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TON DE LIEFDE 

Rollen van de PTT* in het informatiebeleid 

De PTT speelt vele rollen, het is juist daarom dat 
het interessant is deze te onderzoeken. 

De eerste en meest voor de hand liggende is die 

van schepper en in standhouder van een infra
structuur met behulp waarvan diensten worden 
geleverd; voor de zgn. openbare diensten heeft de 
PTT het monopolie. Een volgende en uiterst be
langrijke rol is die van aanschaffer en ontwikke
laar van apparatuur en software op informatie
gebied. Een derde rol ligt in het vaststellen van 
normen voor apparatuur die moet samenwerken 
met de PTT-infrastructuur; de PTT vertegenwoor
digt Nederland in het internationale overleg over 
deze standaarden. Bovendien verleent de PTT 
machtigingen voor het oprichten en in dienst ne
men van kabeltelevisienetten. 

Deze opsomming is niet uitputtend, er zijn nog 
vele andere gebieden waar de PTT zijn invloed 
laat gelden; deze blijven in dit kader echter on
besproken. 

De belangrijkste openbare diensten die de PTT 
levert, zijn de telex, de telefoon en het datanet, 
die overigens voor een groot gedeelte met behulp 
van dezelfde infrastructuur worden geleverd. 

D'66 en de PTT 

Buiten de aspecten die het informatiebeleid op 
zich betreffen, staat voor 0'66 de invloed voorop, 

• Wanneer in dit artikel wordt gesproken over PTT wordt 
uitsluitend de telecommunica tie-poot van dit bedrijf bedoeld . 

die gebruikers van de PTT kunnen hebben op de 
besluitvorming binnen en de bedrijfsvoering van 
de PTT. 

De meest directe invloed die gebruikers kun
nen uitoefenen, werkt via het marktmechanisme. 
Het is echter zonder meer duidelijk, dat waar PTT 
wettelijk of feitelijk monopolist is, deze marktin
vloed van betrekkelijke waarde blijft. Hij is niet 
afwezig; men kan immers besluiten geen gebruik 
te maken van de aangeboden diensten, hetgeen 
bij Datanet en Viditel inderdaad gebeurt. Een 

andere mogelijkheid is - al ofniet oogluikend toe
gestaan - andere dan goedgekeurde apparatuur 
te gebruiken; een voorbeeld vormen de geavan
ceerde of alleen maar buitenissige telefoontoe
stellen die overal te koop zijn. 

Voor een poli tieke partij han teer bare beoor
delingscriteria zijn, in hoeverre de PTT als aan
schaffer, normensteller en machtigingsverlener 
die ontwikkelingen op informatiegebied bevor
dert die 0'66 voorstaat en tevens, in hoeverre de 
PTT ongewenste ontwikkelingen tegengaat. Tot 
de laatste categorie behoren ontwikkelingen die 
leiden naar feitelijke monopolies in de informa
tieverzorging. Onder de eerstgenoemde categorie 
vallen het voor ieder, zonder grote belemme
ringen toegankelijk zijn van openbare telecom
municatiediensten, alsmede de controleerbaar
heid op het gebruik dat de PTT maakt van de 
haar toevertrouwde informatie. Een derde be-
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langrijke beoordelingsmaatstaf is de stimulans die 

de PTT al of niet geeft aan het ontstaan van een 
gevarieerde informatie-industrie en - niet hele
maal hetzelfde - de prikkels die uitgaan naar dat 
gedeelte van het bedrijfsleven dat belang heeft bij 

het aanwezig zijn van een goede informatietech
nische infrastructuur. 

Hier zij al opgemerkt dat aan de PTT te stellen 
eisen nooit alle tegelijk volledig kunnen worden 
vervuld. Er is een spanningsveld tussen een PTT 
die zich soepel en flexibel aan marktprikkels moet 
aanpassen en een PTT die een instrument is in het 
industriebeleid van de overheid. 

De PTT en zijn gebruikers 

Wat is op dit moment de invloed die gebruikers 
van de PTT kunnen uitoefenen? 

Allereerst is de PTT onderworpen aan de poli
tieke controle van de Staten-Generaal. 'Aange
zien deze ons allen vertegenwoordigt is een ade
quate invloed van de gebruikers verzekerd', aldus 
sommigen, maar zij hebben ongelijk. In de eerste 
plaats is de controle van het parlement vooral 
achteraf-toetsend en gaan er dus weinig initiëren
de impulsen van uit. Daarnaast vormt in het da
gelijkse werk van kamerleden de PTT niet het 
meest populaire arbeidsterrein. 

