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Hooggeachte heer Verhagen, 

 

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college, 

respectievelijk OPTA) heeft de brief van uw ministerie van 23 maart 2011, waarin het college verzocht 

wordt een uitvoeringstoets als bedoeld in artikel 5 van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit (hierna: Informatiestatuut) uit te voeren op de bijgesloten concept-

AMvB’s1, alsmede de aanvulling op deze brief van 7 juli 2011, in goede orde ontvangen. Met deze brief 

geeft het college invulling aan dit verzoek. 

1 Overwegingen van algemene aard 

1. Alvorens in te gaan op de afzonderlijke Algemene Maatregelen van Bestuur (hierna: AMvB’s), 

hecht het college er aan enige overwegingen van algemene aard aan u kenbaar te maken. 

 

2. Het college constateert dat voor een omvangrijk deel van de ter toetsing voorgelegde AMvB’s de 

wijziging van de delegerende wet in formele zin, de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), thans 

onderwerp is van behandeling door de Staten-Generaal, hetgeen mogelijk gevolgen heeft voor de 

onderliggende regelgeving. Het college is bij zijn toetsing uitgegaan van het Voorstel van Wet2 

(hierna: wetsvoorstel) tot wijziging van de Tw zoals dat op 23 maart 2011 luidde. 

 

3. Het college maakt u reeds bij deze gelegenheid attent op de mogelijke gevolgen van de 

behandeling van het wetsvoorstel door de Staten-Generaal. De voorgestelde amendementen 

zullen naar verwachting gevolgen hebben voor de uitvoering van de taken van het college in het 

kader van de Tw, waarbij een verzwaring van de taken in de lijn der verwachting ligt. Hoewel dit 

strikt genomen buiten het bestek van de ter toetsing voorgelegde AMvB’s ligt, acht het college het 

                                                      
1 Te weten: het Besluit interoperabiliteit, het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007, het Besluit universele 

dienstverlening en eindgebruikersbelangen, het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet en het Besluit voorwaardelijke 

toegang. 
2 Kamerstukken II 2010/11, 32 549 nr. 2.  
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wenselijk dit nu onder uw aandacht te brengen, mede omdat de komende periode voor zowel uw 

departement als voor het college waardevol is om de exacte gevolgen van de wijzigingen in het 

wetsvoorstel te analyseren. Het college stelt voor dat hij in het najaar een beoordeling van de 

gevolgen voor zijn takenlast aanbiedt aan uw departement. Tevens houdt het college zich 

uitdrukkelijk beschikbaar voor samenwerking teneinde een voortvarende incorporatie van de 

amendementen in de lagere regelgeving te bewerkstelligen. Daarbij stelt het college voor een 

bijdrage te leveren die een effectieve en efficiënte uitvoering van de beleidsdoelstellingen kan 

helpen realiseren. 

 

4. Indien er wijzigingen worden aangebracht in het wetsvoorstel die de legaliteitsgrondslag raken, of 

wanneer er bepalingen met een sterk materieel verband met de bepalingen van de AMvB’s 

inhoudelijk worden gewijzigd, kan dit tevens gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid van de 

onderhavige AMvB’s. In het geval de uitvoerbaarheid van de AMvB’s in het geding komt, acht het 

college het wenselijk opnieuw geconsulteerd te worden. Deze consultatie kan leiden tot een 

hernieuwde uitvoeringstoets voor de AMvB’s, voor zover relevant binnen het kader van deze 

wijzigingen, overeenkomstig artikel 5, zesde lid, van het Informatiestatuut. 

2 Besluit interoperabiliteit 

2.1 Inleiding 

5. Bij de voorgenomen wijziging van artikel 5 van het Besluit interoperabiliteit (hierna: BI) stelt de 

minister ter waarborging van de interoperabiliteitsverplichting, zoals neergelegd in artikel 6.5 van 

de Tw, nadere regels. In artikel 5, eerste lid, van het BI is bepaald dat een aanbieder van 

openbare telefoondiensten en een daarbij betrokken aanbieder van openbare elektronische 

communicatienetwerken die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleert, waarborgen dat 

eindgebruikers gebruik kunnen maken van diensten met gebruikmaking van niet-geografische 

nummers binnen de Europese Unie.  

 

6. Deze verplichting houdt volgens artikel 5, tweede lid, van het BI in ieder geval in dat aanbieders 

van mobiele openbare telefoondiensten en van mobiele openbare elektronische 

communicatienetwerken voor oproepen naar een 090x-, 0800-, 14-, 18xy-, 084-, 085-, 087- of 

088-nummer tarieven of andere vergoedingen hanteren die vergelijkbaar zijn met de tarieven of 

andere vergoedingen voor oproepen naar geografische nummers. Zij kunnen uitsluitend een 

afwijkend tarief of een afwijkende vergoeding hanteren indien dit noodzakelijk is om de extra 

kosten te dekken die zijn gemoeid met de oproepen naar een niet-geografisch nummer. Bij 

ministeriële regeling kan worden bepaald dat deze verplichting van toepassing is op andere 

categorieën aanbieders of op andere categorieën niet-geografische nummers, en kunnen nadere 

regels worden gesteld. 

 

7. In de toelichting is aangegeven dat aanbieders van elektronische communicatiediensten geen 

maatregelen mogen nemen die er feitelijk toe leiden dat het bellen van bepaalde (categorieën 

van) nummers wordt beperkt of ontmoedigd. In dit verband wordt met name de discriminatoire 

tarieftoeslag genoemd waarvan in sommige gevallen sprake lijkt te zijn bij het bellen vanaf 

mobiele netwerken naar 090x- en 18xy-nummers, maar ook naar andere niet-geografische 
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nummers. Een andere ongerechtvaardigde belemmering waarvan wellicht sprake is, zijn volgens 

de toelichting de (te) hoge kosten voor 0800-nummergebruikers. 
 

8. Het college onderschrijft de achtergelegen probleemstelling en de doelstelling van de wijziging 

van artikel 5 van het BI, zoals gemotiveerd in de toelichting (onderdeel E). Het bellen naar 

speciale nummers kent thans in vele gevallen hoge retailtarieven, opslagen en hoge 

wholesalevergoedingen, of een combinatie daarvan. Zoals de voorbeelden in de toelichting 

illustreren, gaat het daarbij vaak om informatiediensten (090x) of gratis nummers (0800), maar 

ook bij persoonlijke assistentdiensten (084/087) en bedrijfsnummers (088) speelt deze 

problematiek. Deze hoge en afwijkende tarieven leiden tot een lagere vraag naar deze nummers 

en een gebrek aan transparantie voor de eindgebruiker. Daarnaast zullen de hoge en afwijkende 

tarieven naar verwachting van het college de ontwikkeling van nieuwe innovatieve diensten en het 

gebruik van informatiediensten remmen.  
 

