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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 18 juni 1986 

1 . V e r k o o p en verhuur 

In de Memorie van Toelichting op de begroting van de PTT voor 1986 is 
een onderzoek aangekondigd naar de mogeli jkheid om telefoontoestel len 
te verkopen. Hierbij wi l ik u informeren over de resultaten van dit onderzoek 
en over de besluiten die ik op basis daarvan met betrekking tot de 
verkoop van toestellen heb genomen. 

Tevens informeer ik u nader over de definitieve regeling voor verkoop 
van nevenapparatuur, zoals reeds aangekondigd in mijn brief d.d. 27 juli 
1985 (Kamerstuk 18 600 G nr. 19). 

Het gaat hierbij om een vervolg op reeds eerder genomen maatregelen, 
zoals de introductie van doe het-zelfapparatuur. 

Thans worden telefoontoestellen door de PTT in het algemeen aan 
abonnees verhuurd. Naast een eenmalige vergoeding betaalt de klant een 
vast, maandelijks huurbedrag voor het toestel. Het huurtoestel wordt 
door de PTT meestal aan huis geïnstalleerd en bij storing kosteloos 
gerepareerd (aan huis of in de telefoonwinkel) of vervangen. 

Grote groepen klanten zijn tevreden met deze huursituatie. Voor deze 
klanten blijft de mogeli jkheid om een toetsel te huren bestaan. 

Er vindt echter in belangrijke mate een verschuiving plaats naar een 
voorkeur voor kopen boven huren. De redenen hiervoor zijn de volgende: 

- de klant ervaart het eenmalige bedrag bij ingang van de verhuur als 
een koopsom; de maandelijkse huurprijs, die daarnaast moet worden 
betaald, blijkt daardoor een beletsel voor deze wijze van beschikbaarstel 
l ing; 

- men kan een toetsel niet aan anderen schenken of overdoen (het 
blijft immers eigendom van de PTT); 

- als het toetsel defect raakt is men verplicht de PTT in te schakelen. 
Men kan niet zelf beslissen over het al dan niet laten repareren van het 
toestel. De keuze voor de aanschaf voor een nieuw (ander) toestel wordt 
hierdoor belemmerd. 
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De laatste reden is met name van belang omdat de klant wenst dat de 
toestellen qua vorm en faciliteiten in snel tempo worden aangepast aan 
zijn steeds sneller wijzigende behoeften. 

De klant geeft er dan ook steeds meer de voorkeur aan de toestellen te 
kopen, omdat dan de zeggenschap over het toestel wordt verworven. 

Op dit moment bieden andere bedrijven buiten de geldende regels, 
toestellen in een ruim assortiment te koop aan. Er is sprake van een 
groeiend marktaandeel van deze bedrijven. 

De PTT wil op deze situatie inspelen, temeer daar aan het verhuren van 
toestellen voor de PTT relatief hoge kosten verbonden zijn, als gevolg van 
de uitgebreide service-regeling en de aan de verhuur verbonden admini-
stratie. Deze kosten dienen te worden doorberekend in de prijzen, 
hetgeen leidt tot hoge prijzen en marktverlies. Dit marktverlies, in 
combinatie met het verlies van draagvlak voor het uitgebreide service-
apparaat, zal zonder verdere maatregelen leiden tot aanzienlijke prijsver-
hogingen voor de consument, op relatief korte termijn. 

Daarnaast zal een blijvend aanbod van een breed assortiment verhuur-
toestellen in toenemende mate economische risico's met zich mee-
brengen. De door de markt gewenste snelle produktvernieuwing zal 
omruil tot gevolg hebben, terwijl de ingeruilde toestellen niet meer 
kunnen worden gebruikt. 

