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Geachte xxxxx, 
 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) heeft, naar 
aanleiding van de klacht van 18 juli 2000 van: 
 
 
DENDA DIRECTORY SERVICES BV te OLDENZAAL (hierna: Denda) 
 
contra 
 
KPN TELECOM BV (hierna: KPN) 
 
het navolgende besloten: 
 
 
A. Verloop van de procedure 
Op 20 juli 2000 heeft het college de klacht van Denda, van 18 juli 2000, ontvangen. Deze klacht is 
gericht tegen het optreden van KPN inzake de terbeschikkingstelling van abonneegegevens met 
bijbehorende informatie aan Denda ten behoeve van de verlening van een abonnee-informatiedienst. 
 
Bij brief van 28 juli 2000 heeft het college de ontvangst van de klacht aan Denda bevestigd. Het college 
heeft daarbij aangegeven te zullen beslissen in afwachting van de beslissing van het college op het 
bezwaarschrift van Denda en het bezwaarschrift van KPN gericht tegen het besluit van het college van 29 
september 1999. Laatstgenoemd besluit heeft betrekking op de levering van abonneegegevens door  
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KPN aan Denda Multimedia B.V. (hierna: Denda M) ten behoeve  van het vervaardigen van 
telefoongidsen.  
 
Bij brief van 14 augustus 2000 heeft Denda het college verzocht voorbereidingen te treffen voor een 
hoorzitting in het kader van de klacht. Nadat het college hierom heeft verzocht bij schrijven van 16 
augustus 2000, heeft KPN op 30 augustus 2000 haar zienswijze op de klacht naar voren gebracht. 
Bij brief van 27 september 2000 heeft het college Denda meegedeeld dat de termijn waarop een 
beschikking wordt genomen naar aanleiding van de klacht wordt verlengd. 
Bij brief van 9 oktober 2000 heeft het college aan Denda zijn zienswijze bekend gemaakt over de 
toelaatbaarheid van de door KPN verlangde zekerheidsstelling. 
KPN en Denda zijn bij brief van 10 november 2000 door het college uitgenodigd hun zienswijzen tijdens 
een hoorzitting nader toe te lichten. 
Op 5 december 2000 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Een verslag van deze hoorzitting treft u aan 
als bijlage bij dit besluit. 
Op verzoek van het college heeft KPN bij brieven van 8 en 12 december 2000 nadere informatie 
verstrekt. 
Van zowel Denda als KPN heeft het college op 16 januari 2001 nadere reacties naar aanleiding van de 
hoorzitting ontvangen. 
Bij brieven van 7 februari 2001 heeft het college Denda en KPN verzocht nadere informatie te 
verschaffen. Op 15 en 16 februari 2001 heeft het college de verzochte informatie van Denda 
respectievelijk KPN ontvangen. 
 
B. Feiten 
Denda is een zusterbedrijf van Denda M, Denda richt zich onder andere op het aanbieden van 
gidsdiensten, waaronder het maken en exploiteren van een digitale telefoongids. Denda heeft deze 
activiteiten vanaf eind maart 2000 overgenomen van Denda M. KPN en Denda hebben ter zake op 31 
maart 2000 een licentieovereenkomst gesloten. Op 4 december 2000 heeft het college een besluit 
genomen op de door Denda M en KPN ingediende bezwaarschriften gericht tegen het besluit van het 
college van 29 september 1999, inzake de klacht van Denda M gericht tegen KPN. Die klacht had 
betrekking op het optreden van KPN inzake de terbeschikkingstelling van abonneegegevens aan Denda M 
ten behoeve van de vervaardiging van telefoongidsen. Het optreden van KPN had betrekking op de 
weigering de abonneegegevens te leveren aan Denda M, althans slechts te leveren onder bepaalde 
voorwaarden. 
 
Denda is als uitgever van digitale telefoongidsen sinds 26 april 2000 eveneens voornemens een 
abonnee-informatiedienst op te zetten. In dit kader heeft Denda, middels brieven van onder andere 26 
april 2000, 16 mei 2000, 7 juni 2000, 29 juni en 5 juli 2000 via de gemachtigde van KPN, KPN verzocht 
haar een bestand ter beschikking te stellen dat bestaat uit de nummers met bijbehorende informatie 
(hierna: abonneegegevens) voor de abonnee-informatiedienst. Bij brief van 14 juni 2000 heeft KPN 
schriftelijk gereageerd op de verzoeken van Denda. Daarbij is een concept van een licentieovereenkomst 
inzake het gebruik van het bestand van de gegevens ten behoeve van een abonnee-informatiedienst aan 
Denda voorgelegd.  
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Bij brief van 28 juni 2000 heeft Denda gereageerd op het licentievoorstel van KPN en daarbij 
aangegeven welke bezwaren zij heeft tegen dit voorstel. Bij brief van 6 juli 2000 heeft KPN gereageerd 
op laatstgenoemde brief van Denda. Uit de correspondentie kan het college de conclusie trekken dat 
Denda en KPN niet tot overeenstemming zijn gekomen inzake een te sluiten licentieovereenkomst ten 
aanzien van de abonneegegevens ten behoeve van een abonnee-informatiedienst. Bij brief van 18 juli 
2000 dient Denda de onderhavige klacht bij het college in. 
 
Denda heeft het vervaardigen van telefoongidsen van Denda M overgenomen en in dat kader op 31 
maart 2000 een licentieovereenkomst met KPN gesloten. Denda wordt in het onderhavige geval, de 
terbeschikkingstelling van abonneegegevens ten behoeve van een abonnee-informatiedienst, 
geconfronteerd met een tweede, gescheiden van de eerdergenoemde, licentieovereenkomst ten behoeve 
van het verlenen van een abonnee-informatiedienst. 
 
Tijdens de hoorzitting van 5 december 2000 heeft KPN te kennen gegeven dat de terbeschikkingstelling 
van abonneegegevens voor het vervaardigen van telefoongidsen enerzijds en voor het verlenen van een 
abonnee-informatiedienst anderzijds door middel van de levering van één bestand kan plaatsvinden. 
Daarbij is door KPN aangegeven dat de levering van een dergelijk bestand in februari 2001 kan 
geschieden. Bij brief van 16 februari 2001 heeft KPN bevestigd dat de abonneegegevens uit het bestand 
ten behoeve van zowel het vervaardigen van telefoongidsen als het verlenen van een abonnee-
informatiedienst door middel van één bestand geleverd kan worden. In dit bestand zijn 
abonneegegevens voor de telefoongidsen en de abonneegegevens voor de abonnee-informatiedienst 
opgenomen. KPN heeft aangegeven dat dit gecombineerde bestand aan onder andere KPN Consumer 
Internet and Media Services BV (hierna: KPN Media) geleverd kan worden. 
 
