



In antwoord op vragen van het lid Irrgang (SP) over digitale tv kan ik u het volgende mededelen:

1.Wat is uw reactie op het bericht “Consumentenbond ontstemd: UPC dringt toch digitale tv op”? 1)

Zoals ik eerder heb aangegeven hecht ik sterk aan het behoud van keuze voor de consument. De consument moet zelf kunnen kiezen of hij wel of geen gebruik wil maken van de nieuwe digitale technologie. 

UPC heeft mij verzekerd dat UPC bij de aanbieding van de decoder (de UPC MediaBox) aan haar klanten aangeeft dat deze het product kunnen weigeren zonder enige kosten te maken. Daarnaast krijgen de klanten, indien zij het product accepteren, na een periode waarin het product gratis wordt aangeboden (momenteel 6 maanden), nogmaals de kans het product zonder enige kosten terug te geven. Daarnaast worden de klanten tijdens de introductieperiode individueel benaderd en gevraagd of men het product wil behouden. 

UPC heeft mij bericht dat er derhalve geen sprake is van enige ongevraagde verplichting voor haar klanten. Ik heb vooralsnog geen reden om hier aan te twijfelen.

2.Herinnert u zich de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp? 2)

Ja.

3.Wat vindt u van het feit dat UPC nu toch al haar abonnees ongevraagd een kastje voor digitale televisie gaat leveren per 1 januari 2006?

Volgens UPC is er geen sprake van ongevraagde levering. Klanten die het product niet willen hebben hoeven het niet in ontvangst te nemen. Indien de praktijken van UPC alsnog strijdig blijken met het consumentenrecht, dan zal ik daartegen optreden.

4.Deelt u de mening van de consumentenbond dat deze gang van zaken onwenselijk is, aangezien klanten de kastjes min of meer opgedrongen krijgen en kosten moeten maken om het kastje door UPC op te laten halen indien zij er geen gebruik meer van wensen te maken? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daaraan doen?

Zolang de consument vrij is om te kiezen en zolang de consument niet onnodig op kosten gejaagd wordt deel ik deze mening niet.

5.Valt dit alles onder een omschakelingsproces dat voldoende rekening houdt met de belangen van de consument? Zo ja, kunt u dit toelichten, mede in het licht van het door u bepleit verbod op de koppelverkoop?

De consument heeft belang bij keuzevrijheid en daar passen geen gedwongen keuzes bij in het kader van koppelverkoop. UPC heeft mij verzekerd dat de klant vrij is om het kastje al dan niet te accepteren. Daarnaast heeft UPC aangegeven dat de klant geen extra kosten moet maken om het kastje door UPC op te laten halen indien de consument er geen gebruik meer van wenst te maken.  

UPC geeft met haar plannen voor digitale tv een impuls aan digitalisering van de kabel. Digitale televisie is een innovatieve manier van tv kijken die onmiskenbaar de toekomst zal gaan bepalen. Ik vind het een goede ontwikkeling dat met UPC nu de meeste kabelbedrijven in Nederland innovatief ondernemerschap tonen. Met behoud van keuze voor de consument of hij wel of geen gebruik wil maken van de nieuwe digitale technologie.

6.Kunt u aangeven of u inmiddels al met de sector in overleg bent getreden zoals aangegeven in uw eerdere antwoord? 3) Zo ja, hoe luidt de uitkomst van dit overleg? Zo neen, waarom niet?

Ik heb ondertussen met UPC enkele malen contact gehad. Ik ben verheugd dat UPC na mijn oproep heeft besloten om de kosten van het huidige analoge abonnement niet te verhogen (anders dan inflatiecorrectie). 

De consument van UPC die geen gebruik wil maken van het aanbod voor digitale tv via een UPC decoder, wordt daartoe niet gedwongen en hoeft daar dus ook niet voor te betalen. Indien de consument alleen voor het oude analoge aanbod kiest, dan betaalt men het standaardtarief van momenteel 15,53 euro. De klant die gebruik maakt van het digitale basisaanbod van UPC betaalt 17,99 € per maand na een proefperiode van 6 maanden.




(w.g.)	mr. L.J. Brinkhorst
Minister van Economische Zaken





























1) Trouw, 22 november jl. 
2) Aanhangsel-Handelingen nr. 2399, vergaderjaar 2004-2005
3) Aanhangsel-Handelingen nr. 2399, vergaderjaar 2004-2005, zie uw antwoord op vraag 7