De noodzaak tot een snelle omschakeling van verhuur naar verkoop van 
toestellen wordt verder geaccentueerd door de Kamerbehandeling van 
het regeringsstandpunt met betrekking tot het rapport van de Commissie 
Steenbergen. In dit kader zal over hooguit enkele jaren het monopolie van 
de PTT op toestellen worden opgeheven. De min of meer beschermende 
werking, die thans nog van het monopolie uitgaat, komt dan te vervallen. 
Een belangrijk deel van de klanten zal, naar verwacht moet worden, de 
toestelhuur willen beëindigen. 

Deze ontwikkeling heeft ernstige consequenties voor de PTT: 
aanzienlijke exploitatieverliezen als gevolg van kapitaalvernietiging en 

onderbezetting bij de eerst op enige termijn aan de nieuwe situatie 
aangepaste administratie en servicedienst. De werkgelegenheid in deze 
sector - thans meer dan 1700 mensen - zal versneld teruglopen. 

Indien de PTT nu overgaat tot verkoop van telefoontoestellen, wordt 
daarmee tegemoet gekomen aan de wensen van de klant, terwijl bovendien 
exploitatieverliezen kunnen worden voorkomen. Ook zal daarmee worden 
bereikt dat de werkgelegenheid minder snel en ingrijpend zal afnemen, 
waardoor de personele gevolgen op optimale wijze door de organisatie 
kunnen worden opgevangen. Dit betekent dat alle betrokkenen in andere 
onderdelen van het bedrijf kunnen worden ingepast. 

Samenvattend moet worden geconcludeerd dat het om zowel 
markttechnische, personele als financiële redenen noodzakelijk is op 
korte termijn maatregelen te nemen. 

Daarom is besloten om met ingang van 1 juli 1986 het grootste deel 
van het toestellenassortiment niet meer te verhuren, maar in verkoop 
aan te bieden. Het standaardtoetsel T65 zal uitsluitend in verhuur 
beschikbaar blijven. De nevenapparatuur zal vanaf die datum in het 
geheel niet meer worden verhuurd, maar alleen in verkoop worden 
aangeboden. In onderstaande wordt de regeling nader gepresenteerd. 

2. De regeling 

a. Telefoontoestellen 

Vanaf 1 juli 1986 kan de klant bij de PTT kiezen tussen het huren van 
het standaardtoestel en het kopen van een ander type toestel. 

Het standaardtoestel (de T65) blijft dan een huurtoestel in alle uitvoe-
ringen. Voor klanten met een T65 toestel verandert er op 1 juli niets. 
Er is geen sprake van wijzigingen in de service of van prijsverhoging. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 200 G, nr. 12 2 



Buiten de T65 bestaat het assortiment telefoontoestellen van de PTT 
alleen nog maar uit kooptoestellen (huidige en nieuw te introduceren). 
Deze worden geleverd met een garantietermijn van één jaar. 

De kooptoestellen zijn in het algemeen tegen contante betaling 
verkrijgbaar in de telefoonwinkel. De PTT-toestellen hebben een goede 
kwaliteit en vallen daardoor niet in de laagste prijsklassen (zie bijlage 1a 
en 1b voor toesteltypen en prijzen). 

Luxe toestellen, die nu als huurtoestel in het bezit zijn van een klant, 
zullen per 1 januari 1987 in eigendom worden overgedragen. Het gaat 
om 800.000 stuks. De abonnee betaalt bij de eigendomsoverdracht 
alleen een afkoopsom van één maandelijks huurbedrag voor dat toestel. 
Op de overgedragen luxe toestellen zal een garantie worden gegeven tot 1 
juli 1987. Daarna zullen reparaties aan het luxe toestel bij de klant in 
rekening worden gebracht. Aan klanten die het wensen, kan een extra 
garantietermijn worden geboden tegen betaling van een per type toestel 
nader vast te stellen bedrag. Dit bedrag zal in ieder geval lager zijn dan 
het huidige huurbedrag. 

