaan geven, te weten KPN Telecom Mobiel. 
2e Na de voorlopige beoordeling van de klachten is de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) in werking 
getreden. Bij gebreke aan een overgangsbepaling was sinds 15 december 1998 het nieuwe recht 
direct van toepassing. Het bestreden besluit is derhalve genomen met toepassing van het nieuwe 
recht. Het nieuwe recht brengt met zich mee dat de oude bepaling 2a.1 van het Bart vervangen is 
door de artikelen 42 en 43 van het BOht. Uit deze bepalingen blijkt enerzijds dat de wetgever een 
onderscheid heeft gemaakt tussen nummers van de vaste openbare telefoondienst en de nummers 
van de mobiele openbare telefoondienst en anderzijds dat de degene die deze nummers (feitelijk) 
uitgeeft deze gegevens alleen op verzoek ter beschikking hoeft te stellen.  
 
Bij het bestreden besluit heeft het college een zorgvuldige belangenafweging gemaakt tussen 
enerzijds het feit dat Denda ten tijde van de klacht het gehele “8008-bestand” op het oog had en het 
oorspronkelijke verzoek gericht heeft tot de besloten vennootschap als geheel en anderzijds het feit 

                                                      
2  Stb. 1988, 520, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1997, 580. 
3  Stcrt. 1988, 252, laatstelijk gewijzigd op 9 december 1997, Stcrt. 1997, 239. 
4  Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V., Stb. 1988, 521, laatstelijk gewijzigd bij Stb 1998, 362. 
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dat op basis van de Tw Koninklijke KPN N.V. en de KPN Telecom B.V. niet degene zijn die nummers 
van de mobiele openbare telefoondienst in gebruik geven. Deze laatste nummers worden namelijk in 
gebruik gegeven door KPN Mobiel.   
 
Overigens is namens het college Denda er meerdere keren op attent gemaakt dat op grond van de 
huidige wetgeving Denda gehouden was een apart verzoek bij KPN Mobiel in te dienen terzake van de 
verkrijging van de nummers van de mobiele openbare telefoondienst. In zijn belangenafweging heeft 
het college dan ook tevens betrokken het feit dat het doen van een dergelijk apart verzoek een 
geringe inspanning van Denda zou vergen. Het is tegen deze achtergrond dat het betreden besluit 
uitsluitend ziet op de abonnees van de vaste openbare telefoondienst. Nu Denda, overigens in strijd 
met de verplichting van artikel 2 en 5 van het Bud, geen verzoek aan KPN Mobiel heeft gericht, kan 
het college u niet volgen in uw stelling dat de terbeschikkingstelling door KPN eveneens betrekking 
zou moeten hebben op basisvermeldingsgegevens van de mobiele spraaktelefoondienst. Uw tweede 
argument treft op dit punt geen doel. Om deze reden komt het college niet meer toe aan de andere 
argumenten die u ter onderbouwing van uw stelling naar voren heeft gebracht. 
 
Moet de Denda-gids voldoen aan de voorwaarden van artikel 5 van het Bud 

3.  Ten aanzien van uw derde argument merkt het college het volgende op. 
De beschikbaarheid van telefoongidsen is geregeld in artikel 9.1, eerste lid, van de Tw, artikel 2 en 
artikel  5 van het Bud en artikel 20.1, tweede lid, van de Tw. Het ter beschikking stellen van 
abonneegegevens is geregeld in hoofdstuk 7 van de Tw en de artikelen 42 en 43 van het BOht. De 
laatst genoemde bepalingen dragen er zorg voor dat de eerst genoemde bepalingen uitgevoerd 
kunnen worden. Met andere woorden: artikel van het 43 van het BOht verplicht 
telecommunicatieaanbieders tot verstrekking van de abonneegegevens zodat telefoongidsen 
beschikbaar kunnen zijn. 
 
Artikel 43 van het 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 (Bud). 
 
Artikel 43 van het BOht bepaalt dat degene die nummers in gebruik geeft alleen verplicht is deze 
nummers met bijbehorende gegevens onder de voorwaarden genoemd in dat artikel ter beschikking 
te stellen ten behoeve van een telefoongids als bedoeld in artikel 2 van het Bud.  
 