KPN was tot eind november 2000 verdeeld in twee business unites, namelijk BUVT en BUTC. De 
activiteiten van KPN als telecomoperator vielen onder BUVT en de activiteiten van KPN als uitgever van 
gidsen en als aanbieder van de abonnee-informatiedienst werden verzorgd door BUTC. Eind november 
2000 heeft een juridische splitsing plaatsgevonden waarbij BUTC is opgegaan in KPN Media. KPN Media is 
een dochtervennootschap van KPN Telecommerce BV. Laatstgenoemde onderneming is net als KPN een 
dochtervennootschap van Koninklijke KPN NV. Thans verzorgt KPN de activiteiten als operator. KPN 
Media verricht de activiteiten als uitgever en als aanbieder van de abonnee-informatiedienst. Sinds de 
juridische splitsing levert KPN de door haar als operator verkregen abonneegegevens aan KPN Media ten 
behoeve van opname in de telefoongidsen en de abonnee-informatiedienst. KPN Media is in staat de 
abonneegegevens uit haar bestand ten behoeve van zowel het vervaardigen van universele 
telefoongidsen als het verlenen van een abonnee-informatiedienst door middel van één bestand te 
leveren.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande constateert het college dat KPN en KPN Media beschikken over 
een gecombineerd bestand van abonneegegevens. Uit de door KPN verstrekte informatie leidt het 
college af dat KPN Media beschikt over een bestand waarin alle, conform de besluiten van het college 
van 4 december 2000, vereiste abonneegegevens ten behoeve van telefoongidsen en de abonnee-
informatiedienst zijn opgenomen.  
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C. Klacht Denda 
De onderhavige klacht dient naar de mening van Denda te worden gelezen in samenhang met de destijds 
lopende procedure van Denda M tegen KPN, inzake de terbeschikkingstelling van abonneegegevens ten 
behoeve van het vervaardigen van telefoongidsen. KPN verlangt thans van Denda voor de 
terbeschikkingstelling van abonneegegevens voor een abonnee-informatiedienst een afzonderlijke 
licentieovereenkomst, dat wil zeggen gescheiden van de licentieovereenkomst voor de 
terbeschikkingstelling van abonneegegevens voor telefoongidsen welke in maart 2000 door KPN en 
Denda is ondertekend.  
 
Voor de afzonderlijke licentie vraagt KPN van Denda afgifte van een bankgarantie van  ƒ 2.250.000,-- 
(hierna: de zekerheidsstelling). De zekerheidsstelling komt neer op een bedrag van dertig cent per 
abonneegegeven. Aan deze zekerheidsstelling is een hoger bedrag verbonden dan aan de in het kader 
van de telefoongidsen verlangde zekerheidsstelling.  
De klacht van Denda heeft betrekking op het door KPN verlangen van een afzonderlijke licentie voor de 
terbeschikkingstelling van haar abonneegegevens én de financiële zekerheid die KPN van Denda verlangt 
in verband met deze terbeschikkingstelling.  
 
Naar de mening van Denda handelt KPN de facto in strijd met het besluit van het college van 29 
september 1999. Inzake het verlangen van de zekerheidsstelling voert Denda aan dat het naar haar 
mening niet aannemelijk is dat voor de terbeschikkingstelling ten behoeve van een abonnee-
informatiedienst een ander tarief per abonneegegeven zou gelden dan het geval is voor de 
terbeschikkingstelling ten behoeve van telefoongidsen. Immers, volgens het besluit van 29 september 
1999 moet voor de vaststelling van een redelijk tarief worden uitgegaan van de marginale kosten van 
terbeschikkingstelling van de gegevens. Op grond van de besluiten van het college, van 29 september 
1999 en 4 december 2000, is een prijs lager dan een halve cent per abonneegegeven redelijk. 
Voorts is er, volgens Denda, geen reden om aan te nemen dat met het leveren van een gegevensbestand 
van abonnees die hebben aangegeven dat zij willen worden opgenomen in de abonnee-informatiedienst, 
meer kosten zouden zijn gemoeid dan met het leveren van een gegevensbestand voor abonnees die in 
telefoongidsen willen worden opgenomen.  
 
Volgend op de hoorzitting van 5 december 2000, voert Denda aan dat er geen reden is dat zij voor de 
terbeschikkingstelling van de abonneegegevens twee aparte overeenkomsten met KPN zou moeten 
sluiten, mede gelet op het feit dat de abonneegegevens voor de telefoongidsen enerzijds en voor de 
abonnee-informatiedienst anderzijds middels één gecombineerd bestand aan derden geleverd kunnen 
worden. De onredelijkheid van het verlangen van een aparte licentieovereenkomst voor 
abonneegegevens is volgens Denda bovendien ook gelegen in het feit dat de licentieovereenkomsten 
voor de abonneegegevens voor de telefoongidsen en die voor de abonnee-informatiedienst, nagenoeg 
identiek zijn.  
 
Naar de mening van Denda komt de door KPN verlangde zekerheid als zodanig materieel neer op een 
weigering om de abonneegegevens tegen billijke en kostengeoriënteerde voorwaarden aan Denda ter 
beschikking te stellen. Volgens Denda creëert KPN door de verlangde zekerheidsstelling alsmede de 
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verlangde afzonderlijke licentieovereenkomst, zowel afzonderlijk als tezamen, een toegangsdrempel 
voor Denda om actief te worden op de markt voor het leveren van abonnee-informatiediensten. 
 
KPN handelt naar het oordeel van Denda in strijd met artikel 7.5 Telecommunicatiewet (hierna: Tw) jo. 
artikel 42 en artikel 43 Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: Boht). Denda verzoekt het college 
aan KPN een last onder dwangsom op te leggen, waarbij het college KPN dient te gelasten het gehele 
bestand van abonneegegevens van de vaste openbare telefoondienst, met uitzondering van de gegevens 
van abonnees die hebben aangegeven dat zij niet willen worden opgenomen in (een bestand van) de 
abonnee-informatiedienst binnen één week na het opleggen van de last ter beschikking te stellen aan 
Denda, zulks ten behoeve van een door haar te leveren abonnee-informatiedienst, zonder de ter 
beschikkingstelling of het gebruik van deze gegevens afhankelijk te stellen van het al dan niet sluiten 
van een licentieovereenkomst en het al dan niet stellen van een zekerheid door Denda. 
 
D. Reactie KPN 
KPN stelt dat zij op grond van artikel 43 Boht voorwaarden mag stellen in haar licentieovereenkomst ten 
behoeve van een abonnee-informatiedienst. Indien KPN de levering van het bestand niet afhankelijk 
mag stellen van het sluiten van een overeenkomst, zal KPN de voorwaarden opnemen in de standaard 
algemene licentievoorwaarden, aldus KPN. Daarnaast stelt KPN dat het contracteren op basis van een 
licentieovereenkomst, in tegenstelling tot standaardlicentievoorwaarden, de afnemer de mogelijkheid 
biedt om overleg te voeren over de inhoud van de overeenkomst.  
 
