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7 november 2002 hoog 06760 tarief

Geachte heer Scheepbouwer,

Op 27 september jl. heeft KPN Telecom B.V. (KPN) het college van de Onafhankelijke Post- en
Telecommunicatie Autoriteit (het college) verzocht een voorstel (met bovenstaand kenmerk) voor een
hoog 06760-eindgebruikerstarief op grond van artikel 36 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie
(Boht) op kostenoriëntatie te beoordelen. Het hoge 06760-eindgebruikerstarief dient te worden
beschouwd als een aanvulling op de huidige tarievenstaalkaart voor 06760-internetinbelnummers.

Voorafgaande feiten
Het voorstel van 27 september 2002 was een wijziging ten opzichte van het eerder, op 10 juni 2002, door
KPN ingediende tariefvoorstel (kenmerk: 2002-U-00337-RvB) voor de introductie van een hoog 06760-
eindgebruikerstarief. Naar aanleiding van het op 10 juni 2002 ingediende tariefvoorstel heeft het college
KPN bij brief van 24 juni 2002 (kenmerk: OPTA/EGM/2002/201651) om aanvullende informatie verzocht.

KPN heeft op 27 september 2002 op dit informatieverzoek gereageerd, en bovendien de voorgestelde
retentieafdracht bij het hoge 06760-eindgebruikerstarief aangepast. Bij brief van 17 oktober 2002
(kenmerk: OPTA/EGM/2002/203286) heeft het college aan KPN aangegeven de brief van 27 september
2002 als een nieuw tariefvoorstel te beschouwen, dat het tariefvoorstel van 10 juni 2002 vervangt.

Voorts heeft het college in de brief van 17 oktober 2002 aangegeven de beoordelingstermijn op grond van
artikel 36, vierde lid, Boht met drie weken te verlengen tot en met 8 november 2002. Het college heeft
KPN daarnaast medegedeeld dat hij, mede naar aanleiding van bezwaren van diverse marktpartijen tegen
de invoering van een dergelijk hoog 06760-eindgebruikertarief in verband met het gevaar van fraude en
misbruik, marktpartijen, de consumentenbond en DGTP zal vragen hun visie te geven ten aanzien van de
kwalitatieve aspecten van het onderhavige tariefvoorstel teneinde het voorstel te kunnen beoordelen.
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Bij brief van 22 oktober 2002 (kenmerk: OPTA/EGM/2002/203436) heeft het college marktpartijen
verzocht hun visie te geven ten aanzien van een aantal kwalitatieve aspecten van de voorgenomen
introductie van een hoog 06760-eindgebruikerstarief. Hiertoe heeft het college onder andere de NLIP, de
Consumentenbond en de aanbieders uit het FIST benaderd.

Tariefvoorstel KPN
Het onderhavige tariefvoorstel betreft de introductie van een 06760-eindgebruikerstarief met een flat rate
tariefstructuur van € 0,70 per minuut voor piek, dal en weekend, in combinatie met een starttarief van
€ 0,035 per gesprek. KPN stelt voor om de retentie voor alle 06760-eindgebruikerstarieven, die hoger
liggen dan het BIBA++ tarief, te differentiëren met een opslag van [VERTROUWELIJK]% van het
eindgebruikerstarief als vergoeding voor het hogere incassorisico. De retentie is voor dit type gesprekken
eveneens op basis van een flat rate structuur berekend. Ten behoeve van de toets op kostenoriëntatie
vergelijkt KPN het voorgestelde eindgebruikerstarief met de inkoopkosten die gemaakt dienen te worden
om 090x-verkeer af te wikkelen.

KPN geeft in het voorstel aan dat het verzoek om de huidige 06760-staalkaart met een hoog 06760-
eindgebruikerstarief uit te breiden, afkomstig is van een (niet nader aangeduide) operator uit het FIST en
van een informatieleverancier. Daarnaast geeft KPN aan dat zij geen weet heeft van de inhoudelijke aard
van de diensten, behalve dat deze diensten vergelijkbaar zijn met de dienstverlening via 090x-nummers.

