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773 
Vragen van het lid Van Es (P.S.P.) 
over de drieling-telefooninstallaties. 
(Ingezonden 30 januari 1987) 

1 
Is het waar, dat de PTT de zogenaam-
de «drieling-telefooninstallaties» al 
enkele jaren niet meer levert en bij 
gebrek aan onderdelen de nog in 
gebruik zijnde installaties in de 
meeste storingsgevallen niet meer 
kan repareren? 

2 
Klopt het dat de abonnees die een 
drielinginstallatie van de PTT gehuurd 
en in gebruik hebben via het abonne-
mentsgeld nog steeds betalen, vaak 
al jarenlang, voor onderhoud en zo 
nodig vervanging van kapotte 
(onderdelen van de) installatie? 

3 
Zo ja, acht u het redelijk dat de PTT 
dan ook haar verplichtingen moet 
nakomen, in de genoemde gevallen 
voor reparatie zorg moet dragen en 
indien nodig de installatie door een 
vergelijkbare nieuwe moet vervangen? 

4 
Is het u bekend, dat de PTT desalniet-
temin bij het uitvallen van een 
drielinginstallatie de volledige 
installatiekosten van nieuwe vergelijk-
bare apparatuur aan de cliënt in 
rekening brengt? 

5 
Welke materiële betekenis moet dan 
nog aan de «huurovereenkomst» 
tussen PTT en cliënt gehecht 
worden? Keurt u de handelwijze van 

de PTT goed? Zo neen, wat gaat u 
ondernemen om de PTT, mede gelet 
op haar monopoliepositie, die 
cliënten geen andere keuzen laat, tot 
een cliëntvriendelijker houding te 
brengen? 

Antwoord 

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

1 
PTT heeft in het assortiment twee 
typen «drieling-telefooninstallaties» 
gevoerd. Voor het oudste type (T en 
N) zijn sedert medio 1975 geen 
nieuwe huurovereenkomsten meer 
aangegaan. Voor het tweede type 
(T 65) worden sedert september 1983 
geen nieuwe huurovereenkomsten 
meer gesloten. Reparatie van de 
T 65-installaties vindt nog volledig 
plaats. T en N-installaties echter 
kunnen door PTT in sommige 
gevallen, bij gebrek aan onderdelen, 
niet meer worden gerepareerd. Het 
betreft hier over het algemeen 
onderdelen, die bij normaal gebruik 
niet defect raken. 

2 
In het verleden werd bij de verhuur 
van kleine installaties geen tijdsduur 
van de huurperiode vooraf vastge-
legd. Zo is ook bij de drielinginstalla-
ties geen termijn vastgelegd. 

Sinds enige jaren worden nieuw 
geïntroduceerde installaties voor een 
vooraf vastgestelde termijn in huur 
bschikbaar gesteld. Abonnees met 
een drielinginstallatie van het type T 
en N hebben gedurende een periode 
van tenminste 12 jaar op normaal 

onderhoud en reparatie kunnen 
rekenen; ook nu vindt veelal nog 
reparatie plaats. 

3 
PTT heeft gedurende een meer dan 
redelijke, lange periode aan haar 
verplichtingen voldaan. Nu is in een 
beperkt aantal gevallen reparatie niet 
meer mogelijk. De maandvergoeding 
is opgebouwd uit bedragen voor 
rente/afschrijving van de apparatuur, 
onderhoud/reparatie en gebruik van 
de apparatuur. Bij het vaststellen van 
deze vergoeding is uitgegaan van 
een technische levensduur van 
10-15 jaar, terwij l in de vergoeding 
geen bedrag is opgenomen ten 
behoeve van de vervanging van de 
installatie na afloop van deze 
periode. De eis tot instandhouding van 
de installatie tot in lengte van jaren 
zou betekenen dat de aan PTT 
verschuldigde maandvergoedingen 
daar ook op afgestemd (drastisch 
verhoogd) moeten zijn. 

4 
In het huidige PTT-assortiment 
bevinden zich geen installaties die 
vergelijkbaar zijn met dedrielinginstal-
laties. Indien een installatie niet meer 
gerepareerd kan worden, wordt de 
installatie teruggenomen en wordt 
gratis een standaard huurtoestel 
(bijvoorbeeld T65) geplaatst. De 
maandvergoeding wordt uiteraard 
dienovereenkomstig aangepast. 

Indien een abonnee meer wenst 
dan een standaard huurtoestel, 
bijvoorbeeld een installatie met meer 
faciliteiten, dan moeten daarvoor de 
geldende vergoedingen betaald 
worden. 
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5 
Aan de huurovereenkomst tussen 
PTT en de huurder dient de betekenis 
te worden toegekend als een 
normale huurovereenkomst. De 
handelwijze van PTT is op zich juist; 
ik ben overigens van mening dat 
gevallen waarin geen storingsophef-
fing/reparatie meer kan plaatsvinden 
en de huurder van de installatie niet 
geïnformeerd is over de feiten en 
omstandigheden die terzake van 
belang zijn, zoveel mogelijk moeten 
worden voorkomen. PTT zal de 
huurders van alle installaties waarbij 
zich deze problematiek voordoet, 
informeren over de feitelijke betekenis 
van de huurovereenkomst. Gedurende 
de periode tot 1 januari 1989 zal PTT 
voor de betreffende installaties 
reparatie garanderen. Na 1 januari 
1989 kunnen de huurders vervolgens 
kiezen voor een zogenaamd service-
contract, waarbij de maandvergoedin-
gen gerelateerd zullen worden aan 
de kosten van onderhoud/reparatie, 
danwei besluiten de huurovereen-
komst op te zeggen. 


