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Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 

XXXXXX OPTA/JUZ/2001/203544 XXXXXXXX (070) 315 XXXXXXXXX 
Datum Onderwerp Bijlage(n) 

 Beslissing op bezwaar  
 
 
Geachte heer XXXXXXXXX, 
 
Op 10 mei 2001 heeft u namens KPN Telecom B.V. (hierna: KPN) een bezwaarschrift op nader aan te voe-
ren gronden ingediend, gericht tegen het besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Tele-
communicatie Autoriteit (hierna: het college) d.d. 3 april 2001 (kenmerk: OPTA/EGM/2001/200882). 
Hierbij doet het college u het besluit op bezwaar toekomen. 
 
 
I Verloop van de procedure 
 
Op 20 juli 2000 heeft het college een klacht van Denda Directory Services B.V. (hierna: Denda), geda-
teerd 18 juli 2000, ontvangen. Deze klacht houdt in, dat KPN ten onrechte voor het verstrekken aan 
Denda van abonneegegevens met bijbehorende informatie, ten behoeve van de door laatstgenoemde te 
ontwikkelen abonnee-informatiedienst als bedoeld in artikel 43 van het Besluit ONP huurlijnen en tele-
fonie (hierna: Boht), de voorwaarde stelt dat Denda met KPN een licentieovereenkomst moet sluiten en 
in verband daarmee een bankgarantie van f. 2.250.000,00 moet geven. Denda acht dit onredelijk, omdat 
deze gegevens in een gecombineerd bestand met abonneegegevens ten behoeve van telefoongidsen 
kunnen worden verstrekt. Ten behoeve van het verkrijgen van de abonneegegevens voor uit te geven 
universele telefoongidsen geldt tussen KPN en Denda bovendien reeds een licentieovereenkomst met ze-
kerheidsstelling.  
 
Het college heeft bij besluit van 3 april 2001 (met kenmerk OPTA/EGM/2001/200882), na gegrond ver-
klaring van de klacht, onder meer besloten dat KPN de gevraagde abonneegegevens aan Denda ter be-
schikking stelt door middel van levering van het gecombineerde bestand van abonneegegevens voor te-
lefoongidsen en de abonnee-informatiediensten, zonder dit afhankelijk te stellen van de verlangde li-
centieovereenkomst en zekerheid.  



 

 
Op 10 mei 2001 heeft KPN een bezwaarschrift op nader aan te voeren gronden ingediend, gericht tegen 
het besluit van het college d.d. 3 april 2001. Na verleend uitstel heeft KPN de gronden van bezwaar op 
19 juli 2001 ingediend. KPN heeft afgezien van haar recht om te worden gehoord in deze bezwaar-
schriftprocedure. 
 
Bij brief d.d. 14 september 2001 (kenmerk: OPTA/JUZ/2001/202755) is Denda als rechtstreeks belang-
hebbende bij het door KPN bestreden besluit d.d. 3 april 2001 in de gelegenheid gesteld om –naar keuze 
- mondeling dan wel schriftelijk op de door KPN d.d. 19 juli 2001 ingediende gronden van bezwaar te re-
ageren. 
 
Op 6 november 2001 heeft het college de schriftelijke reactie van Denda op de bezwaren van KPN ont-
vangen.  
 
 
II Feiten 
 
Op 11 december 1997 heeft Denda International v.o.f. (later gewijzigd in Denda Multimedia B.V.;  hier-
na: DMM) een klacht ingediend tegen KPN in verband met de door deze gestelde voorwaarden voor de 
verstrekking van gegevens van – alle – telefoonabonnees ten behoeve van een door DMM uit te geven 
telefoongids op cd-rom. Daarbij is tevens verzocht KPN een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 
43, tweede lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Wtv). 
 
Bij besluit d.d. 29 september 1999 heeft het college onder meer het volgende beslist. 
• Voor het uitbrengen van een universele telefoongids als bedoeld in artikel 2, onder c, van het Be-

sluit universele dienstverlening (hierna: Bud) kan Denda aanspraak maken op het bepaalde in artikel 
43 Boht.  

• KPN mag daarbij de voorwaarde stellen dat de CD-ROM van Denda niet geschikt is voor het zoeken 
op telefoonnummer of adres en voor het onbeperkt downloaden van gegevens. 

• De prijs die KPN voor het verstrekken van de gegevens in rekening mag brengen mag niet hoger zijn 
dan de marginale kosten van de daadwerkelijke terbeschikkingstelling, eventueel verhoogd met een 
redelijke winstopslag. Het college is van mening dat de prijs lager dient te zijn dan NLG 0,005 per 
gegeven. 

