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gegeven antwoorden 

782 
Vragen van het lid De Beer (V.V.D.) 
over het overdrachtsbeleid van 
telefoonapparatuur. (Ingezonden 26 
maart 1987) 

1 
Herinnert de minister zich dat de 
regering in haar brief aan deze 
Kamer van 18 juni 1986 (19200 G 
nr. 12) met betrekking tot de 
overdracht van telefoonapparatuur 
aan de gebruikers het navolgende 
heeft gesteld: '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 uitvoerin-
gen'? 

2 
Kan de minister bevestigen dat 
vervolgens de hoofddirecteur 
telecommunicatie in een brief aan de 
abonnees, gedateerd juli 1986, de 
volgende mededeling heeft gedaan: 
'Alleen de telefoontoestellen van het 
standaardmodel, de zogenaamde 
T65-toestellen, met kiesschijf of 
druktoetsen, in verschillende kleuruit-
voeringen blijven in de verhuur.'? 

3 
Waarom heeft de hoofddirecteur 
bovenvermeld beleid ten dele 
teruggedraaid in zijn brief, gedateerd 
januari/februari 1987, waarin wordt 
medegedeeld dat niet slechts de T65 
standaardtelefoon, maar ook de 
Diavox S grijs, 'systeemgebonden' 
telefoons, zoals bijvoorbeeld voor 
drieling en serie-installaties en 

sommige munttoestellen van de 
overdracht aan abonnees zijn 
uitgezonderd? 

4 
Erkent de minister, dat bij gebruikers 
van toestellen, die in de brief van juli 
1 986 niet en in de de brief van 
januari/februari 1987 wèl werden 
genoemd, verwachtingen zijn 
gewekt, die thans niet waar worden 
gemaakt? 

5 
Is de minister bereid, met betrekking 
tot het overdrachtsbeleid van 
telefoonapparatuur te blijven uitgaan 
van haar mededeling van 18 juni 
1986 en de brief van de hoofddirec-
teur van juli 1986? 

Antwoord 

Antwoord van minister Smit -Kroes 
(Verkeer en Waterstaat). (Ontvangen 
18 juni 1987) 

1 
Ja. 

2 
Ja. 

3 
De overgang naar verkoop had alleen 
betrekking op luxe, enkelvoudige 
telefoontoestellen en zogenaamde 
nevenapparatuur, zoals schakelaars, 
bellen, enz. De ondervraag 1 
geciteerde zinsnede uit de brief van 
18 juni 1986 (19200 G nr. 12) moet 
in samenhang met de tekst van de 
gehele brief worden gelezen. In punt 
2a is aangegeven dat de klant zijn 
kooptoestel mee naar huis neemt en 
zelf kan aansluiten. De aard van het 

kooptoestel is daarmee bepaald; 
bovendien zijn de kooptoestellen 
opgesomd in bijlage 1a van deze 
brief. Noch in mijn brief aan de 
Tweede Kamer noch in de brief van 
PTT aan de abonnees is gesproken 
over verkoop van telefooninstallaties 
(serie- en drielinginstallaties). Het 
toestel Diavox S grijs is uitsluitend in 
bedrijfstelefooninstallaties beschik-
baar gesteld op de voorwaarden en 
tarieven van het standaardtoestel, 
omdat er tijdelijk een tekort aan 
T65-toestellen bestond. 

Er is derhalve geen sprake van een 
«terugdraaien» van het beleid. 

4 
Ik acht het aannemelijk dat bij een 
deel van de betrokken categorie 
abonnees op grond van de brief van 
juli 1986 verwachtingen zijn gerezen, 
die met de brief van januari/februari 
1987 niet worden bevestigd. 

5 
Het overdrachtsbeleid dat is uitge-
voerd, is in overeenstemming met de 
brief van 18 juni 1986. 
Andere toestellen dan genoemd in de 
bijlage van die brief zullen derhalve 
niet in eigendom worden overgedra-
gen. 
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