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De Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat,
Gelet op artikel 13, eerste lid, van de
Wet advies en overleg verkeer en
waterstaat;

Besluit:

Artikel 1
Als deelorgaan van het Permanent
overlegorgaan post en telecommunica-
tie wordt ingesteld: het deelorgaan
aftappen.

Artikel 2
Als organisaties die zich in het deelor-
gaan aftappen kunnen doen vertegen-
woordigen worden aangewezen:
a. A2000 Holding N.V.;
b. Ben Nederland B.V.;
c. de Consumentenbond;
d. Debitel Nederland B.V.;
e. Dutchtone N.V.; 
f. Enertel N.V.;
g. IBM/GEIS/EDS;
h. KPN Telecom B.V.;
i. Libertel B.V.;
j. de Nederlandse Liga van
Internetproviders;
k. de Raad van de Centrale
Ondernemersorganisaties (RCO);
l. Telfort Holding N.V.;
m. de Vereniging van Exploitanten en
Machtiginghouders van Centrale
Antenne-inrichtingen;
n. Versatel Telecom B.V.;
o. Vifka Telecommunicatie;
p. MCI WorldCom Nederland.

Artikel  3
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 januari 1999.

Dit besluit zal met de toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat,
J.M. de Vries.

Toelichting

Op grond van artikel 13, eerste lid, van
de Wet advies en overleg verkeer en
waterstaat kan de minister van Verkeer
en Waterstaat op verzoek van een
overlegorgaan deelorganen instellen.
In een deelorgaan wordt overleg
gevoerd over bepaalde onderdelen van
het beleidsterrein waarvoor het over-
legorgaan is ingesteld. De minister van
Verkeer en Waterstaat wijst de organi-
saties aan die zich in het deelorgaan
kunnen doen vertegenwoordigen. 

Op 24 april 1998 heeft het
Permanent overlegorgaan post en tele-
communicatie de minister van Verkeer
en Waterstaat verzocht een deelor-
gaan in te stellen waarin overleg
wordt gevoerd tussen de aanbieders
van openbare telecommunicatienet-
werken en telecommunicatiediensten
en de overheid over de nadere uitvoe-
ring van de verplichtingen die uit
hoofdstuk 13 van de Telecommunica-
tiewet en de daarop gebaseerde regel-
geving voortvloeien. Hoofdstuk 13 van
de Telecommunicatiewet  omvat een
aantal bepalingen inzake het bevoegd
aftappen van telecommunicatienet-
werken en telecommunicatiediensten.
Zo is onder meer het beginsel gefor-
muleerd dat openbare telecommunica-
tienetwerken en telecommunicatie-
diensten aftapbaar dienen te zijn. 

Het overleg over de aftapverplichtin-
gen betreft een zodanig specifiek
onderdeel van het beleidsterrein waar-
voor het Permanent overlegorgaan
post en telecommunicatie is ingesteld
dat het wenselijk is om een deelorgaan
in te stellen. Met het onderhavige
besluit wordt hier uitvoering aan gege-
ven en worden de organisaties aange-
wezen die zich in het deelorgaan kun-
nen doen vertegenwoordigen. 

In het deelorgaan aftappen (DAF) zal
met de meest betrokken aanbieders
van telecommunicatienetwerken en
telecommunicatiediensten overlegd
worden over de uitvoering van de
regelgeving inzake het bevoegd aftap-
pen en zullen afspraken worden
gemaakt met de bevoegde autoritei-
ten. Het deelorgaan aftappen zal op
het gebied van aftappen als platform

fungeren voor de uitwisseling van
informatie en afstemming tussen de
overheid en de aanbieders van tele-
communicatienetwerken en telecom-
municatiediensten. 

Aangezien al enige tijd overleg over
aftapverplichtingen wordt gevoerd
met de aanbieders van telecommunica-
tienetwerken en telecommunicatie-
diensten die zich in het deelorgaan
aftappen kunnen doen vertegenwoor-
digen, wordt aan het onderhavige
besluit terugwerkende kracht toege-
kend tot 1 januari 1999.

De Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat,
J.M. de Vries.
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