
   

Besluit 
Openbaar 

Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2008/202781 

Zaaknummer: 08.0297.36 

Datum: 1 december 2008 

 

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond 
van artikel 15.2, tweede lid, Telecommunicatiewet jo. artikel 5.32 Algemene wet bestuursrecht 
tot het opleggen van een last onder dwangsom aan T-Mobile Netherlands B.V. wegens 
overtreding van artikel 3.2a Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen 
 

1 Samenvatting 
 
1. T-Mobile Netherlands B.V. (hierna: T-Mobile) meldt voorafgaand aan oproepen door mobiele 

prepaid abonnees naar betaalde informatienummers dat er naast het gemelde tarief ook extra 
verkeerskosten in rekening worden gebracht. T-Mobile brengt echter haar prepaid abonnees, voor 
het bellen naar betaalde informatienummers waarvan de kosten per minuut worden getarifeerd, 
altijd een integraal tarief van € 1,10 per minuut in rekening. T-Mobile dient op grond van artikel 
3.2a, eerste lid, Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (hierna: Rude) de 
huidige handelswijze waarbij zij enerzijds aan prepaid klanten voor het bellen naar betaalde 
informatienummers een integraal tarief hanteert, maar anderzijds dit integrale tarief niet meldt 
voorafgaand aan oproepen van prepaid abonnees naar betaalde informatienummers (waarbij per 
minuut wordt getarifeerd), te staken en gestaakt te houden. Het college van de Onafhankelijke 
Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) legt T-Mobile derhalve een last onder 
dwangsom op. 

 

2 Verloop van de procedure 
 
2. Op 14 augustus 2008 heeft het college met T-Mobile een bespreking gevoerd over de mogelijke 

gevolgen van de aanpassingen in de Rude. Op 18 augustus 2008 heeft een vervolg op deze 
bespreking plaatsgevonden. 
 

3. Op 29 september 2008 heeft het college aan alle aanbieders, waaronder T-Mobile, een 
voorlichtingsbrief verzonden waarin het college de markt informeert over de wijze van handhaven 
van de maximumtariefbepaling en de transparantie van verkeerstarieven.1 
 

4. Bij brief van 2 oktober 2008 heeft het college T-Mobile op de hoogte gesteld van zijn constatering 
dat T-Mobile aan haar prepaid abonnees voor het bellen naar betaalde informatienummers een 
integraal tarief in rekening brengt. In dit geval dient op grond van artikel 3.2a, eerste lid, onder a, 
Rude het integrale tarief voorafgaand aan een oproep te worden vermeld. De melding die T-Mobile 

                                                      
1 Kenmerk OPTA/ACNB/2008/202183. Deze brief is tevens gepubliceerd op <www.opta.nl>. 
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laat horen, zou er echter op neer moeten komen dat naast het gemelde tarief ook extra 
verkeerskosten in rekening worden gebracht. Het college heeft T-Mobile verzocht aan te geven 
wanneer T-Mobile aan de in artikel 3.2a, eerste lid, onder a, Rude neergelegde verplichting om in 
deze gevallen het integrale tarief te melden, zal voldoen. 

 
5. Op 28 oktober 2008 heeft een medewerker van het college een bericht ingesproken op de 

voicemail van een medewerker van T-Mobile met de boodschap dat het college nog geen 
antwoord had ontvangen op de brief van 2 oktober 2008 en het verzoek om hierover teruggebeld 
te worden. 

 
6. Op 29 oktober 2008 heeft T-Mobile telefonisch aan het college laten weten dat zij de brief van  

2 oktober 2008 niet heeft ontvangen en dat T-Mobile daarom niet op de brief heeft gereageerd. 
Terstond na afloop van dit telefoongesprek heeft het college een kopie van de brief via e-mail aan 
T-Mobile verzonden. 

 
7. Bij brief van 4 november 2008 heeft T-Mobile alsnog gereageerd op de brief (van 2 oktober 2008) 

van het college. 
 
