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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken 

 
 datum 23 januari 2008 

24 januari 2008 gewijzigd * 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
30661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van 

een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van 
ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere 
onderwerpen 

 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 januari 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.   
 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel A 
9 (Aptroot) 
De ondergetekende wijst het laten vervallen van de onderbouwingsplicht af. OPTA dient, 
indien het een besluit neemt dat aanzienlijke gevolgen heeft voor een specifieke markt, te 
onderbouwen dat een voorgenomen maatregel noodzakelijk is. 
Aangenomen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk  
 
* Op 23 januari 2008 heeft de fractie van GroenLinks meegedeeld dat zij geacht wenst te 
worden tegen te hebben gestemd 
 
Artikel I, onderdeel F 
14 (Gerkens) 
Het is volstrekt onwenselijk wanneer een abonnee na een aantal jaren automatisch 
uitgeschreven wordt en ineens weer wel gebeld kan worden omdat er sprake is van een 
verlopen termijn. Dit zou ook totaal onlogisch zijn. Wanneer de abonnee immers de 
behoefte zou krijgen om toch weer voor marketing doeleinden gebeld te kunnen worden, 
dan kan deze zich eenvoudig uitschrijven van het bel-me-niet register. 
Aangenomen. Tegen: de fractie van de VVD  
 
Artikel I, onderdeel F, onderdeel d 
10 (Aptroot) 



 

 datum 23 januari 2008 

 blad 2 
 

 

Een uitzonderingssituatie voor buitenlandse bedrijven lokt vestiging elders uit. Dit zou dus 
negatieve consequenties hebben voor het Nederlandse vestigingsklimaat. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, PVV en het lid 
Verdonk 
 
Artikel I, onderdeel F, onder d 
12 (Gerkens) 
De functionaliteit van het bel-me-niet register hangt samen met de toegankelijkheid ervan. 
Een laagdrempelig register verlaagt de ergernis voor de consument veel sneller en sterker. 
Hierdoor is het essentieel dat de consument tijdens ieder gesprek (gevoerd vanuit 
telemarketing doeleinden) de mogelijkheid geboden wordt om zich direct in te schrijven 
voor het bel-me-niet register. 
Aangenomen. Voor: SP,  PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en 
de PVV 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel F, onderdeel d 
13 (Gerkens) 
Het gaat hierbij om de zogenoemde incubatietijd na inschrijving voor het bel-me-niet 
register. Indien deze incubatietijd meer dan de genoemde 24 uur zal bedragen, dan zal dit 
ten koste gaan van de geloofwaardigheid van het register. Wanneer de consument na 
inschrijving voor het register nog steeds gebeld kan worden voor telemarketing doeleinden 
zal de irritatie onder de consument zo mogelijk nog groter zijn dan voor inschrijving. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
Artikel I, onderdeel F, onderdeel d 
15 (Gerkens) 
Een onderscheid maken tussen warme en koude contacten zal leiden tot een zeer 
complexe handhaving en grote onduidelijkheid voor de consument. 
Om te voorkomen dat een bedrijf dat een groot aantal verschillende producten aanbiedt, 
misbruik kan maken van de toestemming van de consument om gebeld te worden, mag 
het contact alleen worden gelegd door het bedrijf wanneer het om exact hetzelfde product 
gaat. Om te voorkomen dat een bedrijf herhaaldelijk hetzelfde product blijft aanprijzen, 
wordt er een maximale termijn van 1 jaar gehanteerd. Deze maatregelen dienen ervoor te 
zorgen dat een bedrijf wel de mogelijkheid heeft om aanvullende service aan te bieden met 
betrekking tot het geleverde product maar geen misbruik kan maken van de toestemming 
van de consument om uitgebreid reclame te maken voor andere producten of 
vervangende producten. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV  
 
Artikel I, onderdeel F, onderdeel d, twaalfde lid 
11 (Aptroot) 
Deze verplichting kan leiden tot irritaties voor consumenten en leidt eveneens tot 
kostenverhoging voor bedrijven. 
Verworpen. Voor: D66, VVD, PVV en het lid Verdonk 
 
Moties 
 
16 (Van Velzen/Gesthuizen) om mogelijk te maken dat iedere abonnee direct de 
mogelijkheid krijgt zich in te schrijven in het bel-me-niet-register 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en 
het lid Verdonk voor 
 
17 (Van Velzen/Gesthuizen) om abonnees die staan ingeschreven in het register dat 
beheerd wordt door infofilter, automatisch in te schrijven in het bel-me-niet-register 
Met algemene stemmen aangenomen 
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18 (Hessels/Van Dam) om een proef te houden met grensoverschrijdend bellen tegen 
nationaal tarief in de Benelux 
Met algemene stemmen aangenomen 
 