De materiële eisen die aan een telefoongids in de zin van artikel 2, onderdeel c, van het Bud worden 
gesteld staan in artikel 5 van het Bud. Dit artikel luidt:  
“1. Onverminderd artikel 11.6, eerste lid, van de wet bevatten de telefoongidsen, bedoeld in artikel 
2, onderdeel c, de gegevens van de abonnees van aanbieders van vaste en mobiele openbare 
telefoondiensten met inbegrip van hun vaste, mobiele en persoonlijke nummers. 
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2. De telefoongidsen zijn beschikbaar in een door het college goedgekeurde gedrukte of 
elektronische vorm. 
3. De telefoongidsen worden ten minste eenmaal per jaar bijgewerkt. 
4. Een aanbieder van de in dit artikel bedoelde telefoongidsen is gehouden bij de behandeling en de 
presentatie van de hem verstrekte informatie non-discriminatoir te handelen.” 
 
Artikel 5 van het Bud eist mitsdien dat telefoongidsen, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van 
het Bud, alle abonnees, met uitzondering van die abonnees die niet vermeld willen worden5, van 
Nederland moeten vermelden.  
 
De ratio van de laatste zinsnede van artikel 43 van het BOht ‘ten behoeve van de beschikbaarstelling 
van telefoongidsen en de abonnee-informatiedienst, bedoeld in artikel 2, onderdeel c en d, van het 
Bud’, is naar het oordeel van het college derhalve dat niet iedere uitgever van telefoongidsen recht 
heeft op levering van de gegevens conform de voorwaarde van artikel 43 van het BOht. Alleen de 
uitgever die een telefoongids conform artikel 2, onderdeel c, j° artikel 5 Bud uitgeeft, heeft recht op 
levering van de gegevens conform artikel 43 van het BOht. 

 
Naar het oordeel van het college heeft ook Denda de hierboven weergegeven uitleg aan artikel 43 
van het BOht gegeven. Immers in een eerder stadium van de procedure heeft Denda aan het college 
aangegeven voornemens te zijn een telefoongids op de markt te brengen waarin alle abonnees van 
Nederland vermeld staan. Het was dan ook op basis van dit kenbaar gemaakte voornemen dat het 
college van oordeel was dat Denda aanspraak kan maken op verstrekking van nummers met 
bijbehorende informatie conform artikel 43 van het BOht. 

 
Tegen deze achtergrond heeft het college met verbazing kennis genomen van de stelling van Denda 
inhoudende dat het college ten onrechte, in het bestreden besluit, heeft besloten dat slechts degene 
die een telefoongids uitgeeft die voldoet aan de eisen van artikel 5 van het Bud in aanmerking komt 
voor de terbeschikkingstelling van basisvermeldingsgegevens op grond van artikel 43 van het BOht. 
Het college kan u, gelet op de bovenstaande overwegingen dan ook niet volgen in deze stelling. Uw 
derde argument treft derhalve op dit punt dan ook geen doel. 

 
Voorzover Denda het college om een overgangsperiode heeft verzocht merkt het college het volgende 
op. Nu artikel 43 van het BOht niet voorziet niet in de mogelijkheid van een overgangsbepaling  kan 
het college niet anders dan uw verzoek hiertoe afwijzen. 
 
Ten overvloede merkt het college nog op dat het Denda overigens geheel vrij staat een telefoongids 
uit te geven waarin niet alle abonnees van Nederland staan vermeld. In dat geval zou Denda echter 
geen beroep kunnen doen op levering van de gegevens conform de voorwaarden van artikel 43 van 
het BOht.  
 

                                                      
5 Zie artikel 11.6 van de TW en de toelichting op dit artikel. 

 12



 

Uitsluiting omgekeerd zoeken 
4.a Voorzover u heeft betoogd dat in het bestreden besluit ten onrechte wordt uit gegaan van het feit 

dat de bestaande en/of toekomstige regelgeving aan houders van bestanden met NAWT-gegevens 
(baisvermeldingsgegevens) de verplichting oplegt om deze gegevens te beveiligen en dat zo lang de 
Wet persoonsregistraties (Wpr) nog van kracht is, een dergelijke verplichting niet bestaat, merkt het 
college het volgende op. 
 
In artikel 1 van de Wpr is aangegeven dat onder het begrip persoonsregistraties moet worden 
verstaan: “een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende 
persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een 
doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd “.  
  
Een persoonsgegeven is blijkens hetzelfde artikel : 
“een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon”.  
 
