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Full name and/or number of the statute (in original language):
Telecommunicatiewet
Translation of the name:
Telecommunication Act
Reference in Official Journal (if appropriate):
StB 1998, 610
Date of coming into force:
5.12.1998
Subsequent amendments:
__________________________________________________________________________
Text:
Artikel 11.7
1.
Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en
elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de
verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede lid.
2.
Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen
in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor
het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met
betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische
contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens.
Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige
toepassing.
3.
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Bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid genoemde doeleinden
dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:
a.
de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en
b.
een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van
dergelijke communicatie kan richten.
4.
Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen
van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan
abonnees is toegestaan, tenzij de desbetreffende abonnee te kennen heeft gegeven dat hij
communicatie waarbij van deze middelen gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen
en indien de abonnee bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden
om verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens.
Aan de abonnee worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht van voorzieningen
waarmee wordt voorkomen dat hem een ongevraagde communicatie wordt overgebracht.

Artikel 15.1
1.
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij
besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren, voor zover het betreft de bepalingen
die betrekking hebben op:
a.

het gebruik van frequentieruimte;

b.

prioritering van alarmnummers als bedoeld in artikel 7.7, derde of vierde lid;

c.

technische regelingen als bedoeld in artikel 8.4a;

d.

openbare elektronische communicatienetwerken als bedoeld in artikel 8.3;

e.
het verstrekken van een opdracht tot verzorging van tot de universele dienst behorende diensten of voorzieningen als bedoeld in artikel 9.2, eerste en derde tot en met tiende
lid;
f.
ter zake van uitrusting gestelde voorschriften als geregeld in hoofdstuk 10 en hoofdstuk 20;
g.

bevoegd aftappen als geregeld in hoofdstuk 13;
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h.

buitengewone omstandigheden als geregeld in hoofdstuk 14;

i.
verdere onderwerpen als bedoeld in de artikelen 12.4, voor zover het bevoegdheden betreft van Onze Minister, 18.1, voor zover het bevoegdheden betreft van Onze Minister, 18.2, voor zover het bevoegdheden betreft van Onze Minister, 18.4, tweede lid, 18.7,
voor zover het bevoegdheden betreft van Onze Minister, 18.9, 18.12, voor zover het bevoegdheden betreft van Onze Minister, 18.16, 18.17, 18.17a, 20.2, voor zover het bevoegdheden betreft van Onze Minister, en 20.14.

2.
Met het toezicht op de naleving van artikel 6a.20, derde lid, zijn belast de bij besluit van de
raad van bestuur van de mededingingsautoriteit aangewezen ambtenaren.
3.
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens andere bepalingen van
deze wet dan bedoeld in het eerste en tweede lid en met het toezicht op de naleving van de
bepalingen van de roamingverordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen ambtenaren. De vorige volzin is niet van toepassing op het bepaalde bij of krachtens de
artikelen 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, tweede, derde lid, vierde en vijfde lid, 5.7, 5.13 en 5.14 van deze
wet.
4.
Van een besluit als bedoeld in het eerste, tweede, en derde lid wordt mededeling gedaan
door plaatsing in de Staatscourant.
Artikel 15.2
1.
Onze Minister is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de verplichtingen, gesteld bij of krachtens de in artikel 15.1, eerste lid, bedoelde bepalingen.
2.
Het college is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de verplichtingen, gesteld bij of krachtens de in artikel 15.1, derde lid, bedoelde bepalingen.
3.
Ingeval van overtreding van artikel 6a.20, derde lid, kan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit de overtreder een last onder dwangsom opleggen. De artikelen 56, tweede en derde lid, en 58 van de Mededingingswet zijn van overeenkomstige toepassing.
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4.
Voor de toepassing van het eerste lid, is vereiste spoed als bedoeld in artikel 5:24, vijfde lid,
van de Algemene wet bestuursrecht in elk geval aanwezig indien het niet naleven van de in
het eerste lid bedoelde bepalingen een ernstige en directe bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.
5.
Voor de toepassing van het tweede lid, is vereiste spoed als bedoeld in artikel 5:24, vijfde
lid, van de Algemene wet bestuursrecht in elk geval aanwezig indien het niet naleven van
de in het tweede lid bedoelde bepalingen ernstige economische of bedrijfstechnische problemen tot gevolg zal hebben voor andere aanbieders van een openbaar elektronisch
communicatienetwerk, een openbare elektronische communicatiedienst of bijbehorende faciliteiten of voor gebruikers van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, of een
openbare elektronische communicatiedienst.
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