Ten aanzien van het verlangen van een afzonderlijke licentieovereenkomst, voert KPN op de eerste plaats 
aan dat het bestand met abonneegegevens ten behoeve van een abonnee-informatiedienst niet gelijk is 
aan het bestand voor gidsen. Tijdens de hoorzitting van 5 december 2000 heeft KPN echter aangegeven 
dat in februari 2001 de levering van zowel de abonneegegevens ten behoeve van gidsen als de 
abonneegegevens ten behoeve van de abonnee-informatiedienst middels de levering van één 
geïntegreerd bestand in plaats van twee aparte bestanden kan plaatsvinden. Volgens KPN dient Denda 
ook in dit geval twee aparte licentieovereenkomsten te tekenen, met name omdat het bestand twee 
gebruiksdoelen heeft. Daartoe voert KPN aan dat ook de wetgever een onderscheid maakt tussen de 
terbeschikkingstelling van abonneegegevens ten behoeve van het vervaardigen van telefoongidsen en de 
terbeschikkingstelling van abonneegegevens ten behoeve van een abonnee-informatiedienst. Daarnaast 
stelt KPN dat de beide bestanden elkaar deels overlappen, maar tegelijkertijd zeer verschillend zijn. 
 
Verder stelt KPN dat thans niet duidelijk is wat een redelijk prijs per abonneegegeven is. Aangezien op 
het moment van het schrijven van KPN, van 29 augustus 2000, het college nog geen uitspraak had 
gedaan naar aanleiding van de bezwaarschriften van KPN en Denda tegen het besluit van het college van 
29 september 1999, gaat KPN, mede gelet op de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem d.d. 5 
augustus 1997, uit van een bedrag van vijfentachtig cent per abonneegegeven per jaar. Naar de mening 
van KPN is het verlangen van een zekerheid van dertig cent per abonneegegeven per jaar daarom 
alleszins redelijk. Bovendien zorgt de zekerheidsstelling, in de vorm van een bankgarantie, ervoor dat 
KPN geen kredietrisico hoeft te lopen, aldus KPN. Wat betreft de zekerheidsstelling tegen een hoger 
bedrag, voert KPN aan dat de kosten ten behoeve van het bestand voor de abonnee-informatiedienst 
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hogers zijn dan de kosten ten behoeve van het bestand voor de telefoongidsen Daarnaast voert KPN aan 
dat het redelijk is dat afnemers die het bestand voor meerdere gebruikersdoelen gebruiken ook meerdere 
malen bijdragen in de kosten van het bestand. 
 
Ten slotte stelt KPN dat, als gevolg van de juridische splitsing van KPN, KPN niet in staat is het bestand 
van abonneegegevens, zoals door het college omschreven bij besluit van 4 december 2000, aan derden 
ter beschikking te stellen. Volgens KPN is KPN Media daartoe wel in staat aangezien KPN Media beschikt 
over het bestand met de, bij besluit van het college van 4 december 2000 vastgestelde, 
abonneegegevens ten behoeve van het vervaardigen van universele telefoongidsen en het verlenen van 
de abonnee-informatiedienst, maar is KPN Media niet onderworpen aan artikel 43 Boht. 
 
E. Wettelijk en regelgevend kader 
De Tw verplicht de wetgever regels op te stellen ten behoeve van het beschikbaar stellen van 
abonneegegevens door de uitgevers van nummers. Dit is geregeld in artikel 7.5 Tw : “De in artikel 7.1, 
eerste lid Tw, bedoelde regels hebben voorts betrekking op het, met inachtneming van het bepaalde bij 
of krachtens hoofdstuk 11, aan derden ter beschikking stellen van bij die regels aan te wijzen 
categorieën van nummers met bijbehorende gegevens ten behoeve van de beschikbaarheid van 
telefoongidsen en van een abonnee-informatiedienst.”  
 
Artikel 42 Boht bepaalt: “Als categorieën van nummers als bedoeld in artikel 7.5 van de wet worden 
aangewezen: 
a. nummers van de vaste openbare telefoondienst; 
b. nummers van de mobiele openbare telefoondienst, en 
c. nummers van de persoonlijke nummerdienst.” 
 
Artikel 43 Boht bepaalt: “Degene, die een nummer als bedoeld in artikel 42, onderdeel a, b en c, in 
gebruik geeft, stelt op verzoek in een overeengekomen formaat, op billijke, kostengeoriënteerde en 
niet-discriminerende voorwaarden die nummers met bijbehorende informatie beschikbaar ten behoeve 
van de beschikbaarstelling van telefoongidsen en de abonnee-informatiedienst, bedoeld in artikel 2, 
onderdelen c en d, van het Besluit universele dienstverlening. 
 
Het Besluit universele dienstverlening (hierna: Bud) is de uitvoering van artikel 9.1, eerste lid, Tw: “In 
het algemeen maatschappelijk belang worden bij algemene maatregel van bestuur openbare 
telecommunicatiediensten of daarmee samenhangende voorzieningen aangewezen die voor eenieder 
tegen een betaalbare prijs en voor een bepaalde kwaliteit beschikbaar moeten zijn.” 
 
In artikel 2 Bud worden de diensten en voorzieningen aangewezen: “Als openbare 
telecommunicatiediensten of daarmee samenhangende voorzieningen als bedoeld in artikel 9.1, eerste 
lid, van de wet worden aangewezen: 
a. het naar aanleiding van een redelijk verzoek aansluiten op het vaste openbare telefoonnetwerk op 

een vaste locatie en het bieden van toegang tot de vaste openbare telefoondienst; 
b. het beschikbaar stellen van openbare betaaltelefoons; 
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c. het beschikbaar stellen van telefoongidsen; 
d. het beschikbaar stellen van een abonnee-informatiedienst.” 
 
De materiële eisen die aan een abonnee-informatiedienst in de zin van artikel 2, onderdeel d, Bud 
worden gesteld staan vermeld in artikel 6 Bud:  
Eerste lid “Onverminderd artikel 11.6, eerste lid, van de wet bevat de abonnee-informatiedienst, bedoeld 
in artikel 2, onderdeel d, de vaste, mobiele en persoonlijke nummers van de abonnees van aanbieders 
van vaste en mobiele openbare telefoondiensten.” 
Tweede lid “Een aanbieder van de in dit artikel bedoelde abonnee-informatiedienst is gehouden bij de 
behandeling en presentatie van de hem verstrekte informatie non-discriminatoir te handelen”. 
 