De gegevens die KPN verzamelt van een abonnee ten behoeve van de opname in de telefoongids zijn 
gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon, daar zowel de naam van de 
persoon als de adresgegevens en overige gegevens die KPN verkrijgt ten behoeve van de uitgifte van 
de telefoongids tot deze gegevensverzameling behoort. Genoemde informatie is in een databank 
verzameld en valt zodoende onder het begrip “een samenhangende verzameling … die langs 
geautomatiseerde weg wordt gevoerd.”  

 
Artikel 2 Wpr noemt de persoonsregistraties waarop de Wpr niet van toepassing is. Blijkens artikel 2, 
eerste lid, onder c, is de Wpr niet van toepassing op boeken en andere schriftelijke publicaties, 
alsmede catalogiseringen daarvan. Het telefoonboek zelf valt derhalve niet onder de toepassing van 
de Wpr. Anders is het met het bestand met alle abonneegegevens. Artikel 2 maakt geen uitzondering 
voor deze persoonsregistratie. De Wpr kent een systeem van toepasselijkheid van de Wpr op iedere 
persoonsregistratie, tenzij deze in artikel 2 van de wet is uitgezonderd. Nu artikel 2 van de Wpr geen 
uitzondering maakt voor een bestand met alle abonneegegevens is het college van oordeel dat in het 
onderhavige geval de Wpr van toepassing is.  
 
Nu naar het oordeel van het college de Wpr in casu van toepassing is verwijst het college 
uitdrukkelijk naar artikel 8 van de Wpr. Dit artikel luidt:  

“De houder draagt zorgt voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter 
beveiliging van een persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens tegen 
onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerker voor 
het geheel of het gedeelte van de apparatuur die hij onder zich heeft.” 
 
Op grond van de bovengenoemde overwegingen kan het college u mitsdien niet volgen in uw stelling 
dat de huidige privacywetgeving niet de verplichting zou opleggen om gegevens te beveiligen. Uw 
vierde argument treft derhalve op dit punt geen doel. 
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De Wet bescherming persoonsgegevens 
Voorzover u heeft betoogd dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nog met zoveel 
onzekerheid omgeven is dat op basis van het thans voorliggende wetsvoorstel bezwaarlijk een 
duidelijke toekomstige verplichting kan worden aangenomen merkt het college het volgende op. 
Op 3 juli 2000 heeft de Eerste Kamer de nieuwe privacywet, de Wet Bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) unaniem aanvaard6. Op basis van deze unanieme aanname, de publicatie van de definitieve 
tekst in de staatscourant en de op grond van de algemene wet bestuurrecht in acht te nemen 
zorgvuldigheid acht het college het gerechtvaardigd om de aankomende nieuwe privacywetgeving in 
zijn oordeelvorming te betrekken. Het college kan u mitsdien niet volgen in uw stelling dat de Wpr 
nog met zoveel onzekerheid omgeven is dat op basis van het thans voorliggende wetsvoorstel 
bezwaarlijk een duidelijke toekomstige verplichting kan worden aangenomen. Uw vierde argument 
treft op dit punt geen doel. 
 

 
Artikel 2, eerste lid, van de Wbp luidt: 
Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een 
bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 
 
De Wbp legt, net als de Wpr, een plicht op de verantwoordelijke om persoonsgegevens te beveiligen. 
Artikel 13 Wpr luidt: 
“De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard 
van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.”  
 
De Memorie van Toelichting, voorzover hier van belang, bepaalt: 
“Artikel 13 legt op de verantwoordelijke de plicht om bij voorbeeld bij ontsluiting van een openbaar 
register via internet of CD-ROM, de gegevens adequaat te beveiligen tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking. Dit omvat mede een vorm van verstrekking die inherent zou zijn aan een 
dergelijk onverenigbaar gebruik.” 
“De beveilingsverplichting strekt zich uit tot alle onderdelen van het proces van 
gegevensverwerking.” 
“Zo is het telefoonboek in digitale vorm, bijvoorbeeld op CD-ROM, voor het publiek beschikbaar. 
Daarop kan op personen worden gezocht. Er zijn evenwel beveiligingen aangebracht tegen het 
zoeken op telefoonnummer.” 
 

                                                      
6 Stb. 2000, 302. 
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Ook op basis van de toekomstige wetgeving moeten naar het oordeel van het college 
abonneegegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens. De Wbp legt verplichtingen op aan de 
verantwoordelijke (De producent van een databank).  
 