9. Het college heeft evenwel zodanige bedenkingen bij de voorgenomen regelgeving dat hij deze 

moeilijk uitvoerbaar acht. Het college zal zijn bedenkingen hieronder uiteenzetten. Daarbij wordt 

een onderscheid gemaakt tussen niet-geografische nummers in het algemeen (bijvoorbeeld 090x- 

en 084/087-nummers) en 0800-nummers. Omwille van duidelijkheid schetst het college allereerst 

de partijen op wie de onderhavige regelgeving betrekking heeft. Daarna gaat het college 

achtereenvolgens in op de retail situatie en de wholesale situatie.  

2.2 Betrokken partijen 

10. Het bellen naar niet-geografische nummers kent in vereenvoudigde vorm een waardeketen die 

bestaat uit de volgende partijen. Ten eerste de beller, ofwel de eindgebruiker die het betreffende 

nummer belt. Ten tweede de originerende aanbieder op wiens netwerk de beller is aangesloten. 

Ten derde de platformaanbieder c.q. service provider die het nummer dat wordt gebeld op zijn 

netwerk termineert en vervolgens in sommige gevallen een vervolg transportdienst levert als de 

gebelde niet rechtstreeks op het platform is aangesloten. In realiteit is de keten vaak complexer 

en kunnen er tussenliggende partijen, zoals een transitaanbieder, actief zijn. Deze 

transitaanbieders zijn niet essentieel voor het betoog in deze uitvoeringstoets.  

 

11. Ter illustratie van de waardeketen gaat het college in het volgende voorbeeld uit van een beller 

die vanaf zijn mobiele telefoon een 0900-nummer belt. Voor het informatienummer betaalt hij een 

tarief van 15 cent per minuut en daarbovenop een toeslag voor mobiel bellen van 20 cent per 

minuut. Deze tarieven vormen samen het retailtarief. In dit voorbeeld ontvangt de aanbieder van 

de beller naast de toeslag voor mobiel bellen van 20 cent per minuut ook een deel van het 

servicetarief van 15 cent per minuut, namelijk de wholesalevergoeding van 5 cent per minuut. Dit 

is hieronder weergegeven. 
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12. Het doel van de regelgeving is om de retailtarieven en de whole

geografische nummers en geografische nummers vergelijkbaar te laten zijn

voorbeeld van het bellen naar een geografisch nummer, ontvangt een a

van 10 cent per minuut en betaalt hij een whole

gespreksafgifte. 

2.3 Retail situatie 

2.3.1 Vergelijkbare tarieven of andere vergoedingen 

13. Aanbieders zijn verplicht voor oproepen naar niet

vergoedingen te hanteren die vergelijkbaar zijn met die voor oproepen naar geografische 

nummers. Het college is van oordeel dat onvoldoende duidelijk is wat ‘vergelij

heeft consequenties voor de uitvoerbaarheid. In de toelichting wordt 

“Vergelijkbaarheid houdt in dat de netto inkomsten vergelijkbaar zijn met oproepen naar 

geografische nummers. Uitgangspunt is dus dat voor elke a

tussen de beller en de nummergebruiker de netto som van betalingen en inkomsten 

vergelijkbaar is met de netto som van betalingen en inkomsten bij oproepen naar geografische 

nummers. Afwijkingen zijn slechts toegestaan indien
 

14. Vergelijkbaarheid laat ruimte voor interpretatie

oproepen naar niet-geografische nummers niet hoger zou mogen zijn dan dat voor oproepen naar 

geografische nummers. Het is 

Het doel van de regelgeving is om de retailtarieven en de wholesalevergoedingen van niet

geografische nummers en geografische nummers vergelijkbaar te laten zijn. In

voorbeeld van het bellen naar een geografisch nummer, ontvangt een aanbieder 

betaalt hij een wholesalevergoeding van 2 cent per minuut 

Vergelijkbare tarieven of andere vergoedingen  

Aanbieders zijn verplicht voor oproepen naar niet-geografische nummers tarieven of andere 

vergoedingen te hanteren die vergelijkbaar zijn met die voor oproepen naar geografische 

nummers. Het college is van oordeel dat onvoldoende duidelijk is wat ‘vergelij

heeft consequenties voor de uitvoerbaarheid. In de toelichting wordt het volgende gesteld

“Vergelijkbaarheid houdt in dat de netto inkomsten vergelijkbaar zijn met oproepen naar 

geografische nummers. Uitgangspunt is dus dat voor elke afzonderlijke partij in de keten 

tussen de beller en de nummergebruiker de netto som van betalingen en inkomsten 

vergelijkbaar is met de netto som van betalingen en inkomsten bij oproepen naar geografische 

nummers. Afwijkingen zijn slechts toegestaan indien sprake is van bijkomende kosten.”

Vergelijkbaarheid laat ruimte voor interpretatie. De toelichting lijkt erop te wijzen dat het tarief voor 

geografische nummers niet hoger zou mogen zijn dan dat voor oproepen naar 

Het is belangrijk om dit te expliciteren en aan te geven dat de tarieven 

 
salevergoedingen van niet-

. In onderstaand 

anbieder een retailtarief 

per minuut voor 

 

geografische nummers tarieven of andere 

vergoedingen te hanteren die vergelijkbaar zijn met die voor oproepen naar geografische 

nummers. Het college is van oordeel dat onvoldoende duidelijk is wat ‘vergelijkbaar’ inhoudt. Dit 

het volgende gesteld: 

“Vergelijkbaarheid houdt in dat de netto inkomsten vergelijkbaar zijn met oproepen naar 

fzonderlijke partij in de keten 

tussen de beller en de nummergebruiker de netto som van betalingen en inkomsten 

vergelijkbaar is met de netto som van betalingen en inkomsten bij oproepen naar geografische 

sprake is van bijkomende kosten.” 

. De toelichting lijkt erop te wijzen dat het tarief voor 

geografische nummers niet hoger zou mogen zijn dan dat voor oproepen naar 

om dit te expliciteren en aan te geven dat de tarieven 
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voor oproepen naar niet-geografische nummers niet hoger mogen zijn dan een niveau dat 

vergelijkbaar is met tarieven voor oproepen naar geografische nummers. Immers, indien een 

aanbieder ervoor kiest om lagere tarieven te hanteren, dan zou dit geen probleem zijn. 

 

15. Daarnaast moet duidelijk zijn dat afwijkingen boven dit niveau slechts zijn toegestaan indien er 

sprake is van bijkomende kosten, en dat in dat geval de afwijking slechts mag bestaan uit deze 

bijkomende kosten.  
 

16. Het college ondersteunt dat expliciet in de toelichting staat vermeld dat het retailtarief binnen 

eventuele belbundels dient te vallen, waarbinnen ook gesprekken naar geografische nummers 

vallen. Voor gesprekken naar niet-geografische nummers kan dus alleen het buitenbundel tarief 

worden gerekend indien dat ook het geval is voor geografische nummers, bijvoorbeeld als de 

bundel van de gebruiker op is. Dit probleem speelt nu bijvoorbeeld bij 088-nummers, die in veel 

gevallen buiten de bundel vallen. 
 