De beschikbaarheid van een abonnee-informatiedienst is geregeld in artikel 9.1, eerste lid, Tw, artikelen 
2 en 6 Bud en artikel 20.1, tweede lid, Tw. Het ter beschikking stellen van abonneegegevens is geregeld 
in hoofdstuk 7 Tw en artikelen 42 en 43 Boht. De laatstgenoemde bepalingen dragen er zorg voor dat de 
eerstgenoemde bepalingen uitgevoerd kunnen worden. Mitsdien verplicht artikel 43 Boht de 
telecommunicatieaanbieders tot verstrekking van de abonneegegevens ten behoeve van de 
beschikbaarstelling van een abonnee-informatiedienst. In de Nota van toelichting bij het Boht is 
aangegeven dat de artikelen 42 en 43 tot doel hebben uitvoering te geven aan artikel 6, derde lid, 
Richtlijn 98/10/EG. In overweging 7 van deze richtlijn wordt bepaald dat de levering van gidsdiensten 
een aan concurrentie onderworpen activiteit is, waarbij rekening dient te worden gehouden met het in 
Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 97/66/EG bepaalde. Om ervoor te zorgen dat de gidsdiensten 
beschikbaar zijn, bepaalt artikel 6, derde lid, Richtlijn 98/10/EG dat alle organisaties die 
telefoonnummers toewijzen aan abonnees alle redelijke verzoeken honoreren om de relevante informatie 
beschikbaar te stellen op billijke, kostengeoriënteerde en niet-discriminerende voorwaarden.  
 
Ingevolge artikel 15.1, derde lid, Tw is het college belast met het toezicht op de naleving van artikel 7.5 
Tw jo. artikel 42 en artikel 43 Boht jo. artikel 2 Bud. Denda heeft zowel aan KPN als aan het college 
kenbaar gemaakt dat zij voornemens is een abonnee-informatiedienst aan te bieden als bedoeld in 
voorgaande artikelen. Het college acht zich derhalve bevoegd om kennis te nemen van de klacht van 
Denda en op basis van deze klacht een besluit te nemen.  
 
F. Overwegingen  
Voorafgaande aan zijn overwegingen merkt het college het volgende op. In de reactie van KPN van 15 
januari 2001 reageert zij op de definitie van “basisvermeldingsgegevens” (zijnde de abonneegegevens in 
dit besluit) zoals door het college gesteld in het besluit van 4 december 2000. KPN voert hiermee in de 
onderhavige klacht argumenten aan welke zij tevens in haar beroep tegen het besluit van het college 
van 4 december 2000 aanvoert. Gelet op het feit dat de definitie van “basisvermeldingsgegevens” in de 
onderhavige klacht thans niet aan de orde is en voornoemde definitie ter beoordeling aan de rechter in 
de betreffende beroepszaak voorligt, zal het college de door KPN aangevoerde argumenten welke 
betrekking hebben op de definitie van het college van “basisvermeldingsgegevens” in de onderhavige 
procedure buiten beschouwing laten. Volledigheidshalve merkt het college op dat deze kennisgeving 
niet kan worden aangemerkt als zijnde een wijziging van zijn eerder ingenomen standpunten ter zake.  
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Gelet op de feiten, de argumenten van KPN en Denda en het wettelijk kader, overweegt het college 
inzake de onderhavige klacht het volgende.  
 
Algemeen 
Het college is van oordeel dat het beschikbaar stellen van abonneegegevens door aanbieders van 
telecommunicatiediensten ten behoeve van het verlenen van een abonnee-informatiedienst een 
essentiële voorwaarde is voor het bevorderen van concurrentie op deze markt. Er is geen daadwerkelijke 
concurrentie op de Nederlandse markt voor de abonnee-informatiedienst(en). Concurrentie op deze 
markt is alleen mogelijk indien nieuwe dienstverleners toegang krijgen tot de abonneegegevens van de 
verschillende telecomoperators die nummers uitgeven, zoals bedoeld in artikel 42 Boht. Artikel 43 Boht 
regelt deze toegang door middel van de verplichting de abonneegegevens ter beschikking te stellen aan 
degenen die een algemeen beschikbare abonnee-informatiedienst gaan opzetten. De totstandkoming 
van daadwerkelijke concurrentie is aldus mede afhankelijk van de naleving van artikel 43 Boht door 
aanbieders als KPN. 
 
Belang Denda eerdere besluiten 
Gelet op het feit dat Denda in haar klacht verwijst naar het besluit van het college van 29 september 
1999, overweegt het college het volgende. Naar het oordeel van het college is het evident dat de klacht 
van Denda samenhangt met voornoemd besluit en de beslissingen op bezwaar van 4 december 2000 (van 
KPN en Denda M) tegen dit besluit. Zowel de klacht van Denda M als de onderhavige klacht van Denda 
heeft betrekking op de terbeschikkingstelling van abonneegegevens ex artikel 43 Boht. Het college 
merkt op dat Denda de onderhavige klacht heeft ingediend. Zij heeft dienaangaande een rechtstreeks en 
een concreet individualiseerbaar belang. Dit belang heeft zij niet alleen door de reeds in maart 2000 
afgesloten licentieovereenkomst met KPN, maar ook door de samenhang tussen de onderhavige klacht 
en de procedure, waarin Denda M is betrokken. Immers Denda, zijnde een zusterbedrijf van Denda M, 
heeft alle gidsactiviteiten overgenomen van Denda M, hetgeen de activiteiten zijn waar de procedure 
waarin Denda M is betrokken op ziet. Evenals Denda M, behoort ook verzoekster tot het Denda concern.    
 
Verzoek ex artikel 43 Boht 
Naar het oordeel van het college kan Denda aanspraak maken op verstrekking van abonneegegevens 
conform artikel 43 Boht voor zover zij een abonnee-informatiedienst op de markt brengt die voldoet aan 
de eisen van artikel 2, onderdeel d, jo. artikel 6 Bud. Denda dient dan ook aannemelijk te maken dat zij 
deze dienst als zodanig op de markt zal brengen. Het college is van oordeel dat Denda voldoende  
aannemelijk heeft gemaakt dat zij voornemens is een algemeen beschikbare abonnee-informatiedienst 
aan te bieden. Ten eerste heeft Denda KPN verzocht haar de abonneegegevens ten behoeve van de 
verlening van een abonnee-informatiedienst te leveren. Daarnaast volgt uit de stukken van Denda van 
14 februari 2001 dat Denda reeds met een groot aantal telecomoperators overeenkomsten heeft 
gesloten inzake de levering van abonneegegevens ten behoeve van het verlenen van een abonnee-
informatiedienst. Uit de reeds gesloten overeenkomsten blijkt overigens dat deze alle betrekking hebben 
op de levering van abonneegegevens zowel voor de opneming in een gids als voor de opneming in een 
bestand ten behoeve van het verlenen van een abonnee-informatiedienst. Met de overige aanbieders is 

 8



 

Denda in een vergevorderd stadium van onderhandelingen. Tevens blijkt uit de betreffende stukken dat 
Denda vergevorderd is met het opzetten en inrichten van een dedicated call-center voor handeling van 
nummerinformatiediensten aan een call-center. Ten slotte is Denda ook bezig met het verkrijgen van een 
kort nummer ten behoeve van de te verlenen abonnee-informatiedienst.  
 