8. Bij brief van 11 november 2008 heeft het college aangegeven dat hij op basis van de brief van  

T-Mobile concludeert dat T-Mobile van plan is om aan prepaid abonnees naast het tarief voor de 
informatiedienst een apart (vast) tarief voor verkeerskosten in rekening te brengen. Het college 
heeft aangegeven dat hij uiterlijk op 17 november 2008 van T-Mobile wenst te vernemen op welke 
termijn en op welke wijze zij de wijziging in tarifering van prepaid abonnees voor het bellen naar 
betaalde informatienummers zal hebben doorgevoerd. 

 
9. Op 17 november 2008 heeft T-Mobile telefonisch aangegeven dat zij niet in staat is geweest om 

binnen de door het college gestelde termijn aan het verzoek van het college te voldoen. Wel heeft 
T-Mobile aangegeven dat zij verwacht op 1 december 2008 te zullen voldoen aan de verplichting 
van artikel 3.2a Rude. 

 
10. Op 18 november 2008 heeft het college bij T-Mobile geïnformeerd naar de stand van zaken.  

T-Mobile heeft aangegeven dat zij haar eerder uitgesproken verwachting niet kan bevestigen. Het 
college heeft daarop aangegeven dat een handhavingsprocedure jegens T-Mobile wordt gestart 
gericht op het doen beëindigen van overtreding van artikel 3.2a Rude door T-Mobile. 

 
11. T-Mobile heeft in een e-mail van 18 november 2008 aangegeven dat de datum 1 december 2008 

haalbaar is en dat de bevestiging daarvan 20 november 2008 wordt verwacht. 
 

12. Middels een brief van 20 november 2008 (tevens per mail verzonden) heeft T-Mobile aangegeven 
dat wijzigingen in de prepaid tarieven per 2 december 2008 feitelijk gereed zullen zijn. 
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13. Bij brief van 20 november 20082 heeft het college aan T-Mobile een vooraankondiging3 van een 
last onder dwangsom verzonden. In dezelfde brief heeft het college T-Mobile uitgenodigd om haar 
zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren te brengen.  

 
14. Bij ook per e-mail verzonden brief van 26 november 2008 heeft T-Mobile haar zienswijze 

schriftelijk ingediend. T-Mobile heeft in voornoemde e-mail aangegeven af te zien van het 
mondeling toelichten van haar zienswijze in een hoorzitting. 

 

3 Feiten 
 
15. Voorafgaand aan een oproep naar betaalde informatienummers wordt door T-Mobile de volgende 

meldtekst gehanteerd: 
 

“De kosten voor dit gesprek zijn X eurocent per minuut. Daarnaast worden er kosten gerekend 
voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Deze kosten kunt u vinden op de website van uw 
mobiele aanbieder.” 
 

16. T-Mobile brengt haar postpaid abonnees voor het bellen naar betaalde informatienummers naast 
het gemelde tarief voor de informatiedienst een vast tarief per minuut in rekening voor 
verkeerskosten.4 

 
17. T-Mobile brengt haar prepaid abonnees voor het bellen naar betaalde informatienummers, waarbij 

de kosten per minuut worden getarifeerd, een integraal tarief van € 1,10 per minuut in rekening, 
ongeacht het gemelde tarief voor de informatiedienst.5 

 

4 Zienswijze T-Mobile 
 
18. In haar brief van 4 november 2008 stelt T-Mobile dat zij, anders dan het college volgens T-Mobile 

veronderstelt, niet het integrale tarief, dat zij in rekening brengt aan haar prepaid klanten zal (doen) 

                                                      
2 Kenmerk OPTA/ACNB/2008/202701. 
3 Kenmerk OPTA/ACNB/2008/202686. 
4 Dit tarief is afhankelijk van het gekozen abonnement. Voor het Relax (sim only) abonnement, het iPhone abonnement en het 