17. Daarnaast is het college van mening dat omwille van de uitvoerbaarheid duidelijk zou moeten zijn 

dat de vergelijkbaarheid ziet op het geldende tarief (zoals bijvoorbeeld op de website van de 

betreffende aanbieder staat) en niet op tarieven over een ruimere periode. 

2.3.2 Netto som 

18. Ten aanzien van de netto som staat in de toelichting het volgende vermeld: 

“De verplichting om vergelijkbare (of lagere) tarieven te hanteren geldt zowel voor de 

retailtarieven als voor de wholesaletarieven die de betrokken aanbieder in rekening brengt. 

Retailtarieven dienen te worden vergeleken met retailtarieven voor gesprekken naar 

geografische nummers en wholesalevergoedingen met wholesalevergoedingen voor 

gesprekken naar geografische nummers. 

[…] 

Uitgangspunt is dus dat voor elke afzonderlijke partij in de keten tussen de beller en de 

nummergebruiker de netto som van betalingen en inkomsten vergelijkbaar is met de netto som 

van betalingen en inkomsten bij oproepen naar geografische nummers.” 

 

19. Deze passage is in zekere mate tegenstrijdig. Enerzijds moeten retailtarieven van niet-

geografische nummers worden vergeleken met retailtarieven voor geografische nummers, en 

moeten wholesalevergoedingen van niet-geografische nummers worden vergeleken met 

wholesalevergoedingen van geografische nummers. Anderzijds lijkt het uitgangspunt de netto 

som. 

 

20. Het uitgangspunt van de netto som is een lastig te hanteren en een lastig te handhaven begrip, 

omdat die som per aanbieding en per aanbieder verschilt3 en mogelijk ook per nummerreeks. 

Naast het op de website van een aanbieder vermelde retailtarief, is er een wholesalevergoeding 

die aanbieders individueel met elkaar afspreken. Om de naleving van deze bepaling te kunnen 

beoordelen, zou het college per aanbieding de som van de retailtarieven en 

                                                      
3 De retailtarieven variëren van aanbieding tot aanbieding, zelfs binnen een aanbieder. De wholesalevergoedingen variëren 

tussen aanbieders. De consequentie daarvan is dat de netto som elke keer anders is. 
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wholesalevergoedingen per originerende aanbieder moeten beoordelen. Dit is buitengewoon 

gecompliceerd en onevenredig arbeidsintensief. Er zijn namelijk veel verschillende aanbiedingen 

met bijbehorende tarieven. Daarnaast zijn er retailtarieven binnen en buiten een bundel. 

Bovendien kunnen op wholesaleniveau vergoedingen niet worden gedifferentieerd naar de 

verschillende bellers. Op wholesaleniveau kopen aanbieders namelijk minuten in, tegen een vast 

bedrag per minuut, waarbij zij niet weten welke retailtarieven daarvoor gelden.4 Ook geeft het 

hanteren van de netto som mobiele aanbieders mogelijk een prikkel om hun prijzen strategisch te 

bepalen, met als potentieel risico te hoge tarieven voor de eindgebruiker. 

 

21. Indien het eerste gedeelte van bovenstaande passage consistent wordt gehanteerd, waarbij een 

scherp onderscheid bestaat tussen retailtarieven en wholesalevergoedingen, wordt het 

uitvoerbaarheidsprobleem kleiner. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat retailtarieven vergeleken 

worden met retailtarieven en wholesalevergoedingen met wholesalevergoedingen. Er is namelijk 

sprake van twee verschillende systematieken, die weliswaar een effect op elkaar hebben,5 maar 

afzonderlijk moeten worden geanalyseerd. Als het genoemde uitgangspunt expliciet wordt 

gemaakt, kan het college volstaan met het vergelijken van het retailtarief voor geografische 

nummers en het retailtarief voor niet-geografische nummers, die de aanbieder vermeldt, en daar 

eventueel actie op ondernemen. 

 

22. In een situatie waarin alleen naar de netto som moet worden gekeken, zal het college eerst 

moeten analyseren wat de precieze wholesalevergoedingen zijn, wat kan variëren per nummer. 

Dit wordt voorkomen indien duidelijkwordt gemaakt dat vergelijkbaarheid inhoudt dat retailtarieven 

van niet-geografische nummers niet hoger mogen zijn dan retailtarieven van geografische 

nummers ongeacht de hoogte van de wholesalevergoedingen, en dat wholesalevergoedingen van 

niet-geografische nummers niet hoger mogen zijn dan wholesalevergoedingen van geografische 

nummers. 

2.3.3 Vaste netwerken 

23. In de toelichting wordt aangegeven dat de aangepaste regels slechts gelden voor diensten op 

mobiele netwerken, omdat discriminatoire tarieven zich slechts daar voordoen. Het college acht 

tariefdifferentiatie voor de genoemde nummers op het vaste netwerk goed mogelijk. Het college 

leest de tekst als zodanig dat de afwezigheid van problemen de reden is om af te zien van de 

toepasselijkheid van deze regels op vaste netwerken. Indien er op het vaste netwerk ook 

problemen ontstaan vanwege hoge tarieven voor bellen naar niet-geografische nummers ligt het 

in de verwachting van het college dat het ministerie de regelgeving zal uitbreiden tot deze 

netwerken. 

2.3.4 Handhaving en geschilbeslechting 

24. Op grond van artikel 15.1, derde lid, van de Tw houdt het college toezicht op de naleving van 

artikel 5 van het BI. Aangezien artikel 6.5 van de Tw geen bijzondere regeling bevat ter zake van 

eventuele interoperabiliteitsgeschillen – anders dan de artikelen 6.1, derde lid, en 6.2, eerste lid, 

                                                      
4 Op wholesaleniveau kan er uiteraard wel worden gedifferentieerd naar de verschillende aanbieders van wiens netwerk wordt 

gebeld. 
5 Regulering van retailtarieven zou een effect kunnen hebben op wholesalevergoedingen en vice versa. 
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van de Tw – kan het college geschillen op grond van artikel 12.2 van de Tw beslechten. 