De klant neemt zijn kooptoestel zelf mee naar huis en kan het daar, 
eventueel met behulp van een doe-het-zelf pakket, op het aanwezige 
stopcontact aansluiten. In die situaties dat er geen stopcontact aanwezig 
is legt PTT alsnog gratis een stopcontact aan. Op wens van de klant kan 
het kooptoestel, tegen een extra vergoeding door de PTT worden thuisbe-
zorgd en geïnstalleerd. Bij een toesteldefect moet de bezitter van een 
kooptoestel hiermee naar de telefoonwinkel voor reparatie. In de 
garantieperiode wordt de reparatie gratis uitgevoerd, daarna worden 
kosten in rekening gebracht. Voorstellen voor reparatieprijzen zullen nog 
worden uitgewerkt. Gezien de door de PTT verleende garantietermijn is 
dat pas medio 1987 aan de orde. Op verzoek van de klant kan de reparatie 
aan huis plaatsvinden; in dit geval moeten voorrijkosten worden betaald. 

b. Nevenapparatuur 

Voor de verkoop van nevenapparatuur zal een soortgelijke regeling 
gaan gelden. Dat wil zeggen dat klanten die momenteel nevenapparatuur 
huren van de PTT, deze per 1 januari 1987 in eigendom verkrijgen. Als 
afkoopsom voor de eigendomsoverdracht wordt alleen het huurbedrag 
van één maand in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 1987 zal de 
abonnee geen huur meer verschuldigd zijn voor de nevenapparatuur. De 
garantieregeling is gelijk aan die voor toestellen. Voor de prijzen van 
nevenapparatuur wordt verwezen naar de bijlage (2a en 2b). 

c. Storingslokalisatie 

De kosten van de storingslokalisatie, die thans deel uitmaken van het 
maandelijkse toestelhuurbedrag, zullen voortaan in de netlijnvergoeding 
worden verdisconteert. De netlijnvergoeding, die thans (f20,70 bedraagt, 
komt hiermee op f 21.20. Het maandelijkse huurbedrag voor een stan-
daardtoestel wordt overeenkomstig verlaagd van f 2,30 naar f 1,80. 

De vergoeding voor storingslokalisatie is noodzakelijk voor de dekking 
van de kosten die voor de PTT hieraan zijn verbonden. 

De PTT onderzoekt waar de storing zich bevindt: in de netlijn, in de 
binnenleiding of in het toestel. Als blijkt dat de storing wordt veroorzaakt 
door een PTT-kooptoestel na afloop van de garantietermijn of door een 
niet-PTT toestel, dan worden afzonderlijk de kosten voor voorrijden en 
eventuele reparatie bij de klant in rekening gebracht. 

d. Bedrijfstelefooncentrales 

De bovengenoemde regelingen betreffen toestellen en nevenapparatuur 
op enkelvoudige netlijnen. Voor toestellen en nevenapparatuur die zijn 
aangesloten op een bedrijfstelefooncentrale, zal in principe dezelfde 
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regeling gaan gelden. In verband met de administratieve verwerking zal 
de maatregei echter pas per 1 januari 1987 worden geëffectueerd, echter 
met terugwerkende kracht tot 1 juli 1986. 

3. Verander ingen voor abonnees 

De maatregel is zo gekozen, dat voor een groep gebruikers de voorge-
stelde maatregel een financieel voordeel inhoudt, en geen enkele gebruiker 
er financieel nadeel van ondervindt (zie ook punt 4). 

De huurder van één standaardtoestel ondervindt geen gevolgen. Het 
maandelijkse totaalbedrag voor netli jn en toestelhuur zal hetzelfde zijn. 
Het maandelijkse totaalbedrag voor netlijn en toestelhuur zal hetzelfde 
zijn. Het maandelijkse huurbedrag voor een toestel vervalt pas, indien een 
huurder zijn toestel inlevert bij de PTT, bi jvoorbeeld bij koop van een 
toestel Ook de service blijft ongewijzigd: tijdens kantooruren wordt het 
toestel gratis bij de klant thuis gerepareerd of vervangen. De klant kan 
ook met het toestel naar de telefoon winkel, om het daar gratis te laten 
repareren. 