Gelet op het voorgaande is het college van oordeel dat Denda een abonnee-informatiedienst zoals 
bedoeld in artikel 2, onderdeel d, jo. artikel 6 Bud, op de markt wil brengen. Het verzoek van Denda aan 
KPN inzake de terbeschikkingstelling van de abonneegegevens ten behoeve van het beschikbaar stellen 
van de abonnee-informatiedienst is dan ook aan te merken als een verzoek in de zin van artikel 43 Boht. 
Derhalve kan Denda aanspraak maken op de verstrekking van abonneegegevens conform dit artikel. 
 
Verplichting ex artikel 43 Boht 
KPN is een aanbieder van een openbaar telefoonnetwerk en een aanbieder van een openbare 
telecommunicatiedienst. KPN is aan te merken als “degene die een nummer als bedoeld in artikel 42, 
onderdeel a, b en c in gebruik geeft”. Gelet op het voorgaande dient KPN ingevolge artikel 43 Boht op 
verzoek van Denda in een overeengekomen formaat, op billijke, kostengeoriënteerde en niet 
discriminerende voorwaarden die nummers met bijbehorende informatie beschikbaar te stellen ten 
behoeve van de door Denda op te zetten abonnee-informatiedienst. Een verzoek als bedoeld in artikel 43 
Boht brengt een verplichting voor in casu KPN met zich mee. Immers, artikel 43 Boht verplicht 
aanbieders van openbare telecommunicatiediensten tot verstrekking van de abonneegegevens zodat een 
abonnee-informatiedienst beschikbaar kan zijn. Daarbij is niet van belang van wie en op welke wijze die 
onderneming, waarop de verplichting ex artikel 43 Boht rust, de abonneegegevens verkrijgt. 
 
Het verlenen van de abonnee-informatiedienst door Denda is afhankelijk van de terbeschikkingstelling 
van de abonneegegevens door degenen die nummers als bedoeld in artikel 42, onderdelen a, b en c in 
gebruik geven. Dientengevolge is het verlenen van de abonnee-informatiedienst door Denda mede 
afhankelijk van de terbeschikkingstelling van de abonneegegevens van en door KPN. De levering van de 
betreffende abonneegegevens zijn essentieel voor de toegang tot de markt van gidsdiensten en voor het 
op de markt zetten van een met KPN concurrerende abonnee-informatiedienst.  
  
De betreffende abonneegegevens dienen aldus door KPN ter beschikking te worden gesteld. Op 20 juli 
2000 heeft het college de onderhavige klacht van Denda gericht tegen KPN ontvangen. Ten tijde van het 
indienen van de klacht was KPN de onderneming die zowel de nummers zoals bedoeld in artikel 42 Boht 
uitgaf als de onderneming die de abonneegegevens ten behoeve van de telefoongidsen en de abonnee-
informatiedienst verzamelde. KPN stelde in die hoedanigheid de abonneegegevens aan derden ter 
beschikking, zoals bedoeld in artikel 43 Boht. 
 
Gelet op het moment van indiening van de klacht van Denda, stelt het college op de eerste plaats vast 
dat Denda de klacht tegen de juiste onderneming heeft gericht. Zoals volgt uit de feiten, heeft een 
aantal maanden na indiening van de klacht een juridische splitsing van KPN plaatsgevonden. KPN is 
sindsdien de onderneming die nummers uitgeeft als bedoeld in artikel 42 Boht en een deel van de, bij 
besluit van het college van 4 december 2000 vastgestelde, abonneegegevens verzamelt. Tevens volgt uit 
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de feiten dat als gevolg van de juridische splitsing KPN Media beschikt over het volledige bestand, dat 
wil zeggen het bestand waarin de vereiste abonneegegevens, zowel ten behoeve van het vervaardigen 
van telefoongidsen als ten behoeve van het verlenen van een abonnee-informatiedienst, zijn 
opgenomen.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande en het door KPN in deze gestelde, is het college van oordeel dat 
de wijze waarop de abonneegegevens verzameld worden en de wijze waarop de KPN groep haar 
bedrijfsonderdelen georganiseerd en gereorganiseerd heeft, niet van belang zijn. Met andere woorden, 
het feit dat KPN Media het bedrijfsonderdeel is dat beschikt over het volledige bestand met de vereiste 
abonneegegevens laat onverlet hetgeen KPN op grond van artikel 43 Boht dient te leveren. KPN dient te 
voldoen aan het bij en krachten artikel 43 Boht gestelde. Uit artikel 43 Boht volgt dat KPN de vereiste 
abonneegegevens dient te leveren. Zoals reeds eerder gesteld is daarbij niet van belang van wie en op 
welke wijze KPN de abonneegegevens verkrijgt. 
 
Bovendien zou het onredelijk zijn, en kan het nimmer de bedoeling van de wetgever zijn geweest, dat 
een bedrijf, in casu KPN, door middel van het splitsen van de activiteiten en het wijzigen van de 
organisatie niet meer gebonden zou zijn aan een wettelijke verplichting zoals artikel 43 Boht. Overigens 
is het college van oordeel dat Denda, mede gelet op het feit dat ten tijde van het indienen van de klacht 
KPN zowel de nummers uitgaf als de gidsen vervaardigde en de abonnee-informatiedienst verleende, een 
dergelijke juridische splitsing en de gevolgen daarvan niet kan worden tegengeworpen. 
 
Op grond van het bovenstaande is het college van oordeel dat KPN verplicht is de betreffende 
abonneegegevens aan Denda ter beschikking te stellen. KPN stelt dat KPN Media in staat is de 
abonneegegevens uit haar bestand ten behoeve van zowel het vervaardigen van telefoongidsen als het 
verlenen van een abonnee-informatiedienst door middel van één gecombineerd bestand kan leveren. 
Gelet op het voorgaande is het college van oordeel dat KPN er voor zorg dient de dragen dat dit bestand, 
waarin de vereiste abonneegegevens zijn opgenomen, aan Denda ter beschikking wordt gesteld.  
 
Voorwaarden ex artikel 43 Boht 
Aan de terbeschikkingstelling worden een aantal, limitatief opgesomde, voorwaarden gesteld. KPN dient 
haar abonneegegevens met bijbehorende informatie: 
a. in een overeengekomen formaat, 
b. op billijke 
c. kostengeoriënteerde, en 
d. niet-discriminerende voorwaarden, 
ter beschikking te stellen. 
 
In het onderhavige geval stelt KPN de terbeschikkingstelling van haar abonneegegevens afhankelijk van 
twee voorwaarden: 
1. het verlangen van een zekerheidstelling, en 
2. het verlangen van een licentieovereenkomst 
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De klacht van Denda verwijst naar beide voorwaarden welke KPN stelt aan de terbeschikkingstelling van 
haar abonneegegevens voor de door Denda te verlenen abonnee-informatiedienst. Ten aanzien van het 
stellen van beide voorwaarden, overweegt het college het volgende. 
 