Daarnaast kan het college op grond van artikel 12.9, eerste lid, van de Tw een geschil beslechten 

dat tussen een consument en een aanbieder is gerezen over de schending door die aanbieder 

van artikel 5 van het BI. Het college meent echter dat het in de hierboven geschetste retailsituatie 

niet voor de hand ligt dat een consument een geschil bij het college aanhangig maakt.

daarom de vraag of deze maatregel het beoogde effect heeft. 

proactief moeten handhaven om te controleren of deze verplichting wordt nageleefd. 

vraag of de gekozen prioriteitstelling ruimte 

2.4 Wholesale situatie (specifiek 0800

25. Uit de toelichting blijkt dat het tarief 

met een gemiddeld retailtarief. Het college acht een dergelijke toets 

slechts beperkt effectief en twijfelt aan de doelmatigheid 

2.4.1 Schets situatie 

26. 0800-nummers worden gebruikt voor het aanbieden van gratis informatiediensten, bijvoorbeeld 

voor dienstverlening door de overheid, zoals de Belasti

nummergebruiker dus de kosten voor opbou

 

27. De situatie voor 0800 is als volgt. Een beller belt een 0800

De kosten van het opbouwende

nummergebruiker (degene die 

een fictief voorbeeld zien de stromen er 

 

 

 

28. Als een beller (bijvoorbeeld een Vodafone abonnee) naar het 0800

Belastingdienst (nummergebruiker) belt, dan verzorgt Vodafone de opbouw van het gesprek en 

KPN in de meeste gevallen de afgifte van het gesprek naar de platformaanbieder (bijvoorbeeld 

BT, Colt, Diatele, Sound of Data, Verizon, Tele2 of KPN zelf),

aangesloten. Aangezien de oproep voor de beller gratis is, neemt de nummergebruiker de kosten 

van de oproep (dus zowel opbouw als afgifte) voor zijn rekening. Daarbij geldt dat geen van de 

schakels in het traject gereguleerd 

mobiel gesprek, ontvangt Vodafone 25 cent. Ongeveer 2 cent komt terecht bij BT en de 

platformaanbieder. 

 

college geschillen op grond van artikel 12.2 van de Tw beslechten. 

Daarnaast kan het college op grond van artikel 12.9, eerste lid, van de Tw een geschil beslechten 

t en een aanbieder is gerezen over de schending door die aanbieder 

van artikel 5 van het BI. Het college meent echter dat het in de hierboven geschetste retailsituatie 

niet voor de hand ligt dat een consument een geschil bij het college aanhangig maakt.

daarom de vraag of deze maatregel het beoogde effect heeft. Het college zou als gevolg hiervan 

proactief moeten handhaven om te controleren of deze verplichting wordt nageleefd. 

prioriteitstelling ruimte laat voor proactieve een dergelijke 

Wholesale situatie (specifiek 0800 -nummers) 

dat het tarief voor bellen naar 0800-nummers vergelijkbaar zou moeten zijn 

retailtarief. Het college acht een dergelijke toets moeilijk uitvoerbaar

beperkt effectief en twijfelt aan de doelmatigheid hiervan.  

nummers worden gebruikt voor het aanbieden van gratis informatiediensten, bijvoorbeeld 

voor dienstverlening door de overheid, zoals de Belastingdienst. Hierbij betaalt de 

nummergebruiker dus de kosten voor opbouw en afgifte van de gesprekken. 

De situatie voor 0800 is als volgt. Een beller belt een 0800-nummer. Dat is gratis

opbouwende en terminerende netwerk worden vervolgens door de 

(degene die het nummer daadwerkelijk exploiteert) betaald.

zien de stromen er schematisch als volgt uit: 

Als een beller (bijvoorbeeld een Vodafone abonnee) naar het 0800-nummer van de 

Belastingdienst (nummergebruiker) belt, dan verzorgt Vodafone de opbouw van het gesprek en 

KPN in de meeste gevallen de afgifte van het gesprek naar de platformaanbieder (bijvoorbeeld 

BT, Colt, Diatele, Sound of Data, Verizon, Tele2 of KPN zelf), waar de Belastingdienst op is 

aangesloten. Aangezien de oproep voor de beller gratis is, neemt de nummergebruiker de kosten 

van de oproep (dus zowel opbouw als afgifte) voor zijn rekening. Daarbij geldt dat geen van de 

schakels in het traject gereguleerd is. Van de 27 cent die de Belastingdienst betaalt voor een 

mobiel gesprek, ontvangt Vodafone 25 cent. Ongeveer 2 cent komt terecht bij BT en de 

college geschillen op grond van artikel 12.2 van de Tw beslechten. 

Daarnaast kan het college op grond van artikel 12.9, eerste lid, van de Tw een geschil beslechten 

t en een aanbieder is gerezen over de schending door die aanbieder 

van artikel 5 van het BI. Het college meent echter dat het in de hierboven geschetste retailsituatie 

niet voor de hand ligt dat een consument een geschil bij het college aanhangig maakt. Het is 

Het college zou als gevolg hiervan 

proactief moeten handhaven om te controleren of deze verplichting wordt nageleefd. Het is de 

een dergelijke handhaving. 

vergelijkbaar zou moeten zijn 

uitvoerbaar en niet of 

nummers worden gebruikt voor het aanbieden van gratis informatiediensten, bijvoorbeeld 

ngdienst. Hierbij betaalt de 

 

gratis voor de beller. 

vervolgens door de 

) betaald. Aan de hand van 

er van de 

Belastingdienst (nummergebruiker) belt, dan verzorgt Vodafone de opbouw van het gesprek en 

KPN in de meeste gevallen de afgifte van het gesprek naar de platformaanbieder (bijvoorbeeld 

waar de Belastingdienst op is 

aangesloten. Aangezien de oproep voor de beller gratis is, neemt de nummergebruiker de kosten 

van de oproep (dus zowel opbouw als afgifte) voor zijn rekening. Daarbij geldt dat geen van de 

is. Van de 27 cent die de Belastingdienst betaalt voor een 

mobiel gesprek, ontvangt Vodafone 25 cent. Ongeveer 2 cent komt terecht bij BT en de 
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29. De nummergebruiker kan niet per gesprek bepalen vanaf welk netwerk wordt gebeld. Op het 

moment dat het nummer wordt gebeld, ligt het traject en de keten vast. De nummergebruiker kiest 

zijn netwerkaanbieder wel in concurrentie. In die zin kan de nummergebruiker invloed uitoefenen 

op de prijs die hij aan zijn netwerkaanbieder betaalt. In termen van de figuur wil dat zeggen, de 

prijs die de nummergebruiker betaalt voor het gebruik van het platform en de terminerende 

netwerkaanbieder. Aangezien de nummergebruiker geen directe relatie heeft met de aanbieder 

van het (opbouwend) netwerk van de beller, heeft hij geen invloed op het tarief dat die aanbieder 

in rekening brengt. Het belangrijkste is echter dat de aanbieder van het terminerend netwerk, de 

platformaanbieder en de nummergebruiker geen alternatief hebben voor gespreksopbouw vanuit 

een specifiek netwerk indien ze worden gebeld vanuit dat netwerk.  

 

30. In dit kader is het bijgevoegde SEO kopersmachtonderzoek6 dat het college heeft laten uitvoeren 

naar de hoge tarieven voor 0800-nummers relevant. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er 

geen volwaardige substituten zijn voor gespreksopbouw naar 0800-nummers. Alternatieven zoals 

0900- en 088-nummers en geografische nummers voldoen niet aan de behoefte om gratis 

bereikbaar te zijn. Nummergebruikers kunnen daarom geen effectieve kopersmacht uitoefenen. 