 
Tegen het besluit d.d. 29 september 1999 is bezwaar gemaakt door DMM en KPN. Op 4 december 2000 is 
door het college op die bezwaren beslist. Bij dit besluit is, met instandhouding van het bestreden be-
sluit, onder meer een nadere uitleg gegeven aan het begrip basisvermeldinggegevens. 
 
Tegen het besluit van het college van 4 december 2000 is zowel door KPN als door DMM beroep aangete-
kend bij de rechtbank te Rotterdam.  
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Op 21 juni 2001 heeft de rechtbank het door zowel DMM als KPN ingestelde beroep ongegrond verklaard. 
De uitspraak houdt – kort weergegeven – het volgende in: 
• Ten aanzien van de voor elk gegeven te betalen prijs, door het college vastgesteld op maximaal 

0,005 cent, merkt de rechtbank –samengevat –op dat zij het niet onjuist acht dat de in rekening te 
brengen prijs beperkt blijft tot de werkelijke kosten die zijn gemoeid met  het beschikbaar stellen 
van de gegevens, vermeerderd met een redelijke winstopslag. 

• Met betrekking tot de relatie tussen de aanspraak op de gegevens en de universaliteit van de 
dienstverlening merkt de rechtbank op dat “elke derde, van wie redelijkerwijs kan worden aange-
nomen dat deze voornemens is een universele telefoongids uit te geven die voldoet aan de eisen 
van de artikelen 2, aanhef en onder c, en 5 van het Bud, rechten kan ontlenen aan artikel 43 van 
het Boht.“ 

• Ten aanzien van de beperking van de download-mogelijkheden merkt de rechtbank op dat degene 
aan wie de gegevens beschikbaar worden gesteld, in ieder geval geen aanspraak behoort te hebben 
op een ruimere wijze van gebruik daarvan dan de verstrekker daarvan in de praktijk hanteert.  

• Met betrekking tot de uitsluiting van het omgekeerd zoeken merkt de rechtbank op dat, nu abon-
nees van KPN Telecom bij het aanleveren van hun gegevens aan KPN Telecom precies weten op wel-
ke wijze deze zullen worden gebruikt, het niet aangaat dat een derdeverkrijger van de gegevens 
daarmee meer zou mogen doen. Daartegen verzet zich overigens ook artikel 11.2 van de Tw. 

 
Tegen de hiervoor weergegeven uitspraak van de rechtbank  Rotterdam is door KPN hoger beroep inge-
steld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.  
 
 

III Het bestreden besluit d.d. 3 april 2001 
 
Bij de bestreden beslissing d.d. 3 april 2001 (kenmerk: OPTA/EGM/2001/200882) is de klacht van Denda 
gegrond verklaard, omdat KPN jegens Denda handelt in strijd met artikel 7.5, TW jo. 42 en 43 Boht. 
 
Het college heeft, samengevat, het volgende besloten: 

 
• KPN dient de abonneegegevens aan Denda ter beschikking te stellen door middel van levering van 

het gecombineerd bestand van abonneegegevens voor telefoongidsen en de abonnee-
informatiedienst. 

• KPN dient ervoor zorg te dragen dat het te leveren bestand het gecombineerde bestand is waarin de 
conform het besluit van het college van 4 december 2000 vastgestelde abonneegegevens zijn opge-
nomen. 

• KPN mag aan de levering van het bestand geen voorwaarden verbinden welke in strijd zijn met het-
geen het college in dit besluit heeft overwogen. Meer specifiek dient KPN het bestand ter beschik-
king te stellen zonder dit afhankelijk te stellen van de verlangde licentieovereenkomst en zekerheid.  
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• KPN dient de terbeschikkingstelling van de abonneegegevens aan Denda, zoals deze conform dit be-
sluit (van 3 april 2001) dient te geschieden, de dag volgend op de terbeschikkingstelling aan het 
college te bevestigen. 

• Het college heeft het verzoek van Denda om oplegging van een last onder dwangsom afgewezen. 
Het college is ervan uitgegaan dat dit niet nodig is om naleving van het besluit te verzekeren. In-
dien KPN niet binnen de daartoe gestelde termijn aan het besluit voldoet, zal het college echter de 
nodige maatregelen treffen. 

 
 

IV De gronden van bezwaar van KPN 
 
KPN heeft, samengevat, de volgende gronden van bezwaar aangevoerd. 
 