Een tweede beïnvloedingsmogelijkheid biedt 
de PTT-raad en, per provincie, de PTT-kamer. 
Alleen ingewijden is het bestaan van deze instan
ties bekend en hoewel ze zeker een rol spelen, is 
ook hun inbreng vooral volgend en niet initië
rend . 

Tenslotte is er dus de markt. Gebruikers kun
nen door de mate waarin ze van PTT-diensten 
gebruik maken te kennen geven of ze al of niet 
tevreden zijn over de prijs/prestatie-verhouding. 
Dat deze invloed belangrijk is, blijkt uit de er
varingen met Datanet en Viditel, twee diensten 
die onlangs door de PTT zijn geïntroduceerd en 

die aanzienlijk minder zijn aangeslagen dan de 

PTT verwachtte. De autotelefoon daarentegen 
heeft veel sneller ingang gevonden dan was ver
wacht, ondanks de kosten ervan, die zo hoog zijn 
dat je daarvoor een tweede auto zou kunnen on
derhouden. 

De genoemde voorbeelden laten zien dat bij de 
PTT zelf de kennis van de markt gebrekkig is. Dat 
geldt zowel voor monopoliediensten als voor die 
waarbij de PTT moet concurreren met het be
drijfsleven. 

Al met al is dus de invloed van gebruikers op de 
PTT weinig direct en niet erg groot. Daarmee is 
ook een heel ander belang van gebruikers slecht 
gediend: de bescherming van de informatie die 
aan de PTT is toevertrouwd. Zeker voor die dien
sten waarvoor de PTT het monopolie bezit, is 
voortdurende waakzaamheid ten aanzien van 
alle aspecten van het privacy-probleem nodig. 
Op dit moment is er weliswaar weinig reden om 
te twijfelen aan de bij de PTT gevolgde procedu
res, maar een systematische bewaking ervan moet 
nog worden georganiseerd. Het adagium van de 
PTT: 'wij hebben geen boodschap aan de bood
schap' kent zijn beperkingen. De internationale 
regelgeving op dit gebied ontwikkelt zich onder 
invloed van tweede- en derde -wereldlanden in 
een bedenkelijke richting; er moet worden voor
komen dat op deze wijze door ons ongewenste 
ontwikkelingen binnen sluipen. 

Het belangrijkste beïnvloedingsmiddel is naar 
mijn gevoelen informeel. Op alle niveaus wordt 
een veelheid van contacten onderhouden met 
grote aantallen gebruikersorganisaties, leveran
ciers en belangengroeperingen. Een belangrijk 
netwerk, maar weinig overzichtelijk voor buiten
staanders. 

De ondoorzichtigheid wordt nog vergroot door 
de vele rollen die de PTT speelt, waarbij die van 
kwaliteitsnormensteller voor zijn eigen openbare 
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diensten wel aanleiding is voor de grootste on
duidelijkheid. 

De PTT als aanschaifer en normenstelll!r 

De jaarlijkse investeringen van de PTT in infor
matietechnische middelen zijn aanzienlijk; groter 
dan I miljard gulden per jaar. De beslissingen die 

de PTT daarbij neemt, hebben grote gevolgen 
voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hoewel de 
PTT formeel onafhankelijk is bij het nemen van 
zijn beslissingen is er wel degelijk een druk van 
de centrale overheid die deze beslissingen beïn
vloedt. Doordat de technische beoordeling van 
concurrerende systemen voor bijvoorbeeld mo
derne telefooncentrales buitengewoon ingewik
keld is - er wordt beoordeeld op honderden cri
teria - is het zelfs voor ingewijden veelal niet goed 
mogelijk een zuiver onderscheid te maken' tussen 
technische, economische en politieke afwegingen. 