Dit resulteert in hoge wholesalevergoedingen van circa 25 cent per minuut. 

2.4.2 Wholesale vergelijken met retail 

31. Voor 0800-nummers geldt een andere dynamiek dan voor andere niet-geografische nummers, 

omdat de beller niets betaalt. Er is geen retailtarief. Omdat de opbouwende aanbieder kosten 

maakt, is het redelijk dat deze aanbieder een wholesalevergoeding ontvangt. 

 

32. De toelichting kan zo worden begrepen dat de wetgever heeft beoogd om deze 

wholesalevergoeding te vergelijken met een retailtarief van een geografisch nummer. Het college 

acht deze aanpak niet optimaal;7 een wholesalevergoeding is niet vergelijkbaar met een 

retailtarief, en moet daarmee ook niet worden vergeleken. Een reden hiervoor is dat de 

retailtarieven deels een vergoeding bevatten voor pure retailkosten die niet in een 

wholesalevergoeding thuishoren, bijvoorbeeld marketing- en saleskosten. Daarnaast maakt de 

originerende aanbieder voor het bellen naar geografische nummers meer wholesalekosten dan 

voor het bellen naar 0800-nummers. Bij het retailtarief voor geografische nummers is namelijk 

sprake van een opbouwdeel en een afgiftedeel. De kosten van afgifte worden niet door de 

opbouwende partij gemaakt. Bovendien worden in retailtarieven ook handsetsubsidies 

meegenomen. In de toelichting staat dat voor deze kosten (afgiftevergoedingen en 

handsetsubsidies) gecompenseerd zou moeten worden door de retailtarieven daarmee te 

verminderen. Dit neemt niet weg dat een nummergebruiker blijft meebetalen aan bijvoorbeeld 

marketingkosten voor het verwerven van mobiele klanten. Retailkosten zouden juist moeten 

worden terugverdiend bij de eigen abonnees. 

 

33. Door wholesalevergoedingen te bepalen zoals de wetgever voorstelt, zullen de totale kosten van 

een oproep naar een 0800-nummer naar verwachting aanzienlijk duurder blijven dan de totale 

kosten van een oproep naar een geografisch nummer. De enige reden hiervoor lijkt te zijn dat de 

                                                      
6 Zie bijlage 1. 
7 Randnummers 19 en 21. 
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gebelde—namelijk de nummergebruiker—betaalt in plaats van de beller. Het college acht dit een 

geen wenselijke situatie. 
 

34. Het college acht het van belang dat de wholesale 0800-opbouwvergoeding wordt vergeleken met 

een wholesalevergoeding en niet met retailtarieven. Eén van de wholesalevergoedingen waarmee 

redelijkerwijs zou kunnen worden vergeleken, is de vergoeding voor gespreksafgifte. Deze 

gespreksafgiftedienst is immers zowel technisch als kostentechnisch vergelijkbaar. Daarnaast is 

deze 0800-opbouwvergoeding voor vaste gesprekken vergelijkbaar met de afgiftevergoeding.8 

Vóór de regulering van de mobiele afgiftetarieven was de opbouwvergoeding voor mobiele 

gesprekken bovendien gelijk aan de afgiftevergoeding. Dit neemt niet weg dat indien er extra 

kosten9 worden gemaakt die niet in deze vergoeding worden meegenomen, het redelijk is deze 

kosten mee te nemen (bijvoorbeeld gemeenschappelijke kosten). De opslag voor deze kosten 

mag niet hoger zijn dan de kosten die de aanbieder daadwerkelijk maakt. 

 

35. Gezien het bovenstaande verwacht het college dat de regelgeving in de huidige vorm een weinig 

effectief middel vormt om de hoge wholesale 0800-opbouwvergoedingen aan te pakken. 

Daarnaast leidt het bepalen van het gemiddelde retailtarief per aanbieder tot extra administratieve 

lasten, terwijl er een eenvoudige oplossing voorhanden is (zoals geschetst in randnummer 34). 

2.4.3 Asymmetrische tarieven 

36. In de huidige markt is veelal sprake van symmetrische wholesalevergoedingen, dat wil zeggen 

vergoedingen die voor de verschillende aanbieders gelijk zijn. Artikel 5 van het BI leidt ertoe dat 

mobiele aanbieders op basis van de gehanteerde retailtarieven asymmetrische 

wholesalevergoedingen moeten hanteren. Elke aanbieder hanteert immers een ander gemiddeld 

retailtarief. Bij 0800-nummers is er sprake van een bijzondere situatie. De gereguleerde 

wholesalevergoedingen resulteren niet in hogere retailtarieven voor de eindgebruikers van de 

mobiele aanbieders, omdat de beller niets betaalt. 

 

37. Normaal gesproken wordt een hogere wholesalevergoeding direct of indirect in rekening gebracht 

bij een eigen eindgebruiker. Dit bij de eindgebruiker in rekening gebrachte retailtarief staat onder 

concurrentiedruk, waardoor dit retailtarief op een competitief niveau ligt – eindgebruikers kunnen 

immers overstappen. De wholesalevergoeding staat niet onder concurrentiedruk, omdat bij 0800-

nummers niet de eindgebruiker maar de nummergebruiker deze wholesalevergoedingen betaalt. 

De nummergebruiker heeft geen keuze qua wholesale gespreksopbouwaanbieder en kan 

daardoor niet overstappen naar een alternatieve aanbieder. Het college wijst in dit verband op het 

                                                      
8 De vaste opbouw- en afgiftetarieven bedragen ongeveer 1 cent. De mobiele opbouwtarieven bedragen ongeveer 25 cent en de 

mobiele afgiftetarieven ongeveer 4 cent. 
9 Een aanbieder mag hogere tarieven hanteren als de aanbieder ook daadwerkelijk hogere kosten maakt, concept Nota van 

Toelichting, p. 10-11. In dit verband wordt een voorbeeld geschetst waarin de nummergebruiker een informatietarief vraagt voor 

de door hem via dat nummer geleverde diensten. Het in rekening brengen van een informatietarief door de telefonieaanbieder 

ten behoeve van de nummergebruiker kan voor de telefonieaanbieder een hoger incassorisico met zich meebrengen. De 

wetgever acht het in dat geval redelijk hiervoor een aanvullende vergoeding te vragen. Deze vergoeding dient redelijk te zijn op 

basis van het dekken van het incassorisico en het gebruik van het netwerk. De bewijslast over het incassorisico ligt in een 

concreet geval bij de aanbieder. Het college zal deze extra kosten in een concreet geval beoordelen. 
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eerder genoemde SEO kopersmachtonderzoek. In die situatie is het niet welvaartsefficiënt indien 

mobiele aanbieder X voor dezelfde dienst een ander tarief kan vragen dan mobiele aanbieder Y, 

omdat mobiele aanbieder X toevallig een hoger retailtarief hanteert. Dat geeft mobiele aanbieder 

X een onterecht voordeel ten opzichte van aanbieder Y. Daarom werken asymmetrische 

wholesalevergoedingen in dit geval marktverstorend. 
 