1. Het bestreden besluit is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Het college 

heeft zich in het bestreden besluit beperkt tot het geven van zijn oordeel dat KPN zich schuldig 
heeft gemaakt aan de overtreding van een aantal wettelijke voorschriften dan wel tot  het doen van 
een vooraankondiging van het opleggen van een last onder dwangsom. Het besluit d.d. 3 april 2001 
voegt dus niets toe aan het geldende recht, beoogt ook geen rechtsgevolg en is daarom niet aan te 
merken als een besluit in de zin van de Awb. 

 
2. Het college mag KPN niet voorschrijven dat KPN de gevraagde abonneegegevens ter beschikking 

stelt zonder dit afhankelijk te stellen van een nieuwe licentieovereenkomst. KPN mag voor het ter 
beschikking stellen van gegevens ten behoeve van een universele informatiedienst andere voor-
waarden stellen dan voor het ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van de telefoongid-
sen. Het bestand ten behoeve van een universele informatiedienst is groter omdat daarin gegevens 
zijn opgenomen van abonnees die niet willen worden vermeld in de telefoongids en van abonnees 
die een geheim nummer hebben. Met betrekking tot deze gegevens worden voorwaarden gesteld die 
niet van belang zijn in het kader van de universele telefoongids. Voorts is het redelijk dat een ver-
goeding wordt betaald overeenkomstig het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. Het is rede-
lijk dat degene die op basis van de geleverde gegevens zowel universele telefoongidsen uitgeeft als 
een universele informatiedienst ter beschikking stelt, meer bijdraagt aan de kosten van het bestand 
dan degene die de gegevens slechts gebruikt voor het uitgeven van universele telefoongidsen.     

 
3. Het college mag licentievoorwaarden slechts marginaal toetsen aan artikel 43 Boht. Het feit dat de 

zekerheid is afgestemd op een bedrag van NLG 0,30 per gegeven in plaats van op NLG 0,005 per ge-
geven, dat door de rechtbank als redelijk is beschouwd, berust op het feit dat over de hoogte van de 
maximaal te vragen vergoeding nog onzekerheid bestaat, omdat het hoger beroep tegen de uit-
spraak van de rechtbank nog onderwerp van behandeling is bij het College van Beroep voor het be-
drijfsleven. Indien later zou blijken dat de vergoeding die KPN mag vragen voor deze gegevens ho-
ger is dan thans wordt betaald, en Denda op dat tijdstip niet in staat is deze hogere vergoeding te 
betalen, zou KPN nadeel ondervinden. Bovendien blijkt dan dat Denda geen recht heeft op de wijze 
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waarop zij thans haar bedrijfsuitvoering inricht.  Het zou onredelijk zijn indien KPN met dit risico 
wordt opgezadeld. De verlangde zekerheid is dus in het licht van de onzekerheid omtrent de hoogte 
van de redelijke vergoeding niet in strijd met artikel 43 Boht. Opta heeft de grenzen van zijn be-
voegdheid overschreden door de aan de nieuwe licentieovereenkomst verbonden voorwaarde van de 
zekerheid anders dan marginaal te toetsen.   

 
 
V  De reactie van Denda op de gronden van bezwaar van KPN 
 
Het in deze bezwaarschriftprocedure bestreden besluit vindt zijn wettelijke grondslag in de artikelen  7.7 
en 7.8 van de Tw. en artikel 2, derde lid van het Besluit ONP Geschillenbeslechting (hierna: Bog). Denda 
verwijst hiertoe naar de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 21 juni 2001 (r.o. 24).  
 
Opta heeft verder terecht geoordeeld dat uit artikel 43 Boht voortvloeit dat KPN slechts een tweetal 
voorwaarden mag stellen aan de terbeschikkingstelling van de abonneegegevens: het verbod van het zo-
genaamde omgekeerd zoeken en beperking van de download-mogelijkheden. Alle andere voorwaarden 
die KPN aan gidsuitgevers wil opleggen, komen in strijd met artikel 43 van het Boht. 
  
Ten onrechte voert KPN aan dat het  vragen (of stellen) van zekerheid niet kan worden aangemerkt als 
het vragen van een betaling: aan het stellen van een garantie zijn immers hoe dan ook kosten verbon-
den. Bovendien wordt hiermee een entreedrempel opgeworpen tegen gidsuitgevers of aanbieders van 
abonnee-informatiediensten, die niet of nauwelijks bij machte zijn een dergelijk hoge zekerheid te stel-
len. Verder wijst Denda erop dat het door KPN ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van 21 juni 
2001 niet afdoet aan het feit dat KPN thans de door OPTA vastgestelde en door de rechtbank bevestigde 
maximale prijs van NLG 0,005 voor een gegeven dient te hanteren. Vooruitlopen op de uitspraak in ho-
ger beroep, door rekening te houden met de mogelijkheid dat een andere (hogere) prijs zou kunnen 
worden vastgesteld, maakt inbreuk op de thans genomen beslissingen. 
 