Ten aanzien van de kenbaarheid van de voorgestelde eindgebruikerstarieven stelt KPN dat de 06760-
nummerhouder (in geval van hogere eindgebruikertarieven dan BIBA++), in analogie met 090x-nummers
voor betaalde informatiediensten, elke keer bij het inloggen van een klant de juiste tariefinformatie dient
te vermelden. KPN is daarbij van mening dat het toezicht op de tariefmelding door de wetgever is
neergelegd bij het STIC. Het onderwerp ‘tariefmelding’ kan daarom volgens KPN geen rol spelen bij de
beoordeling van het onderhavige tariefvoorstel. In geval van misbruik en fraude geeft KPN aan dat zij de
procedure van het, in het FIST besproken, fraudeconvenant voor 090X-diensten zal volgen.

Standpunten marktpartijen
Het college hecht bij de beoordeling van het tariefvoorstel groot belang aan de mening van de overige
marktpartijen over de wenselijkheid van een hoog 06760-tarief. Het is opmerkelijk dat alle partijen die
hun visie hebben gegeven, een hoog 06760 eindgebruikerstarief onwenselijk achten.1 In de vergadering
van 4 juni 2002 in de FIST Taskforce Niet-Geografische Nummers hebben verschillende aanbieders
vastgesteld dat de implementatie van een dergelijk hoog 06760-eindgebruikerstarief nog te vroeg is. Het
aankiesbaar stellen van deze 06760-nummers voordat alle problemen goed zijn uitgekristalliseerd, brengt
naar mening van de marktpartijen de markt voor 06760-diensten schade toe.

In reactie op de brief van het college van 22 oktober jl. hebben de meeste marktpartijen aangegeven dat
zij van mening zijn dat het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (Staatscourant 1999, nr. 14, hierna:
het Nummerplan) geen ruimte biedt voor de introductie van een hoog 06760-tarief. Voor dergelijke
                                                     
1 Partijen die hebben gereageerd: Ben, BT Ignite, Consumentenbond, Dutchtone, Enertel, Essent, NLIP, O2, SNT, KPN
Business Solutions, KPN Mobile, UPC, Vodafone, Wanadoo en Worldcom.



betaalde informatiediensten via internet is naar hun mening in het Nummerplan de 090x-reeks bestemd.
Daarnaast voorzien marktpartijen concreet problemen met de (her-)kenbaarheid van het tarief, technische
problemen ten aanzien van de voorgestelde tariefmelding en bovenal problemen vanwege het verhoogde
risico op fraude en misbruik.

Marktpartijen geven aan dat gebruikers bekend zijn met de kosten die samenhangen met het bellen naar
bepaalde nummers. Bij dure nummers zal dan ook extra voorzichtigheid betracht worden met het gebruik
ervan. De meeste gebruikers zijn bekend met het feit dat bellen naar een 090x nummer relatief duur is en
dat het bellen naar een 0800-nummers gratis is. Hoewel de afwikkeling van internettoegangsdiensten via
06760-nummers pas sinds vorig jaar op gang is gekomen, zijn veel gebruikers op de hoogte van het
gevarieerde aanbod van internettoegangsdiensten tegen relatief lage tarieven. Dit betekent volgens
marktpartijen dat 06760-nummers een bepaalde mate van garantie voor de eindgebruiker bieden dat hij
niet (onbewust) wordt geconfronteerd met een hoge rekening. Bij invoering van dure 06760-nummers
komt deze garantie te vervallen.

Voorts gaven marktpartijen aan dat het in het FIST besproken fraudeconvenant naar hun mening geen
oplossing biedt voor het verhoogde risico op fraude en misbruik, aangezien dit convenant geen betrekking
heeft op 06760-nummers. Bovendien is volgens een aantal partijen het fraudeconvenant nog niet
afgerond en staat het op dit moment dan ook nog niet vast of  het fraudeconvenant daadwerkelijk zal
worden geïmplementeerd.