38. In de toelichting staat dat er moet worden uitgegaan van een gemiddeld retailtarief. De mobiele 

aanbieder kent dit gemiddelde tarief. Hij zal dan kunnen inschatten hoe hoog zijn 

wholesalevergoeding mag zijn. De 0800-nummergebruiker zal het gemiddelde retailtarief niet 

kennen en ook het college kent dit tarief nu niet. Het is daarom moeilijk om vooraf te bepalen wat 

een vergelijkbaar tarief is. 
 

39. Indien er gekozen wordt voor een vergelijking van een wholesalevergoeding met een retailtarief, 

zou in elk geval gekozen moeten worden voor vergelijking van de wholesalevergoeding met één 

gemiddeld retailtarief op de markt.10, 11 Dit zorgt ervoor dat aanbieders niet gedwongen worden om 

asymmetrische tarieven te hanteren. Daarnaast leidt dit tot lagere toezichtkosten, aangezien er 

slechts één tarief voor de gehele markt hoeft te worden bepaald, dat bovendien transparant is. 

2.4.4 Handhaving en geschilbeslechting 

40. Ten aanzien van 0800-nummers acht het college dit artikel, gelet op de eerder geschetste 

problemen, moeilijk uitvoerbaar wat betreft handhaving.12  

 

41. Op grond van artikel 12.2 van de Tw kan een aanbieder een interoperabiliteitsgeschil indienen. 

Het college kan zich in dit verband echter slechts uitspreken over de redelijkheid van tussen 

partijen overeengekomen tarieven. Om het probleem van de hoge mobiele originating tarieven die 

aanbieders bij oproepen naar 0800-nummers in rekening brengen, effectief te kunnen aanpakken, 

zou de minister kunnen overwegen om in artikel 5 van het BI, voor wholesalevergoedingen, uit te 

gaan van een vergelijking met de vergoedingen voor gespreksafgifte.  

2.5 Conclusie 

42. Het college is van oordeel dat de voorgenomen wijziging van artikel 5 van het BI in zijn huidige 

vorm moeilijk uitvoerbaar. Dit wordt veroorzaakt door de toelichting waarin een aantal begrippen 

en zaken wordt toegelicht op een manier die de administratieve lasten vergroot. Afgezien van de 

uitvoerbaarheid ziet het college de nodige problemen met de effectiviteit en doelmatigheid van de 

voorgestelde aanpassing van artikel 5 van het BI. Het college geeft de minister de volgende 

aanpassingen ter overweging: 

a) verduidelijking van het begrip ‘vergelijkbaar’ in de zin dat de tarieven voor oproepen naar 

niet-geografische nummers niet hoger mogen zijn dan de tarieven voor oproepen naar 

                                                      
10 Indien gekozen wordt voor een vergelijking van een opbouwvergoeding met een afgiftevergoeding speelt dit probleem niet. 
11 Dit ligt anders dan in randnummer 20 – waar het college heeft uiteengezet dat het nagenoeg onmogelijk is om per aanbieding 

de som van de retailtarieven en wholesaletarieven per originerende aanbieder te beoordelen – omdat er bij oproepen naar 0800-

nummers geen retailtarief is. 
12 Zie hiervoor randnummer 39. 
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geografische nummers; 

b) aangeven dat in geval van bijkomende kosten de afwijking slechts mag bestaan uit deze 

bijkomende kosten; 

c) scherp onderscheid aanbrengen tussen retailtarieven en wholesalevergoedingen. Het 

uitgangspunt zou moeten zijn dat retailtarieven vergeleken worden met retailtarieven en 

wholesaletarieven met wholesaletarieven. In de toelichting wordt dit ook vermeld, maar 

hierbij wordt ook gerefereerd aan de totale som van vergoedingen;  

d) expliciteren dat het opbouwtarief voor oproepen naar 0800-nummers moet worden 

vergeleken met de afgiftevergoeding; en 

e) indien er gekozen wordt voor een vergelijking tussen een wholesalevergoeding met een 

retailtarief zou in elk geval gekozen moeten worden voor vergelijking met een gemiddeld 

retailtarief op de markt. 

3 Besluit universele dienstverlening en eindgebruik ersbelangen 

3.1 Universele dienst voor eindgebruikers met een f ysieke beperking 

43. In paragraaf 2.2.1 van de concept Nota van Toelichting wordt beschreven welke aanpassingen in 

het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (hierna: Bude) gemaakt zullen 

worden om te garanderen dat voor eindgebruikers met een fysieke beperking diensten of 

voorzieningen aanwezig  zijn die zorgen voor gelijkwaardige toegang tot de universele dienst. Het 

betreft een tekstbemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden, een beeldbemiddelingsdienst 

voor doven en slechthorenden en een abonnee-informatiedienst voor blinden en slechtzienden. 

Het college acht de regels op hoofdlijnen duidelijk en voor zover het nu te beoordelen is, goed 

uitvoerbaar. Het college plaatst daarbij echter de volgende kanttekeningen. 

 

44. U hebt aangegeven de regels omtrent kwaliteit en toegankelijkheid van de diensten verder te 

zullen uitwerken in de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (hierna: 

Rude). De uiteindelijke conclusie over de uitvoerbaarheid van het gehele kader kan pas getrokken 

worden als de Rude het kader heeft gecompleteerd. 

 

45. In onderdeel 2.2.1.1 van de concept Nota van Toelichting wordt gesteld dat ten aanzien van de 

tekstbemiddelingsdienst en de registratie van persoonsgegevens daaromtrent de Wet 

bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) onverkort van toepassing is. Het college gaat 

ervan uit dat dit ook voor de beeldbemiddelingsdienst geldt. Het college vraagt zich ter zake af: 

a) of voor de opslag van gegevens in het kader van de werking van de 

tekstbemiddelingsdienst en de beeldbemiddelingsdienst hoofdstuk 11 van de Tw 

onverkort van toepassing is; 

b) of, indien de bovenstaande vraag positief moet worden beantwoord, de gegevens die 

worden verwerkt voor het verstrekken van het aantal daadwerkelijk in het betreffende 

kalenderjaar gebruikte eenheden (artikel 9.3, vijfde lid, van de Tw) in het kader van de 

jaarlijkse vergoeding aan de uitvoerder van de dienst, aan te merken zijn als 

verkeersgegevens zoals bedoeld in artikel 11.1, aanhef en sub b, van de Tw; 

c) of, indien de bovenstaande vragen positief moeten worden beantwoord, artikel 11.5, 

eerste lid, van de Tw, en artikel 11.5, tweede lid, van de Tw, onverkort van toepassing zijn 

op de verwerking van gegevens in het kader van de levering van universele diensten voor 

gehandicapten, nu deze bepalingen naar het inzicht van het college een lex specialis zijn 
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ten opzichte van generale bepalingen van de Wbp; 

d) of, [1] indien de bovenstaande vragen positief moeten worden beantwoord, en de 

gegevens ten behoeve van de jaarlijkse omslag gespecificeerd aangeleverd worden, een 

omslagstelsel met een jaarlijkse cyclus in overeenstemming is met hetgeen door de 