Volgens Denda kan worden volstaan met licentievoorwaarden waarnaar bij verstrekking van de gegevens 
wordt verwezen. Het is niet noodzakelijk hiervoor een nieuwe overeenkomst af te sluiten volgens Denda.   
 
 
VI Wettelijk kader 
 
Artikel 7.7 Tw. luidt als volgt: 

 
“Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de gevallen 
waarin en de procedure volgens welke de natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks 
in zijn belang is getroffen een oordeel van het college kan vragen over een maatregel door een 
aanbieder van huurlijnen, aangewezen door het college krachtens artikel 7.2, dan wel door een 
aanbieder van een vast openbaar telefoonnetwerk of van een vaste telefoondienst, genomen in 
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het kader van de geharmoniseerde voorwaarden die betrekking hebben op open en efficiënte 
toegang tot en gebruik van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunica-
tiediensten overeenkomstig richtlijn nr. 90/387/EEG van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor tele-
communicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open Netwerk Provision (ONP) 
(PbEG L 192).” 
        

Artikel 7.8 Tw. luidt als volgt:  
 

”Indien een oordeel van het college, gegeven krachtens artikel 7.7., inhoudt dat een door de in 
dat artikel bedoelde aanbieder genomen maatregel onredelijk is, kan het college de regels vast-
stellen die ter zake tussen die aanbieder en de vrager van het oordeel zullen gelden.” 

 
Artikel 2, derde lid,  van het Besluit ONP-Geschillenbeslechting (Algemene Maatregel van Bestuur, voor-
geschreven ingevolge artikel 7.7 Tw.) luidt als volgt:  
 

“Een belanghebbende die zegt schade te hebben geleden dan wel schade te lijden tengevolge 
van een schending door een aanbieder van een vast openbaar telefoonnet dan wel van een vaste 
openbare telefoondienst van het bij of krachtens de wet bepaalde ter uitvoering van richtlijn 
98/10/EG, kan over het betreffende handelen dan wel nalaten door die aanbieder aan het colle-
ge een oordeel vragen.”   

 
 
VII  Beoordeling van de bezwaren 
 
 
Ad 1  (Beslissing is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb) 
 
In paragraaf I (verloop van de procedure) is vermeld dat de procedure is ingeleid door de indiening van 
een klacht van Denda bij het college over de overtreding door KPN van artikel 7.5 Tw. en de artikelen 42 
en 43 van het Boht. Het college houdt het er daarom voor dat Denda aan het college op grond van arti-
kel 7.7 Tw. en artikel 2, derde lid, van het Bog een oordeel heeft gevraagd inzake een geschil van Denda 
met KPN als aanbieder van een vast openbaar telefoonnetwerk en een vaste openbare telefoondienst. 
Het feit dat het college en Denda zich van dit juridische kader voor de beslechting van het geschil niet 
bewust zijn geweest waardoor de procedurele voorschriften van de artikelen 3 en 5 van het Bog niet zijn 
nageleefd, doet daaraan niet af. Het oordeel van het college berust in deze mede op de uitspraak van de 
rechtbank d.d. 6 juli 2001, in de gedingen tussen KPN Telecom B.V. en Denda Multimedia B.V. enerzijds 
en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit anderzijds, geregistreerd onder TELEC 01/066-
SIMO, TELEC 01/111-SIMO, TELEC 01/191-SIMO.  
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Het bestreden besluit vindt dus zijn wettelijke grondslag in de artikelen 7.7 en 7.8 van de Tw. en artikel 
2, derde lid, van het Bog. In lijn met de vaste jurisprudentie van de rechtbank inzake het rechtskarakter 
van beslissingen genomen op grond van de geschillenregelingen in de Tw. dient de bestreden beslissing 
derhalve als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb te worden aangemerkt.  
 
Het college volgt KPN dus niet in haar betoog dat de bestreden beslissing niet op rechtsgevolg is gericht 
en geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is. 
 