Op grond van het bovenstaande blijkt dat iedere verantwoordelijke in de zin van de Wbp zijn eigen 
verplichting heeft om de wet na te leven. Derhalve zijn zowel KPN als Denda op grond van de Wbp 
zelf verplicht om hun CD-ROM te beveiligen tegen omgekeerd zoeken. KPN is op grond van de 
privacyregelgeving mitsdien niet verplicht om er zorg voor te dragen dat partijen aan wie zij 
gegevens verstrekt, de privacywet naleven.  
 
Artikel 43 van het BOht stelt echter zelfstandig drie voorwaarden waaronder de gegevens ter 
beschikking dienen te worden gesteld. De gegevens moeten namelijk op billijke, non-discriminatoire 
en kostengeoriënteerde voorwaarden ter beschikking worden gesteld. Het zijn deze voorwaarden 
waaraan het college getoetst heeft in zijn bestreden besluit. 
 
Hoewel het college derhalve van mening is dat KPN op grond van de huidige en toekomstige 
privacywetgeving niet verplicht is om er zorg voor te dragen dat partijen aan wie zij gegevens 
verstrekt, de wet naleven, is het college van oordeel dat KPN op grond van de Tw  een 
gerechtvaardigd belang heeft om de privacy van haar eigen abonnees te waarborgen door middel van 
het stellen van bepaalde voorwaarden aan het openbaar maken van de in het geding zijnde 
gegevens. 
 
Mede gelet op het in de Grondwet verankerde recht op privacy is het college van oordeel dat het 
belang van Denda om haar CD-ROM de functie “omgekeerd zoeken” te geven, en de kennelijke 
behoefte van de consument,7 aan deze functie niet van dien aard is dat het in de weg zou moeten 
staan aan het opleggen van het verbod op omgekeerd zoeken door KPN aan Denda. Temeer niet nu 
KPN zichzelf deze beperking evenzeer oplegt en deze beperking naar het oordeel van het college niet 
onbillijk is. Uw vierde argument treft op dit punt dan ook geen doel.  
 
Het Besluit genormeerde vrijstellingen  
Voorzover u heeft willen betogen dat basisvermeldingsgegevens niet meer zijn dan voor 
communicatie benodigde gegevens en dat dergelijke gegevens vrijgesteld zijn van de 
aanmeldingsplicht ingevolge artikel 21 van het Besluit genormeerde vrijstellingen kan het college u 
evenmin volgen. Artikel 21 van dit Besluit luidt , voorzover hier van belang: 
 
“De artikelen 19, 24 en 25 van de wet zijn niet van toepassing op andere persoonsregistraties dan 
bedoeld in de artikelen 2 tot en met 20 die voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen. 
In de registratie worden geen andere persoonsgegevens opgenomen dan naam, voornamen, 
voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, functie, zakelijk adres, 

                                                      
7 Artikel Telegraaf van 11 juni 1999, “Illegaal internet-telefoonboek gewild”. 
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telefoonnummers en soortgelijke aanduidingen benodigd voor telecommunicatie als bedoeld in de 
Wet op de telecommunicatievoorzieningen(Stb. 1988, 520).” 
 
De vrijstelling waar dit artikel op ziet heeft te maken met de verplichting om een reglement op te 
stellen en dit reglement aan te melden bij de Registratiekamer. Wat er ook van uw beroep op deze  
vrijstelling moge zijn, de vrijstelling op zich doet geen afbreuk aan het feit dat naar het oordeel van 
het college abonneegegevens gegevens zijn in de zin van de Wpr. Dit laatste brengt met zich dat de 
verplichting tot bescherming van voor communicatie benodigde gegevens uit privacy overwegingen 
onverkort van toepassing blijft. 
 
Bovendien merkt het college op dat artikel 21 van het besluit genormeerde vrijstellingen ziet op 
communicatiegegevens die benodigd zijn voor de telecommunicatie (vet: toevoeging van het 
college). Artikel 43 van het BOht ziet echter op het gebruik van de aldaar genoemde 
basisvermeldingsgegevens voor de uitgifte van een universele telefoongids. Mitsdien is deze 
vrijstelling in casu niet van toepassing, nog daargelaten dat het genoemde besluit ziet op de Wtv en 
niet is aangepast aan de Tw. Uw vierde argument treft op dit punt derhalve evenmin doel. 
 