Huurders van een enkelvoudige aansluiting met meer dan één toestel 
zullen voortaan een geringer bedrag betalen, omdat de maandeli jkse huur 
per toestel wordt verlaagd van f 2,30 naar f 1,80. 

Abonnees die momenteel een luxe toestel als huurtoestei hebben, 
zullen dit toestel per 1 januari 1987 in eigendom kri jgen. Zij betalen vanaf 
1 januari 1 987 dus geen maandelijks bedrag meer voor toestelhuur Voor 
deze toestellen geldt dan een garantietermijn tot 1 juli 1 987. Een soort-
gelijke regeling wordt van kracht voor de nevenapparatuur. 

4. Financiële gevo lgen 

Voor geen enkele categorie van de huidige huurders zijn er f inanciële 
nadelen aan deze maatregel verbonden. Voor sommige categorieën 
betekent het een kostenverlaging. 

De beslissing om per 1 juli 1986 over te gaan tot de verkoop van 
telefoontoestel len, zal voor de gebruikers leiden tot een lastenverlaging 
van f . 4 8 miljoen in 1987, als gevolg van onder meer de lagere kosten 
voor enkelvoudige aansluitingen met meer dan één toestel, en het 
vervallen van de toestelhuur voor de toesteltypen die tegen vergoeding 
van één maandhuur in eigendom worden overgedragen aan de gebruiker. 
De introductie van deze verkoopregeling dient hierbij, budgettair gezien, 
ter compensatie van de in de Memorie van Toelichting bij de Begroting 
1986 aangekondigde invoering van lokale ti jdtell ing per 1 januari 1987. 

In de Memorie van Toelichting bij de Begroting 1987 zal ik u over de 
voorgenomen invoering van de lokale ti jdtell ing nader informeren. 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 
J . F. Scherpenhuizen 
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Prijzen voor nieuw aan te schaffen te huren toestellen (in guldens) 

Toesteltype Eenmalig Nieuw maandbedrag 

Huurtoestellen 

T65KS 17,50 1,80 
T65 KS kleur 45 1,80 
T 6 5 T D K 75 1,80 
T65 TDK kleur 95 1,80 

Toesteltype Koopprijs (inclusief BTW) 

Kooptoestellen 

Leiden 99 
Helsinki 125 
Diavox 145 
Unifoon 149 
Florence 149 
Delft 155 
Hilversum 165 
Monaco 185 
Breda' 198 
Memofoon de Luxe 279 
memofoon Comfort 398 
Chicago 459 
Memofoon Parade' 695 
Rembrandt 695 
Washington' 1350 
New York 1475 
Loevestein 1995 

' Nieuw te introduceren toestellen 
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Bijlage 1b Prijzen voor huidige toestellen bij abonnees (in guldens) 

Toestel type Oud maandbedrag Nieuw maandbed rag 
m.i.v. 1-7-1986 

Huurtoestellen 

T65 KS 2,30 1,80 
T65 KS kleur 2,30 1,80 
T 6 5 T D K 2,30 1,80 
T 6 5 T D K kleur 2,30 1,80 

Toesteltype Oude situatie Nieuwe situatie 

éénmalig maandbe- maandbe- afkoopsom 
bedrag tot 
1-7-1986 

drag tot 
1-1-1987 

(incl. BTW) 

Leiden 49 3,75 3,25 3,25 
Helsinki 89 3,75 3,25 3,25 
Diavox 87,50 3,50 3 3 
Unifoon 90 3,75 3,25 3,25 
Florence 97,50 3,75 3,25 3,25 
Delft 125 3,75 3,25 3,25 
Hilversum 92,50 3,75 3,25 3,25 
Monaco 105 3,75 3,25 3,25 
Memofoon de Luxe 185 3,75 3,25 3,25 
Memofoon Comfort 350 3,75 3,25 3,25 
Chicago 379 3,75 3,25 3,25 
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B i j l a g e 2 a Prijzen voor nieuw aan te schaffen nevenapparatuur (in guldens) 