1. Het verlangen van KPN tot het stellen van zekerheid door Denda 
Bij brief van 9 oktober 2000 en bij besluit van 4 december 2000, heeft het college reeds gesteld dat het 
verlangen van een zekerheidsstelling onder bepaalde omstandigheden in strijd is met artikel 43 Boht. 
Hetgeen het college heeft gesteld inzake het verlangen van een zekerheidstelling bij besluit van 4 
december 2000 is, gelet op de samenhang tussen beide zaken, in het onderhavige geval van 
overeenkomstige toepassing.  
 
Met betrekking tot de prijs per gegeven in het onderhavige geval blijkt KPN de mening te zijn toegedaan 
dat een prijs per gegeven dient te worden gehanteerd die het college, zolang een uitspraak van de 
bestuursrechter ontbreekt, in laatste instantie vaststelt. Dit leidt het college met name af uit artikel 7.2 
van het voorstel licentieovereenkomst tussen KPN en Denda van…….betreffende de abonnee-
informatiedienst waarin KPN stelt: “De voor de levering en het gebruik van het bestand door 
Licentienemer aan KPN verschuldigde vergoeding zal met terugwerkende kracht tot inwerkingtreding van 
deze overeenkomst worden vastgesteld op het maximale bedrag dat KPN daarvoor in rekening mag 
brengen als in hoogste (c.q.) laatste instantie bepaald door de OPTA of de bestuursrechter (eventueel in 
hoger beroep). Licentienemer zal hiervoor tot drie maanden na de datum van die bepaling zekerheid 
stellen tot een bedrag van twee miljoen tweehonderdenvijftigduizend gulden (NLG 2.250.000,--) per 
heel of gedeelte van een jaar in de vorm van een (overigens) onvoorwaardelijke bankgarantie van een 
Nederlandse bank”. Bij besluit van 4 december 2000 heeft het college in laatste instantie zijn eerdere 
uitspraak van 29 september 1999 inzake de te hanteren prijs per abonneegegeven en wijze van 
berekening daarvan gehandhaafd. Wederom heeft het college daarin bepaald dat de prijs per 
abonneegegeven, die KPN mag vragen, lager dient te zijn dan een halve cent. 
 
Doordat KPN  thans in haar licentieovereenkomst met Denda een zekerheidsstelling per afzonderlijke 
licentieovereenkomst verzoekt van dertig cent per gegeven, brengt zij de facto een hogere prijs per 
gegeven in rekening voor het ter beschikking stellen van de abonnee-gegevens dan de prijs, welke het 
college kostengeoriënteerd acht in haar besluiten van 29 september 1999 en 4 december 2000. 
In artikel 43 Boht staat dat de abonneegegevens onder andere ter beschikking gesteld dienen te worden 
tegen kostengeoriënteerde voorwaarden. Het college heeft reeds bij besluit van 29 september 1999 
bepaald dat minder dan een halve cent per gegeven kostengeoriënteerd is. Het verlangen van zekerheid 
door KPN tegen een tarief van dertig cent per gegeven is een voorwaarde die in geen verhouding tot het 
door het college vastgestelde kostengeoriënteerde tarief staat.  
 
Het college heeft aldus reeds bij twee eerdere besluiten vastgesteld wat de redelijke prijs per 
abonneegegeven is. Mede gelet op het bovenstaande treft dan ook het argument van KPN dat niet 
duidelijk is wat een redelijke prijs per abonneegegeven is geen doel. Hierbij merkt het college op dat hij 
het bovenstaande reeds in zijn eerdere besluiten, van 29 september 1999 en 4 december 2000, heeft 
overwogen. Aangezien het college reeds bij besluit van 4 december 2000 heeft besloten dat het 
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verlangen van een zekerheidsstelling een voorwaarde in strijd met artikel 43 Boht is, acht het college 
het handhaven door KPN van deze voorwaarde in het onderhavige geval niet alleen onbegrijpelijk maar 
vooral ook onredelijk. 
 
Door een zekerheidsstelling te verlangen die gebaseerd is op een niet kostengeoriënteerde prijs per 
gegeven, creëert KPN een toegangsdrempel voor Denda zich op de markt voor het verlenen van de 
abonnee-informatiedienst te begeven. KPN belemmert de totstandkoming van daadwerkelijke 
concurrentie op de markt voor de abonnee-informatiedienst daarmee in ernstige mate. De levering van 
gegevens wordt immers niet alleen afhankelijk gesteld van het al dan niet verstrekken van een 
zekerheidsstelling, doch deze zekerheidsstelling is ook gebaseerd op een bedrag dat in geen verhouding 
staat tot het kostengeoriënteerde tarief. Bovendien is het college van oordeel dat het belang van KPN bij 
een zekerheidsstelling niet opweegt tegen het belang van Denda om te kunnen toetreden tot de markt 
voor abonnee-informatiediensten en het daarmee samenhangende belang van het bevorderen van 
daadwerkelijke concurrentie op deze markt.   
 
De argumenten welke KPN aanvoert inzake van het verlangen van een hogere zekerheidsstelling inzake 
de terbeschikkingstelling van abonneegegevens ten behoeve van een abonnee-informatiedienst, treffen 
reeds op grond van het bovenstaande geen doel.  
 
Op grond van bovenstaande overwegingen concludeert het college dat KPN door het stellen van de 
voorwaarde van een zekerheidsstelling in het onderhavige geval een voorwaarde hanteert in strijd met 
artikel 43 Boht is. Mitsdien handelt KPN in strijd met artikel 7.5 Tw jo. artikel 42 en 43 Boht. 
 
2. Het sluiten van een licentieovereenkomst 
Evenals het college bij besluit van 29 september 1999 en bij besluit van 4 december 2000 heeft gesteld, 
is het college in casu van oordeel dat de terbeschikkingstelling van abonneegegevens zoals bedoeld in 
artikel 43 Boht niet afhankelijk mag worden gesteld van het al dan niet sluiten van een 
licentieovereenkomst. Gelet op de contractsvrijheid zijn partijen uiteraard vrij een licentieovereenkomst 
te sluiten. Echter, indien de voorwaarden waaronder door partijen wordt gecontracteerd in strijd zijn 
met de voorwaarden van artikel 43 Boht, dan is het college bevoegd de betreffende overeenkomst te 
toetsen aan artikel 43 Boht. Zulks kan met zich meebrengen dat het verlangen van een (tweede) 
licentieovereenkomst als zodanig een onbillijke voorwaarde oplevert en mitsdien in strijd met artikel 43 
Boht wordt gehandeld. Ten aanzien van het onderhavige geval, overweegt het college het volgende. 
 