Artikel 29 Werkgroep is geadviseerd in haar advies 1/2003, meer specifiek of een 

dergelijk stelsel voldoet aan de redelijke termijn die in dat advies wordt voorgesteld, of dat 

[2] indien de gegevens ten behoeve van de jaarlijkse omslag geanonimiseerd worden 

aangeleverd, er voldoende mogelijkheden zijn om de feitelijke juistheid van deze 

gegevens te verifiëren; en 

e) indien een van de eerste drie vragen negatief moet worden beantwoord, welke grondslag 

door de aanbieder(s) van voornoemde diensten gehanteerd dient te worden in het kader 

van de verwerking van gegevens voor de opgave van de kosten ten aanzien van de 

levering van deze diensten. 

Het college verzoekt u in de toelichting nader in te gaan op de opslag van gegevens in relatie tot 

de Wbp en hoofdstuk 11 van de Tw.  

 

46. In paragraaf 2.2.2 van de concept Nota van Toelichting wordt beschreven welke aanpassingen in 

het Bude gemaakt zullen worden voor het omslagstelsel van de vergoeding voor de universele 

dienst voor eindgebruikers met een fysieke beperking. Het college krijgt de opdracht om de 

hoogte van de bijdragen van aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en  

-netwerken voor de UD diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking vast te stellen en 

de incasso ervan te verzorgen. 

 

47. Tussen OPTA en het ministerie zijn afspraken gemaakt, namelijk: [1] het ministerie van EL&I  

betaalt de UD aanbieders gefinancierd vanuit het door OPTA geïncasseerde geld; [2] de kosten 

voor eventuele benodigde inzet van een incassobureau zal OPTA omslaan over de aanbieders 

van openbare elektronische communicatiediensten en -netwerken; en [3] het incassorisico, als 

een bijdrage van een aanbieder uiteindelijk niet binnenkomt, ligt niet bij OPTA, maar bij de 

Rijksoverheid. Het college ziet graag bevestiging van deze gemaakte afspraken in de toelichting 

op artikel 2.13 van het Bude. 

 

48. In artikel 2.13, eerste lid, sub b, van het Bude, staat de formule ‘C / (B = C) * n’. Het college gaat 

ten aanzien van de tekst in deze bepaling uit van een kennelijke verschrijving. Het ‘is gelijk aan’-

teken dient te worden vervangen door een ‘plus’-teken. 

3.2 Transparantieverplichtingen  

49. Het college is het op hoofdlijnen eens met de door u voorgestelde wijzigingen en heeft geen 

fundamentele verschillen van inzicht ten aanzien van deze wijzigingen. Het college hecht er 

echter aan het volgende onder uw aandacht te brengen. 

 

50. In het gewijzigde artikel 3.5b, eerste lid, aanhef en onder a, van het Bude is bepaald dat een 

aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst of een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk, ten aanzien van de door hem verstrekte diensten, als bedoeld in artikel 7.1 

eerste lid, onderdeel b, van de Tw, in ieder geval gegevens verstrekt over het al dan niet bieden 

van toegang tot alarmnummers en gegevens over de locatie van de oproeper en eventuele 
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beperkingen van de toegang tot alarmnummers. Artikel 7.7 van de Tw verplicht aanbieders van 

openbare telefoonnetwerken, openbare betaalde telefoons en openbare telefoondiensten te allen 

tijde toegang te bieden voor bellers tot het 112 alarmnummer. Het college begrijpt uit het 

gewijzigde artikel 3.5b, eerste lid, aanhef en onder a, van het Bude, dat de daarin vervatte regel 

van toepassing wordt op aanbieders van een openbare elektronische communicatiedienst of een 

openbaar elektronisch communicatienetwerk, op welke aanbieders artikel 7.7 van de Tw niet altijd 

van toepassing zal zijn. Om verwarring dan wel misinterpretatie te voorkomen, vraagt het college 

u om in de toelichtingtekst een verwijzing op te nemen naar artikel 7.7 van de Tw om aldus 

duidelijk te maken hoe de beide bepalingen zich tot elkaar verhouden. 

 

51. Het college merkt tevens op dat u de definitie alarmnummers gebruikt. Daarbij blijft onduidelijk of 

daarmee naast 112 ook de 116-nummers worden bedoeld. Het college verzoekt u in de toelichting 

duidelijk te stellen dat onder de definitie van alarmnummer enkel het Europese alarmnummer 112 

valt. 

 

52. In artikel 3.5b, eerste lid, aanhef en sub b, alsmede sub d, van het Bude, wordt een verdere basis 

gelegd voor transparantieregels voor netneutraliteit. Deze transparantieregels moeten aanbieders, 

kort gezegd, gaan verplichten om verkeersmaatregelen die zij nemen en die ingaan tegen het 

principe van netneutraliteit, transparant te maken. Het college acht de regels op hoofdlijnen 

duidelijk en voor zover nu te beoordelen, goed uitvoerbaar. Het college wil echter de volgende 

kanttekeningen bij de concept transparantieregels plaatsen. 

 

53. U hebt aangegeven de transparantieregels verder te zullen uitwerken in de Rude. De uiteindelijke 

conclusie over de uitvoerbaarheid van het regelgevend kader kan pas worden getrokken als de 

Rude gereed is.  

 

54. In de concept Nota van Toelichting is aangegeven dat in de Rude nader zal worden bepaald hoe 

de informatieverstrekking moet plaatsvinden, opdat duidelijk is welke informatie een aanbieder 

minimaal moet verstrekken en op welke wijze. U hebt verder aangegeven dat u hierbij denkt aan 

vier soorten gegevens. Deze gegevens komen in het kort neer op het volgende: 

1) Op welk verkeer is de maatregel van toepassing? 

2) Welke technische maatregel is van toepassing? 

3) Op welke tijdstippen of onder welke omstandigheden worden de maatregelen toegepast? 

4) Welke effecten kan de maatregel hebben op de kwaliteit van de dienstverlening? 