Overwegingen van het college
Alvorens het college toekomt aan de inhoudelijke beoordeling van het onderhavige tariefvoorstel op
grond van de toets van kostenoriëntatie van artikel 35, eerste lid, Boht, is hij van oordeel dat eerst
duidelijk dient te zijn of het voorgenomen gebruik van het 06760-nummer wel in overeenstemming is met
wettelijke bepalingen die voortkomen uit de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) en onderliggende
regelgeving. Met betrekking tot het onderhavige tariefvoorstel doelt het college daarbij op de bepalingen
die zijn opgenomen ten aanzien van het Nummerplan, maar ook ten aanzien van de in artikelen 24 en 34
van het Boht opgenomen verplichtingen omtrent transparantie en kenbaarheid van eindgebruikertarieven.

Nummerplan
Uit artikel 4.1, vierde lid, Tw volgt dat het verboden is voor een bestemming die voorkomt in een
nummerplan, andere nummers te gebruiken dan de nummers die in dat plan voor die bestemming zijn
opgenomen. In het Nummerplan is de 090x-reeks bestemd voor ‘betaalde informatiediensten’. Het is
derhalve verboden om voor betaalde informatienummers de 06760-reeks te gebruiken.

Het college is van oordeel dat de onderhavige dienst zoals beschreven in het tariefvoorstel dient te
worden gekwalificeerd als een betaalde informatiedienst. Het voorgestelde tarief is het veelvoudige van de
huidige tarieven voor internettoegang uit de 06760-staalkaart. Hoewel KPN aangeeft dat zij geen oordeel
kan geven over de inhoudelijk aard van de diensten, geeft zij aan dat de dienst vergelijkbaar is met de
dienstverlening via 090x-nummers. Het college is derhalve van oordeel dat hier sprake is van betaalde
informatiediensten. De eindgebruiker die een dergelijke dienst wenst te gebruiken is immers bereid een



hoog bedrag te betalen voor de toegevoegde informatie die hij alleen via dat nummer kan ontvangen. Het
college is van oordeel dat voor dergelijke diensten in het Nummerplan de 090x-reeks is bestemd. Het
gebruik van de 06760-nummers voor betaalde informatiediensten, is naar oordeel van het college in strijd
met de Tw. Het college komt, gezien het voorgaande, niet toe aan een beoordeling van het tariefvoorstel
op grond van kostenoriëntatie, omdat met het voorgenomen gebruik van een 06760-nummer voor een
betaalde informatiedienst een situatie in het leven wordt geroepen die in strijd is met het verbod in artikel
4.1, vierde lid, Tw.

Kenbaarheid
Het college acht (her-) kenbaarheid en transparantie van diensten en tarieven een belangrijke overweging
bij de beoordeling van het onderhavige tariefvoorstel. De wettelijke bepalingen ten aanzien van
kenbaarheid van tarieven zijn voor 06760-nummers aanzienlijk minder stringent dan voor 090x-nummers,
aangezien de kans op misbruik en fraude bij betaalde informatiediensten aanzienlijk hoger is dan voor
06760-diensten. Het college wenst te benadrukken dat de verplichtingen inzake tariefmelding die voor
090x-nummers gelden, thans niet voor 06760-nummers gelden. Hoewel KPN stelt dat de 06760-
nummerhouder bij dure 06760-nummers zorg dient te dragen voor een tariefmelding bij elk gesprek, is
van een verplichte tariefmelding bij 06760-nummers thans geen sprake.