KPN heeft aan Denda de voorwaarde opgelegd dat zij, ongeacht het feit dat geen overeenstemming werd 
bereikt omtrent de inhoud, een licentieovereenkomst met KPN dient te sluiten. Denda heeft meerdere 
malen aangegeven niet te kunnen instemmen met het sluiten van het voorliggende voorstel van de 
licentieovereenkomst. Gelet op de gegeven feiten, is het college van oordeel dat Denda niets anders 
gelegen was dan in overleg met KPN te komen tot een licentieovereenkomst. Immers, zonder te voldoen 
aan de voorwaarde van het sluiten van een licentieovereenkomst zou Denda de abonneegegevens van 
KPN niet kunnen verkrijgen. Dientengevolge zou Denda niet kunnen toetreden tot de markt voor de 
abonnee-informatiedienst. De licentieovereenkomst is uiteindelijk niet door Denda geaccepteerd waarna 
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Denda de onderhavige klacht bij het college heeft ingediend. Op basis van deze klacht en het reeds 
eerdere gestelde, is het college bevoegd het stellen van de aparte licentieovereenkomst te toetsen aan 
artikel 43 Boht. 
 
Ondanks het feit dat de terbeschikkingstelling van abonneegegevens ten behoeve van gidsen en de 
abonnee-informatiedienst middels de levering van één bestand kan plaatsvinden, is naar de mening van 
KPN vereist dat Denda twee afzonderlijke licentieovereenkomsten met KPN aangaat. Naar het oordeel 
van het college is dit standpunt van KPN niet alleen onvoldoende gemotiveerd maar ook onbegrijpelijk. 
KPN gaat er ten onrechte van uit dat het afsluiten van een afzonderlijke licentieovereenkomst voor de 
abonnee-informatiedienst zijn rechtvaardiging vindt in een door de wetgever in artikel 43 Boht 
gehanteerd onderscheid tussen telefoongidsen en een abonnee-informatiedienst. Noch uit de wet, noch 
uit de toelichting bij het Boht zijn aanknopingspunten te vinden voor een dergelijk onderscheid. De 
wetgever heeft naar het oordeel van het college niet meer bedoeld dan een opsomming te geven voor 
welke algemeen beschikbare diensten abonneegegevens verstrekt dienen te worden. Ook Richtlijn 
98/10/EG, met name artikel 6, geeft geen aanleiding een dergelijke onderscheid zoals KPN dat maakt 
aan te nemen. Daarnaast geeft ook artikel 42 Boht slechts een opsomming van de soorten nummers die 
aangewezen worden. Het argument van KPN, dat het bedingen van twee licentieovereenkomsten voor de 
levering van één bestand zijn rechtvaardiging vindt in de omstandigheid dat de wetgever een 
onderscheid maakt, treft dan ook geen doel.  
 
Voordat er sprake was van de levering van één gecombineerd bestand voor beide doeleinden, hanteerde 
KPN één bestand voor de abonneegegevens ten behoeve van telefoongidsen en één bestand te behoeve 
van de abonnee-informatiedienst. KPN suggereert hiermee ten onrechte de noodzaak voor het te 
hanteren onderscheid tussen twee bestanden en twee licentieovereenkomsten. Naar het oordeel van het 
college doet de wijze waarop KPN haar activiteiten organiseert en het commerciële onderscheid dat zij 
maakt(e) tussen beide bestanden niet ter zake. Immers, deze argumenten komen voort uit de wijze 
waarop KPN georganiseerd is en de daarmee samenhangende interne handelswijzen en zijn niet relevant 
voor de naleving van artikel 43 Boht en daarmee ook niet relevant voor de verplichting 
abonneegegevens ter beschikking te stellen. Het bestaan van een gecombineerd bestand en de wijze 
waarop dat bestand is ingericht zijn naar het oordeel van het college bovendien omstandigheden 
waarmee KPN de beweerde noodzaak voor het maken van een onderscheid zelf ontkracht.  
 
Daarnaast blijkt overigens dat ook KPN geen onderscheid maakt, aangezien zij zelf de gegevens voor 
beide doeleinden in één bestand heeft geïntegreerd. Dit geïntegreerde vermeldingenbestand kan uit het 
systeem “ARIS” geleverd worden. Uit de “Functionele en technische specificatie van de interface uit 
ARIS" inzake het gecombineerde bestand, volgt dat de abonneegegevens voor telefoongidsen en die 
voor de abonnee-informatiedienst niet zodanig van elkaar gescheiden zijn dat sprake is van twee aparte 
categorieën van abonneegegevens. Het college kan de stelling van KPN dat geregeld dient te worden dat 
één deel van bestand gebruikt dient te worden voor het vervaardigen van telefoongidsen en het andere 
deel voor het verlenen van een abonnee-informatiedienst dan ook niet volgen. Ook de stelling van KPN 
dat dit ook op die wijze geregeld dient te worden indien één overeenkomst wordt gesloten voor beide 
doeleinden kan het college om diezelfde reden niet volgen. Immers, het gecombineerde bestand maakt 
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niet een zodanig onderscheid. Overigens ziet het college ook niet in waarom Denda in het onderhavige 
geval meerdere malen zou moeten betalen voor de levering van een gecombineerd bestand met twee 
gebruiksdoelen. Immers, één levering vereist één tegenprestatie. Daarbij is niet van belang dat KPN er 
voor zorg dient te dragen dat Denda het gecombineerde bestand, welke door KPN Media kan worden 
geleverd, verkrijgt. 
 
Verder ziet het college ook niet in waarom een onderscheid gemaakt zou moeten worden naar de 
gebruiksdoelen van één bestand en de mate waarin een afnemer gebruik maakt van het bestand. 
Bovendien volgt uit de hoorzitting van 5 december 2000 en de door Denda bij brief van 15 februari 2001 
verstrekte informatie, dat het merendeel van de telecomoperators de abonneegegevens voor zowel de 
abonnee-informatiedienst als de telefoongidsen middels de levering van één bestand aan Denda ter 
beschikking stellen. Dit versterkt het oordeel van het college dat er geen sprake is van een zodanig 
onderscheid tussen beide activiteiten dat het sluiten van een afzonderlijke licentieovereenkomst 
rechtvaardigt.  
 
KPN stelt dat sprake is van dusdanig verschillende bestandsgegevens dat daardoor het onderscheid 
tussen beide gerechtvaardigd wordt en de noodzaak voor een aparte licentieovereenkomst gegeven is. 
Het college merkt op dat KPN zelf aangeeft dat deze bestanden elkaar voor een groot deel overlappen. 
Het bestand voor de abonnee-informatiedienst is in die zin groter dat hierin ook de abonneegegevens 
zijn opgenomen van abonnees die niet vermeld willen worden in een telefoongids en van abonnees die 
een geheim nummer hebben. Gezien het feit dat beide bestanden thans door middel van de levering van 
één bestand ter beschikking kunnen worden gesteld, treft het argument van KPN geen doel. Voor zover 
de door KPN aangevoerde argumenten voor het verlangen van een afzonderlijke licentieovereenkomst 
niet reeds door het bovenstaande zijn weerlegd, treffen ook deze argumenten geen doel.  
 