Beperking van aantal downloads 

4.b Voorzover u heeft betoogd dat het college er ten onrechte in het bestreden besluit vanuit is gegaan  
dat KPN een belang heeft om te voorkomen dat gegevens van haar abonnees op straat komen te 
liggen en dat KPN derhalve een beperking van het aantal dowenloads aan Denda zou mogen 
opleggen merkt het college daar het volgende over op. 
 
Zoals hierboven reeds is aangegeven stelt artikel 43 van het BOht de eis dat de terbeschikkingstelling 
van de nummers en bijbehorende informatie plaats dient te vinden tegen billijke, 
kostengeoriënteerde en niet-discriminerende voorwaarden. Het non-discriminatiebeginsel brengt 
met zich dat KPN dezelfde gegevens aan Denda moet leveren als KPN intern, in het kader van artikel 
43 van het BOht, aan zichzelf levert.  
 
Bij het openbaar maken van de gegevens legt KPN zichzelf, bij de levering in het kader artikel 43 van 
het BOht, intern het verbod op om de gegevens onbeperkt te downloaden, te weten 300 downloads 
per zoekopdracht. Het stellen van dezelfde voorwaarden aan Denda bij een levering in het kader van 
artikel 43 van het BOht is naar het oordeel van het college in beginsel niet in strijd met het non-
discrimiminatiebeginsel. Dit zou alleen dan anders kunnen zijn indien KPN zichzelf een dusdanige 
beperking op zou leggen waarvan gesteld zou kunnen dat het opleggen van diezelfde beperking aan 
derden niet redelijk c.q. billijk zou zijn. 
 
Hoewel het college met Denda van oordeel is dat een getal van 300 betrekkelijk arbitrair is, staat een 
beperking van 300 downloads per zoekopdracht naar het oordeel van het college een normaal 
gebruik van het basisgegevensbestand niet in de weg. Temeer niet nu het gaat om een beperking per 
zoekopdracht. 
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Het belang dat de consument zou hebben bij het onbeperkt dowloaden van gegevens acht het college 
niet van zodanige aard dat dit belang zou moeten prevaleren aan het belang dat KPN heeft bij het 
stellen van deze beperking. Het stellen van de voorwaarde met betrekking tot het onbeperkt 
downloaden is naar het oordeel van het college niet aan te merken als een onredelijke beperking. 
Het college kan u dan ook niet volgen in uw stelling dat het college ten onrecht in zijn bestreden 
besluit toe laat dat KPN deze beperking aan Denda oplegt. Uw vierde argument treft op dit punt dan 
ook geen doel.  
 
Wellicht ten overvloede merkt het college daarover nog op dat uw argument dat op illegale wijze, 
bijvoorbeeld door middel van kraak-software, de consument wel het gehele bestand zou kunnen 
downloaden nooit een reden kan zijn om de uw bezwaar op dit punt toe te wijzen. 
 
De Databankenwet 
Voorzover u heeft willen betogen dat wellicht het basisvermeldingenbestand niet onder de 
Databankenwet zou vallen aangezien er in casu geen sprake zou zijn van een in kwalitatief en 
kwantitatief opzicht substantiële investering en dat mitsdien het college in het bestreden besluit ten 
onrechte de Databankenwet heeft aangehaald, merkt het college het volgende op. 
 
Indien KPN beperking wil opleggen aan Denda bij de terbeschikkingstelling van de 
basisvermeldingsgegevens dan dient het college deze beperkingen te toetsen aan artikel 43 van het 
BOht en niet aan de bepalingen van de Databankenwet. Op grond van artikel 15, onder a, sub 2, van 
de Tw is immers aan het college het toezicht opgedragen op de naleving van de bepalingen van de 
Tw, voor zover deze taak bij artikel 15.1, derde lid van de Tw aan het college is toebedeeld. Lezing 
van artikel 15.1 van de Tw leert dat het college bij uitsluiting bevoegd is om toezicht op de naleving 
te houden op het bij of krachtens artikel 7.5 van de Tw gestelde. Zowel de artikelen 42 en 43 van het 
BOht als artikel 2 van het Bud geven uitvoering aan artikel 7.5 van de Tw.  
 