Voorts deelt het college de mening van marktpartijen dat gebruikers het bellen naar bepaalde nummers
associëren met de kosten ervan. Zo is bellen naar een 0800-nummer altijd gratis. Het college onderschrijft
de stelling dat bellen naar 06760-nummers thans niet geassocieerd wordt met hoge internet- of
belkosten. Uit het oogpunt van consumentenbescherming is het gebruik van dure 06760-nummers dan
ook niet wenselijk.

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe gewaarborgd kan worden dat eindgebruikers per oproep op de hoogte
van het dure 06760-tarief worden gewezen. Op dit moment geldt bij 06760-nummers geen wettelijke
verplichting voor tariefmelding per oproep. Voorts heeft het college bedenkingen ten aanzien van het
voorstel van KPN voor een elektronische tariefinformatiemelding, zoals dat thans al geschiedt bij 090x-
nummers. KPN heeft aangegeven dat zij zelf technisch niet in staat is deze te garanderen. De
Consumentenbond en andere marktpartijen hebben daarnaast gewezen op de problemen die zich thans
reeds voordoen bij inbellen op internet via 090x-nummers. Door verschillende technische mogelijkheden
blijkt het mogelijk om de eindgebruiker in het ongewisse te laten wanneer hij inbelt via een duur 090x-
nummer. De kans op fraude en misbruik acht het college derhalve hoger dan bij de huidige lage
inbeltarieven via 06760-nummers.

Ten aanzien van de (her-)kenbaarheid van het tarief hebben KPN en Internet Service Providers (hierna:
ISP’s) verplichtingen die voortkomen uit de artikelen 24 en 34 van het Boht. Het college is van oordeel
dat op grond van deze wettelijke bepalingen de aanbieder, die de factuur aan de eindgebruiker verzendt
(in het terminating model: i.c. KPN), de plicht heeft het tarief van het betreffende 06760-nummer aan zijn
eindgebruikers genoegzaam kenbaar te maken. Dat betekent dat KPN haar eindgebruikers genoegzaam
dient te informeren over de eindgebruikerstarieven die zij voor het betreffende 06760-nummer in
rekening brengt. Voorts legt artikel 24 van het Boht ook de verplichting op aan ISP’s om hun 06760-



tarieven, die zij zelf factureren of laten factureren door KPN of een alternatieve operator, genoegzaam aan
de eindgebruikers kenbaar te maken. Op basis van bovenstaande overwegingen is het college van oordeel
dat deze verplichtingen in het 06760-terminating model thans onvoldoende waarborgen dat de
eindgebruiker voldoende bewust wordt gemaakt van een mogelijk hoog 06760-eindgebruikerstarief. Het
college merkt op dat de eindgebruiker zich tegen een onverwacht hoge rekening kan beschermen door de
090x-nummerreeks te blokkeren. Het selectief blokkeren van 06760-nummers is evenwel niet mogelijk.

Besluit
Het college is van oordeel dat in het onderhavige tariefvoorstel door KPN een dienst wordt gefaciliteerd,
die gekwalificeerd dient te worden als een betaalde informatiedienst. Het college kan niet toestaan dat
06760-nummers worden gebruikt voor het aanbieden van betaalde informatiediensten, welk gebruik in
strijd is met artikel 4.1, vierde lid, Tw. Daarnaast stelt het college vast de introductie van het voorgestelde
tarief niet te kunnen toestaan vanwege de problemen rond (her-)kenbaarheid van tarieven, toezicht op de
naleving van de herkenbaarheid van tarieven en de belangen van andere aanbieders en eindgebruikers.
Gegeven het voorgaande kan het college geen gevolg geven aan uw verzoek voor de beoordeling van het
tariefvoorstel op grond van kostenoriëntatie.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,
namens het college,
hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt

drs. K. Noorlag

Belanghebbenden, die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met ingang van de
dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Onafhankelijke Post en
Telecommunicatie Autoriteit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Postbus 90420
2509 LK  Den Haag
onder vermelding van "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam en het
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden
van het bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking hebbende
stukken te worden meegezonden.