De PTT heeft het Philips mogelijk gemaakt een, 

zij het kleine, toch enigzins beschermde thuis
markt voor telecommunicatie-apparatuur te heb
ben, hetgeen voor iedere fabriek van belang is als 
deze zijn exportkansen wil vergroten. Een der
gelijke opstelling zou ook nu van belang kunnen 
zijn, niet alleen voor multinationals, maar juist 
ook voor kleinere ondernemingen. De PTT kan 
dan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren 
van een veelzijdige informatie-industrie. Het be
lang hiervan wordt onder het huidige regime nog 
versterkt, doordat ook de normstelling door de 
PTT wordt verzorgd. Het, bijvoorbeeld, handha
ven van zodanige kwaliteitseisen dat een appa
raat dat in sjaar economisch is afgeschreven toch 
30 jaar storingvrij kan blijven werken, heeft een 
zodanige prijsopdrijvende werking dat alleen 
daardoor de omvang van de markt beperkt blijft, 
ten nadele van gebruikers en Nederlandse indus
trie en ten voordele van semi-clandestiene im
porten uit Taiwan. 

Illustratief is wat er met Datanet is gebeurd. 
Er zijn daarbij zulke hoge technische eisen ge
steld, dat een zeer hoge kostprijs met het daaraan 
aangepaste pittige tarief onvermijdelijk was . Ge

voegd bij een introductiestrategie, die erop ge
richt was om onafhankelijk van de vraag direct 
vanaf het begin een grote capaciteit in het hele 
land beschikbaar te hebben, heeft dit ertoe geleid 

dat die vraag maar heel langzaam op gang komt. 
Dat het anders kan, illustreert België: daar draait 
nu een datanet met meer faciliteiten tegen de 
helft van het Nederlandse tarief. 

De PTT en de informatie-industrie 

In de vorige vraag is al gewezen op het belang 
van de PTT voor de informatie-industrie. Er lig
gen hier echter tegengestelde belangen. Immers 
die industrieën die aan de PTT willen leveren, 
hebben andere belangen dan de bedrijven die 
van PTT-diensten gebruik willen of moeten ma
ken. Uiteindelijk zullen de belangen van de ge
bruikers, industrie én particulieren, de doorslag 
moeten geven. Het gaat hier tenslotte om de we
zenlijke functie van de PTT. Voorlopig lijken de 
toeleverende industrieën betere lobby's bij de PTT 
te hebben dan de gebruikende, zoals het eerder 
genoemde datanet-voorbeeld aangeeft. 

Recent overheidsbeleid en het gebrek daaraan 

Hoe men ook wil oordelen over details, een to
taaloordeel moet toch zijn dat de PTT als geheel 
in Nederland redelijk functioneert en in de mees
te gevallen de toets met de buitenlandse PTT'S 
goed kan doorstaan. Dat neemt niet weg dat er 
ruimte voor verbetering is. Dit blijkt bijvoorbeeld 
ook uit het rapport Swarttouw en het regerings
standpunt dat naar aanleiding daarvan is gepu
bliceerd. Dit regeringsstandpunt houdt welis
waar terecht in, dat voor een aantal basisdiensten 



idee'66 I PTT en informatiebeleid I blz. 38 

de PTT het monopolie behoudt, maar het is rond

uit teleurstellend dat de onmiddellijk met deze 
uitspraak verbonden visie over de toekomstige 
structuur van de PTT naar de toekomst wordt ver

wezen. Het overlegorgaan telecommunicatie dat 
wordt ingesteld, is niet meer dan een doekje voor 
het bloeden. Pas een onomwonden uitspraak dat 
de regelgevende en uitvoerende taken van de PTT 

gescheiden dienen te worden, kan een voldoende 
basis zijn voor verdere ontwikkeling van de PTT. 

Dan kan ook het overleg met alle betrokkenen 
meer inhoud krijgen. 

Het is jammer dat bij experimenten op kabelte-

levisienetten met nieuwe diensten de PTT-rechten 

worden ontzien. Een aantal belangwekkende 
proefnemingen zullen hierdoor worden ontmoe
digd, zo niet onmogelijk worden gemaakt. Ove

rigens moeten wel vraagtekens worden gezet bij 
de wenselijkheid om in de toekomst te streven 
naar een volledige integratie van kabel-tv en te
lecommunicatienetten. Niet alleen vanwege de 
gebruikszekerheid (bij een telefoonstoring kun je 
nu tenminste gewoon tv blijven kijken, straks kan 
dat wellicht niet meer) maar ook en vooral omdat 
bij een geïntegreerde aanpak de neiging tot ver
dere monopolievorming weleens onweerstaan
baar zou kunnen blijken. 
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