Zoals reeds eerder gesteld, is KPN op grond van artikel 43 Boht verplicht de abonneegegevens aan 
Denda ter beschikking te stellen en dient zij dientengevolge er voor te zorgen dat Denda het volledige, 
gecombineerde, bestand verkrijgt. Het college constateert dat KPN de abonneegegevens middels de 
levering van één gecombineerd bestand aan Denda ter beschikking kan stellen. Aangezien KPN weigert 
de verlangde abonneegegevens aan Denda te leveren indien geen aparte licentieovereenkomst wordt 
gesloten, wordt Denda ernstig belemmerd een abonnee-informatiedienst beschikbaar te stellen. Toegang 
op de markt voor het aanbieden van een algemeen beschikbare abonnee-informatiedienst en het 
bevorderen van daadwerkelijke concurrentie op die markt wordt daarmee ernstig bemoeilijkt.  
 
Gezien zijn overwegingen is het college van oordeel dat KPN door het stellen van de voorwaarde van het 
sluiten van een aparte, tweede, licentieovereenkomst een zodanige toegangsdrempel voor Denda 
opwerpt om toe te treden tot de markt voor abonnee-informatiediensten, dat het verlangen van het 
sluiten van een licentieovereenkomst in het onderhavige geval reeds als een onbillijke voorwaarde dient 
te worden geacht. Temeer gezien de duur van de periode waarin KPN deze voorwaarde aan Denda stelt 
en het feit dat de abonneegegevens middels een gecombineerd bestand geleverd kunnen worden. KPN 
heeft deze onbillijke voorwaarde in strijd met artikel 43 gehanteerd en gehandhaafd.  
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G. Conclusie 
Het college is op grond van bovenstaande overwegingen van oordeel dat KPN, door het verlangen van 
een afzonderlijke licentieovereenkomst, in welke overeenkomst eveneens een zekerheidsstelling voor 
dertig cent per gegeven wordt verzocht, in het onderhavige geval in strijd handelt met artikel 43 Boht. 
Immers, beide voorwaarden zijn zowel afzonderlijk als gecombineerd, onbillijk. Bovendien is het 
verlangen van de zekerheidstelling in het onderhavige geval niet een kostengeoriënteerde voorwaarde 
en daarmee reeds om die reden in strijd met artikel 43 Boht. 
 
Op grond van zijn overwegingen concludeert het college dat KPN in strijd handelt met artikel 7.5 Tw jo. 
artikel 42 en 43 Boht. Als gevolg van dit handelen van KPN is Denda in ernstige mate belemmerd een 
abonnee-informatiedienst aan te bieden. Tevens is daarmee de totstandkoming van daadwerkelijke 
concurrentie op de markt voor gidsdiensten niet, althans bijna niet, mogelijk. 
 
Het college stelt tevens vast dat: 
• KPN zowel de abonneegegevens ten behoeve van het vervaardigen van telefoongidsen als de 

abonneegegevens ten behoeve van het verlenen van de abonnee-informatiedienst conform artikel 
43 Boht aan Denda ter beschikking dient te stellen, en 

• KPN Media beschikt over het gecombineerde bestand waarin de vereiste abonneegegevens zijn 
opgenomen, en 

• KPN de abonneegegevens door middel van de levering van bovenbedoeld bestand aan Denda ter 
beschikking kan stellen. 

 
Dientengevolge is het college van oordeel dat KPN de betreffende abonneegegevens middels de levering 
van één gecombineerd bestand aan Denda ter beschikking dient te stellen. Voor de goede orde merkt het 
college op dat indien blijkt dat, in tegenstelling tot hetgeen KPN stelt, met de levering van één 
gecombineerd bestand niet kan worden voldaan aan artikel 43 Boht en bovenstaande overwegingen van 
het college, KPN tot die tijd middels de levering van twee bestanden de vereiste abonneegegevens aan 
Denda ter beschikking dient te stellen. Mocht dit laatste zich voordoen dan geldt voor de levering van 
het bestand ten behoeve van de abonnee-informatiedienst uiteraard het door het college in dit besluit 
gestelde. KPN mag daaraan geen voorwaarden stellen, zoals de verlangde zekerheid en de 
licentieovereenkomst, in strijd met artikel 43 Boht.  
 
H. Besluit 
Het college verklaart de klacht van Denda gegrond. KPN handelt jegens Denda in strijd met artikel 7.5 Tw 
jo. artikel 42 en 43 Boht. KPN heeft de op haar ingevolge artikel 43 Boht rustende verplichting de 
abonneegegevens ten behoeve van het verlenen van een abonnee-informatiedienst door Denda 
overtreden. Het college besluit op grond van artikel 15, derde lid, Tw jo. artikel 7.5 Tw jo. artikel 42 
Boht jo. artikel 43 Boht als volgt: 
1. gelet op de duur en de ernst van de overtreding, dient KPN de abonneegegevens binnen twee 

weken na dagtekening van dit besluit aan Denda ter beschikking te stellen;  
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2. KPN dient de abonneegegevens aan Denda ter beschikking te stellen door middel van levering 
van het gecombineerde bestand van abonneegegevens voor telefoongidsen en de abonnee-
informatiedienst; 

3. KPN dient er voor zorg te dragen dat het te leveren bestand het gecombineerde bestand is 
waarin de conform de besluiten van het college van 4 december 2000 vastgestelde, 
abonneegegevens zijn opgenomen;  

4. KPN mag aan de levering van het bestand geen voorwaarden verbinden welke in strijd zijn met 
hetgeen het college in dit besluit heeft overwogen. Meer specifiek dient KPN het bestand ter 
beschikking te stellen zonder dit afhankelijk te stellen van de verlangde licentieovereenkomst 
en zekerheid.  

5. KPN dient de terbeschikkingstelling van de abonneegegevens aan Denda, zoals deze conform dit 
besluit dient te geschieden, de dag volgend op de terbeschikkingstelling aan het college te 
bevestigen. 

 
Denda heeft het college verzocht om KPN een last onder dwangsom op te leggen. Het college gaat er 
vooralsnog van uit dat oplegging van een dwangsom niet nodig is om naleving van dit besluit te 
verzekeren. Het college wijst daarom het verzoek van Denda om oplegging van een last onder dwangsom 
af. Echter, indien KPN niet binnen de daartoe gestelde termijn aan dit besluit voldoet, zal het college 
zich genoodzaakt zien nadere maatregelen jegens KPN treffen. 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
 
 
 
 
 
xxxxxxxx  
 
 
 
 
Bezwaar 
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 
Stafafdeling Juridische Zaken 
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. 
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