Het voorgaande houdt in dat het college derhalve noch bevoegd is om toezicht op de naleving te 
houden op het bij of krachtens de Databankenwet gestelde noch om invulling te geven aan begrippen 
uit de Databankenwet. Het college kan u mitsdien niet volgen in uw stelling dat indien het college 
niet voldoende kennis heeft om in te vullen wat in verband met een eventueel databankenrecht, en 
meer in het bijzonder artikel 3 van de Databankenwet, “in kwalitatief en kwantitatief opzicht niet-
substantieel” is, het college deze vraag dient voor te leggen aan een externe deskundige. Temeer nu 
de begrippen “substantieel deel”en “niet-substantieel deel” in de Databankenwet niet nader 
omschreven zijn en in de Memorie van Toelichting bij de Databankenwet valt te lezen: 
“Voor alle in de richtlijn, en in de wet, gehanteerde en niet nader omschreven begrippen geldt dat zij 
door de rechtspraak, ook die van de Europese rechter, nader geconcretiseerd zullen moeten worden.” 
 
Wel heeft het college bij de toetsing of de beperking van het aantal downloads aan te merken is als 
een “billijke voorwaarde” in de zin van artikel 43 van het BOht aansluiting gezocht bij hetgeen in de 
Databankenwet hieromtrent bepaald is. Aangezien de Databankenwet en de Tw naast elkaar bestaan 
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en wetten van gelijke orde zijn. Het is tegen deze achtergrond dat in het bestreden besluit een 
passage te vinden is die verwijst naar artikel 3 van de Databankenwet. 
 
Artikel 1 van de Databankenwet luidt: 
“1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: 
a. databank: een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die 

systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins 
toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in 
kwalitatief en kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering;” 
 

De Memorie van Toelichting, voorzover hier van belang, bepaalt: 
“In de overwegingen vindt men nog enkele concrete aanwijzingen wat wel en wat niet onder het 
begrip “databank “ valt. Volgens overweging 22 kunnen ook dragers als CD-ROM en CD-I databanken 
in de zin van de richtlijn zijn.“ 
“Het woord “investeringen” wordt in overweging 40 nader toegelicht: een investering kan behalve in 
geld ook bestaan in tijd, moeite en energie. Waaraan men bij een “substantiële investering” moet 
denken wordt in de overwegingen in het midden gelaten.” 
 
Artikel 3 van de Databankenwet luidt: 
“1. De producent van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is 
gesteld mag de rechtmatige gebruiker van die databank niet verhinderen in kwalitatief of 
kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud ervan op te vragen of te hergebruiken. 
Voorzover de rechtmatige gebruiker toestemming heeft om slechts een deel van de databank op te 
vragen of te hergebruiken, geldt de eerste zin slechts voor dat deel.  
2.Bij overeenkomst kan niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker van de eerste lid worden 
afgeweken.” 
 
De Memorie van Toelichting bij artikel 3, voorzover hier van belang, bepaalt: 
“Artikel 8 van de richtlijn bevat bepalingen over de rechtmatige gebruiker van een databank die op 
enigerlei wijze aan het publiek ter beschikking is gesteld. “Rechtmatige gebruiker“ is in ieder geval 
de gebruiker die over een rechtmatig aangeschaft exemplaar van een databank beschikt, bijvoorbeeld 
een cd-rom, of die krachtens een gebruiksovereenkomst, soms ook wel “licentieovereenkomst” 
genoemd, toegang heeft tot een on-line databank. 
“volgens artikel 8, eerste lid, van de richtlijn mag de producent de rechtmatige gebruiker niet 
verhinderen om in kwalitatief of kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud op te 
vragen of te hergebruiken.” 
“Opvragen heeft, naar aangenomen mag worden, betrekking op handelingen als downloaden, 
printen, kopieren, drukken; deze handelingen worden in de terminologie van het Nederlandse 
auteursrecht als verveelvoudiging bestempeld. “  
 
Op grond van de overwegingen in de databankrichtlijn, de Databankenwet en de Memorie van 
Toelichting daarop komt het college tot de conclusie dat een bestand van nummers met de 
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bijbehorende informatie zoals bedoeld in artikel 43 van het BOht valt onder een databank in de zin 
van de Databankenwet. Derhalve geldt voor KPN als producent van deze databank dat zij de 
rechtmatige gebruiker daarvan, in casu Denda, niet mag verhinderen in kwalitatief en kwantitatief 
opzicht niet-substantiële delen van de inhoud ervan op te vragen of te hergebruiken. In casu is 
derhalve de vraag of de beperking die KPN Denda oplegt van 300 downloads per zoekopdracht te 
kwalificeren zou zijn als een niet-substantieel deel van die databank.  
 