 

55. Het afgelopen jaar is in uw opdracht onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg en 

TNO naar een effectieve wijze van implementatie van transparantieregels. Uit deze onderzoeken 

is gebleken dat er meer dan één route kan leiden tot effectieve transparantieregels. Het college 

begrijpt de uitkomst van deze onderzoeken zo dat, kort gezegd, een van de routes het verplicht 

stellen van technische informatie betreft en een andere route het verplicht stellen van begrijpelijke 

informatie betreft. Als aanbieders technische informatie over verkeersmaatregelen transparant 

maken dan is het volgens deze onderzoeken een taak voor derde partijen (zoals experts en 

consumentenorganisaties) om deze informatie te vertalen naar voor de consument begrijpelijke 

informatie. Volgens de uitkomst van de onderzoeken zouden deze derde partijen dan wel moeten 

kunnen beschikken over een zo volledig mogelijk beeld van de betreffende technische informatie.  
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56. Het college stelt vast dat drie van de vier door u voorgestelde soorten gegevens technische 

informatie betreffen. Het college vraagt u, in lijn met de conclusies van voornoemde onderzoeken, 

bij de verdere uitwerking van de transparantieregels in de Rude ervoor te zorgen dat deze 

transparantieregels een voldoende mate van volledigheid bewerkstelligen. Naar het oordeel van 

het college zal dit bepalend zijn voor de effectiviteit van de transparantieregels. Het college 

verzoekt u dan ook hem te betrekken in de verdere ontwikkeling van de Rude. 

 

57. Het college wil u onder de aandacht brengen dat BEREC aangekondigd heeft om dit jaar 

richtlijnen met betrekking tot netneutraliteit (waaronder transparantie) vast te stellen.  Het ligt in de 

rede dat het college, waar mogelijk, bij zijn taakvervulling rekenschap zal geven van deze door 

BEREC uit te vaardigen richtlijnen. 

 

58. In de concept Nota van Toelichting meldt u over verkeersmaatregelen dat daarbij ook gedacht kan 

worden aan informatie over realistisch te bereiken snelheden die met een bepaald abonnement 

kan worden bereikt over de internetverbinding. Het college begrijpt deze passage zodanig dat 

deze transparantiebepalingen in het Bude een eventuele toekomstige invulling van de motie van 

de Tweede Kamerleden Aasted-Madsen-van Stiphout en Vos van 19 mei 2010 mogelijk maakt. 

Gezien de complexe aard van het onderwerp en de effecten van een dergelijke maatregel op de 

toezicht en handhavingspraktijk, benadrukt het college nogmaals het belang van zijn 

betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van deze regeling.  

3.3 Beëindiging overeenkomst 

59. Het college is het op hoofdlijnen eens met de door u voorgestelde wijzigingen en heeft geen 

fundamentele verschillen van inzicht ten aanzien van deze wijzigingen. Het college hecht er 

echter aan het volgende onder uw aandacht te brengen. 

 

60. Volgens artikel 3.5b, tweede lid, sub c, van het Bude dienen aanbieders alle kosten die bij de 

beëindiging van het contract verschuldigd zijn inzichtelijk te maken. Ingeval een consument zijn 

contract beëindigt op grond van artikel 7.2 van de Tw of artikel 7.2a van de Tw, dan dient de 

beëindiging in alle gevallen kosteloos te geschieden. De in artikel 3.5b, tweede lid, sub c, van het 

Bude genoemde kosten mogen in dat geval niet aan de consument in rekening gebracht worden. 

Het college verzoekt u dit in de toelichting nader te duiden. 

3.4 Conclusie Bude 

61. Het college onderstreept het belang van de door uw departement gemaakte beleidskeuzes, en is 

het hoofdzakelijk eens met de voorgestelde wijzigingen van het Bude. Het college verzoekt u 

desalniettemin in het kader van uitvoerbaarheid de gewenste aandacht te schenken aan de 

hierboven genoemde punten, in het bijzonder: 

a. het nader ingaan op de punten waarvoor het college nadere toelichting wenselijk 

acht, vermeld in randnummers 45, 50, 60; 

b. de door het college voorgestelde wijzigingen, in randnummers 48 en 52; 

c. het bekrachtigen van de gemaakte werkafspraken zoals genoemd in randnummer 

47. 

d. het betrokken houden van het college bij de verdere ontwikkeling van de 

regelingen die verder worden uitgewerkt in de Rude, waaronder inbegrepen, 

maar niet exclusief, de onderwerpen betreffende: 
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i. eindgebruikers met een fysieke beperking; en 

ii. transparantieverplichtingen. 

4 Gevolgen voor de werklast 

62. Het college vraagt uw aandacht voor de toename van de werklast ten gevolge van de uitbreiding 

van zijn taken naar aanleiding van de implementatie van het Europees Nieuw Regelgevend Kader 

(hierna: NRF). Daartoe heeft het college bij eerdere gelegenheid aan uw departement kenbaar 

gemaakt in welke mate hij capaciteitsvergroting (hierna: NRF-claim) noodzakelijk acht. Bij het 

toetsen van de uitvoerbaarheid van de voorgestelde wijzigingen is het college ervan uitgegaan dat 

de gevraagde hoeveelheid capaciteitsvergroting zal worden toegekend. Wellicht ten overvloede 

merkt het college op dat de voortvarende uitvoering van zijn taken enkel haalbaar is indien de 

capaciteitsuitbreiding doorgang vindt. 

 

63. In relatie tot het BI merkt het college op dat in de huidige vorm het besluit tot een grotere werklast 

leidt, omdat per aanbieding complexe beoordelingen van vaak wisselende abonnementen 

uitgevoerd en vergeleken moeten worden. Voor het uitvoeren van de regels in de huidige vorm zal 

naar verwachting 2 FTE meer nodig zijn. Dit houdt verband met een toegenomen toezichts- en 

handhavingslast, alsmede eventuele geschillen en gerechtelijke procedures. Omdat deze werklast 

het gevolg is van een wetswijziging die buiten het kader van het NRF ligt, is deze werklast niet 

meegenomen in de huidige NRF-claim, en komt deze last dus bovenop de bestaande claim.  

Indien het artikel en de toelichting overeenkomstig de in randnummer 42 genoemde 

aanpassingen wordt gewijzigd, acht het college de bepaling goed uitvoerbaar, waarbij de toename 

van de werklast 0,5 FTE zal bedragen in plaats van 2 FTE.  

 

64. Vanzelfsprekend heeft deze extra werklast van 0,5 FTE, respectievelijk 2 FTE consequenties voor 

de te begroten taken van het college in 2012 en daarna. Met deze capaciteit is geen rekening 

gehouden in de vorig jaar gevraagde capaciteit in verband met de uitvoering van de NRF-taken. In 

dat licht verzoekt het college dus om extra capaciteit van 0,5 tot 2 FTE, afhankelijk van de vraag 

in hoeverre het BI nog aangepast wordt conform de voorstellen van het college ter vergoting van 

de uitvoerbaarheid. In overweging genomen wat het college onder randnummer 3 heeft 

opgemerkt, stelt hij voor dat hij op een later tijdstip terugkomt op de gevolgen voor de werklast 

naar aanleiding van de wijzigingen in het wetsvoorstel. Afhankelijk van de uiteindelijke wijzigingen 

in de Telecommunicatiewet kan een en ander dus in een nadere claim van formatieplaatsen 

kunnen resulteren.  

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 
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Prof. Dr. M.W. de Jong 

Vice-voorzitter 