Artikel Koopprijs (incl. BTW) 

Extra bel Ikwd 125 
Relais met ss sign 150 
Zoemer 60 
Trafo+insch.relais 160 
Oproepkast 1 lijn 190 
Extra bel regelaar 35 
Elektr. zoemer 110 
Elektr, zoemer Gv 110 
Lagetoon bel 185 
kamer oproeplamp 25 
Schakelaar 2 st 30 
Relaisschakelaar 140 
Schak.enkp.+drukt 15 
Schakelaar 3st 60 
Schakelaar 4 st 65 
Meelst. app. ET grijs 30 
Koppellid 35 
Luidsprekend tst. 550 
Hoorn+verst 120 
Hoom+fluistervers 210 
Hoorn+schak 95 
Meeluisterlspr. 139 
Stroomvoorz, serie tsl 120 
Stroomvoorz. eb hfd driel 120 
Doorverb. kast 1/1 825 
Doorverb. kast 2/2 1345 
Oproepkast 2 lijn 295 
Stroomvoorz. secr. tsl 175 
Poolwisselaar 145 
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Prijzen huidige nevenapparatuur bij abonnees (In guldens) 

Artikel Oude Nieuwe situatie 
situatie 

maandbedrag afkoopsom 
éénmalig tot 1-1-1987 (incl.BTWI 

Extra bel' 25 0,50 0,50 
Extra bel Ikwd 35 1,10 1,10 
Relais met ss sign 35 1,40 1,40 
Sign aalhoorn1 35 0,85 0,85 
Extra bel Ik' 17,50 0,70 0,70 
Zoemer' 25 0,40 0,40 
Trafo-Hnsch.relais 17,50 1,70 1,70 
Oproepkast 1 l i jn 50 1,65 1,65 
Extra bel regelaar 25 0,75 0,75 
Elektr. zoemer 25 1 1 
Elektr. zoemer Gv 17,50 2 2 
Lagetoon bel 35 2,40 2,40 
kamer oproeplamp 17,50 2,40 2,40 
Schakelaar 2 st 30 0,30 0,30 
Relaisschakelaar 35 1,25 1,25 
Schak.enkp.+drukt 15 0,15 0,15 
Schakelaar 3 st 30 0,55 0,55 
Schakelaar waterd.' 35 1.25 1,25 
Schakelaar 4 st 35 0,55 0,55 
Kostenteller zvt' 0 2,50 2,50 
Kostenteller mvt' 35 3,50 3,50 
Meelst. app. ET grijs 15 0,20 0,20 
ET waterdicht' 8,50 0,40 0,40 
Hfdtlf z.micro' 15 0,70 0,70 
Hfdtl f . m.micro1 15 1,40 1,40 
Koppellid 35 0,70 0,70 
Meeluisterkastje' 17,50 0,85 0,85 
Luidsprekend tst 60 15 15 
Hoorn+verst 35 2,10 2,10 
Hoorn+verst groen' 35 2,10 2,10 
Hoorn+fluistervers 35 2,10 2,10 
Hoorn+schak 15 1,40 1,40 
Meeluisterlspr. 37,50 2 2 
Starset' 240 9 9 
Stroomvoorz. serie tsl 17,50 1,40 1,40 
Stroomvoorz. eb hfd driel 17,50 1,40 1,40 
Doorverb. kast 1 /1 30 9,80 9,80 
Doorverb. kast 2/2 30 16 16 
Eindversterker' 17,50 2,10 2,10 
Eindversterker' 17,50 0,00 0,00 
Oproepkast 2 lijn 50 3,50 3,50 
Stroomvoorz. secr. tsl 50 2,10 2,10 
Poolwisselaar 17,50 1,70 1,70 
Klokken' 35 2,30 2,30 
Klokken' 35 2,60 2,60 

1 Deze artikelen worden niet meer geleverd. 
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