Zoals het college hierboven reeds heeft aangegeven worden de begrippen “substantieel deel” en 
“niet-substantieel deel” in de Databankenwet echter niet nader omschreven en valt in de Memorie 
van Toelichting bij de Databankenwet te lezen: 
“Voor alle in de richtlijn, en in de wet, gehanteerde en niet nader omschreven begrippen geldt dat zij 
door de rechtspraak, ook die van de Europese rechter, nader geconcretiseerd zullen moeten worden 
 
Het college acht zich op grond van het bovenstaande niet de juiste instantie die een nadere invulling 
zou moeten geven c.q. zou kunnen geven aan de begrippen “substantieel deel” en “niet-substantieel 
deel”. Nu deze twee begrippen nog niet nader zijn uitgekristallisseerd komt het college tot de 
conclusie dat er geen redenen aanwezig zijn om het bestreden besluit op het punt van de beperking 
van het aantal downloads op basis van de Databankenwet te herzien. Derhalve treffen geen van de 
door uw aangevoerde punten onder uw vierde bezwaar doel. 
 
Wel wil het college hier opmerken dat hoe lager het aantal downloads hoe eerder er zich naar het 
oordeel van het college  sprake zou kunnen zijn van een niet-substantieel deel van de databank. Daar 
staat tegenover dat het in casu om een beperking per zoekopdracht gaat die naar het oordeel van het 
college het normaal gebruik van het bestand niet in de weg staat.  
 

6. Besluit 
 
Het college beslist als volgt: 
1.  het door uw aangevoerde argument onder punt 1 geeft het college  aanleiding het bestreden 

besluit te herzien. Ten onrechte heeft het college in het dictum van het bestreden besluit alleen 
Denda Multimedia B.V. genoemd als partij ten opzicht van wie KPN op grond van artikel 43 van het 
BOht verplichtingen zou hebben. Bij deze verklaart het college uw bezwaar op dit punt dan ook 
gegrond. Bij deze wordt het dictum van het bestreden besluit gewijzigd in die zin dat overal in het 
dictum de zinsnede “Denda Multimedia B.V.” gewijzigd wordt in de zinsnede “Denda Multimedia 
B.V.en Topware CD-Service AG”. 

 
2. Het college verstaat onder basisvermeldingsgegevens die gegevens die een telecomoperator die 

nummers uitgeeft, zoals bedoeld in artikel 42 van het BOht, uit hoofde van het uitvoeren van de 
telefoondienst vraagt en waarover zij derhalve kan beschikken. Dat zijn dus de gegevens die “kant 
en klaar” door de klant worden verstrekt. 

 
3. Onder basisvermeldingsgegevens dienen in ieder geval te worden verstaan: 

 19



 

 20

-  alarmnummers; 
- telefoonnummer van de aansluiting; 
- naam en voorletters, eventueel bedrijfsnaam; 
- volledig adres waaronder de postcode; 
- een eventuele extra vermelding van het telefoonnummer onder een andere naam; 
- de vermelding of de aansluiting (uitsluitend) als faxlijn wordt gebruikt; 
- extra vermelding van mobiel(e) telefoonnummer (s); 
- extra vermelding van beroep; 
- extra vermelding(en) in andere gemeenten. 

 
4. Uw aangevoerde argumenten onder punt 2 t/m 4 geven het college geen aanleiding om het 

bestreden besluit te herzien. Ook anderszins is het college niet gebleken van feiten of 
omstandigheden welke daartoe aanleiding zouden geven. Bij deze verklaren wij uw bezwaren onder 
punt 2 t/m 4 dan ook ongegrond.  

 
 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxx 
 
 
 
Beroepsmogelijkheid 
Belanghebbenden, die zich met de bijgaande beslissing niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, 

aanvangende met ingang van de dag na die waarop de beslissing is bekendgemaakt, daartegen een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, te Rotterdam. Het postadres is: Rechtbank Rotterdam, sector 

Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, alsmede de gronden van het 

beroep te bevatten. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift tevens een afschrift van het besluit, waarop het 

beroepschrift betrekking heeft, te worden meegezonden. 
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