Ad 2 (de door het college gestelde regel dat KPN  het verstrekken van de gegevens niet afhankelijk mag 
stellen van de verlangde extra licentieovereenkomst met Denda)  
    
Dat Denda voor abonneegegevens die zij reeds tegen betaling van KPN ontvangt ten behoeve van het 
uitgeven van de universele telefoongidsen, opnieuw een vergoeding moet betalen op basis van een 
nieuwe licentieovereenkomst, omdat zij deze gegevens ook wil gebruiken voor, en dus gebaat is bij, de 
exploitatie van een universele informatiedienst, is naar het oordeel van het college niet redelijk. De in 
rekening te brengen kosten moeten immers, mede gelet op de in paragraaf II vermelde uitspraak van de 
rechtbank Rotterdam, beperkt blijven tot de werkelijke kosten die zijn gemoeid met het beschikbaar stel-
len van de gegevens, vermeerderd met een redelijke winstopslag.  
 
Aan KPN moet worden toegegeven dat in het bestand van aan te leveren gegevens voor de universele in-
formatiedienst meer gegevens moeten worden opgenomen dan nodig zijn voor het uitgeven van de uni-
versele telefoongidsen. Uiteraard zal Denda voor het verstrekken van die gegevens ook een vergoeding 
moeten betalen. Dat kan echter voor KPN geen rechtvaardiging vormen om van Denda te eisen dat deze 
met KPN een nieuwe licentieovereenkomst sluit op grond waarvan Denda voor het verstrekken van alle 
gegevens ten behoeve van de universele informatiedienst een vergoeding betaalt en opnieuw zekerheid 
stelt. Gesteld noch gebleken is immers dat KPN niet in staat is de gevraagde gegevens in een gecombi-
neerd bestand aan te leveren.  
 
Gezien het vorenstaande, moet het betoog van KPN tegen de door het college gestelde voorwaarde dat 
KPN  het verstrekken van de gegevens niet afhankelijk mag stellen van de verlangde extra licentieover-
eenkomst met Denda, ongegrond worden verklaard. 
 
Ad 3 (de door het college gestelde regel dat KPN  het verstrekken van de gegevens niet afhankelijk mag 
stellen van de verlangde extra zekerheid) 
 
Voorop moet worden gesteld dat het vragen aan Denda van een zekerheidsstelling voor het nakomen van 
de verplichting om te betalen voor het verstrekken van de abonneegegevens, voor Denda een toegangs-
drempel vormt om zich op de markt voor het verlenen van de abonnee-informatiedienst te begeven. Voor 
het stellen van zekerheid kan daarom alleen een rechtvaardiging worden gevonden, indien de gevraagde 
zekerheid rechtstreeks verband houdt met de betalingsverplichting en in een redelijke verhouding staat 
tot het risico van KPN. Daarvan is geen sprake bij de in casu door KPN gevraagde zekerheid. Deze is im-
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mers niet alleen gebaseerd op het onjuiste uitgangspunt dat Denda zou moeten betalen voor gegevens 
die zij al ten behoeve van het uitgeven van de universele telefoongidsen van KPN ontvangt, maar is bo-
vendien gebaseerd op een bedrag per abonneegegeven (NLG 0,30) dat in geen verhouding staat tot het 
kostengeoriënteerde tarief van NLG 0,005, dat KPN volgens de eerder vermelde uitspraak van de recht-
bank van 21 juni 2001 maximaal zou mogen hanteren.  
 
Het argument dat KPN aanvoert voor het afstemmen van de zekerheid op een bedrag van NLG 0,30 per 
abonneegegeven in plaats van op NLG 0,005, treft naar het oordeel van het college geen doel. Het feit 
dat over de hoogte van de maximaal te vragen vergoeding nog onzekerheid bestaat, omdat het hoger 
beroep tegen de uitspraak van de rechtbank nog onderwerp van behandeling bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven is, kan geen rechtvaardiging vormen voor KPN om de zekerheid af te stemmen op 
een hoger bedrag dan het kosten georiënteerde bedrag van NLG 0,005, dat blijkens de uitspraak van de 
rechtbank Rotterdam als redelijk moet worden beschouwd.  
 
Gezien het vorenstaande, moet het bezwaar van KPN tegen de door het college gestelde regel dat KPN  
het verstrekken van de gegevens niet afhankelijk mag stellen van de verlangde extra zekerheid, onge-
grond worden verklaard. 
 
 
VIII  Besluit 
 
Gelet op het voorgaande verklaart het college de door KPN ingediende bezwaren ongegrond. 
 
  
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
 
 
xxxxxxxxx
 

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.  

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie kan worden ingewonnen bij de griffie van de rechtbank. 
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