My Faves abonnement geldt voor het bellen naar betaalde informatienummers het “Tarief servicenummer + beltarief buiten de 

bundel”, <http://www.t-mobile.nl/persoonlijk/media/pdf/productinformatie/prijslijst-relax.pdf>, <http://www.t-

mobile.nl/persoonlijk/media/pdf/productinformatie/prijslijst-iphone.pdf> en <http://www.t-

mobile.nl/persoonlijk/media/pdf/productinformatie/prijslijst-myfaves.pdf>. Voor het Flex (sim only) abonnement geldt voor het 

bellen naar betaalde informatienummers het “Tarief servicenummer + beltarief”, <http://www.t-

mobile.nl/persoonlijk/media/pdf/productinformatie/prijslijst-flex.pdf>. 
5 <http://www.t-mobile.nl/persoonlijk/media/pdf/productinformatie/prepaid/prijslijst-prepaid.pdf>. 



 

   

Besluit 
Openbaar 

4

melden aan haar prepaid klanten. T-Mobile geeft aan dat zij onlangs het besluit heeft genomen 
over een aanpassing van het huidige prepaid tarief voor het bellen naar 090x nummers. Dit besluit 
brengt met zich mee dat niet langer een integraal tarief voor 090x-kosten en verkeerskosten in 
rekening zal worden gebracht. Prepaid klanten zullen voorafgaand aan de oproep een melding 
horen die inzage geeft in het tarief voor de geraadpleegde dienst en daarnaast verwijst T-Mobile in 
deze tariefmelding naar haar website voor het relevante verkeerstarief. Vervolgens zal T-Mobile 
zowel het tarief voor de geraadpleegde dienst als het verkeerstarief in rekening brengen. 

 
19. T-Mobile stelt dat de zorgvuldige uitvoering van het besluit om het huidige prepaid tarief voor het 

bellen naar 090x nummers aan te passen, aanpassingen vergt in systemen voor billing en 
voorbereidende werkzaamheden vergt op het gebied van communicatie-uitingen (waaronder de 
website), die bovendien synchroon moeten worden geïmplementeerd. Voorts dienen medewerkers 
van de klantenservice de nodige instructies te krijgen. T-Mobile geeft aan dat hier momenteel met 
grote prioriteit aan wordt gewerkt, zodat de verwachting is gerechtvaardigd dat dit op korte termijn 
zal worden geïmplementeerd. 

 
20. In haar schriftelijke zienswijze van 26 november 2008 heeft T-Mobile – kortgezegd – de volgende 

punten naar voren gebracht: 
 

• T-Mobile geeft aan dat aan de prepaid klant die een servicenummer belt, het volgende 
wordt gemeld 1) het tarief van het servicenummer en 2) het feit dat er aanvullende 
verkeerskosten zijn, die zijn te vinden op de website van de betreffende aanbieder. Op de 
website staat duidelijk vermeld wat de kosten zijn van het 090x tarief en het verkeerstarief 
tezamen. Het verkeerstarief is dus € 1,10 per minuut minus het 090x tarief. Wanneer dat 
verkeerstarief expliciet wordt gemeld, wordt volgens T-Mobile voldaan aan artikel 3.2e 
Rude. T-Mobile meent dat zij door de klant inzicht te geven in deze optelsom voldoet aan 
artikel 3.2e Rude. 

• T-Mobile bestrijdt dat uit de Rude kan worden afgeleid dat het verkeerstarief dat separaat 
in rekening wordt gebracht een ‘vast’ tarief moet zijn, in die zin dat het verkeerstarief 
hetzelfde is voor alle beschikbare servicenummers en voor alle beschikbare prepaid 
prijsplannen. 

• T-Mobile wijst er op dat als zij op grond van het dictum in de voorgenomen last ervoor 
kiest om haar prepaid klanten het tarief voor de informatiedienst plus een verkeerstarief in 
rekening te brengen (dictum van de voorgenomen last, sub b) de huidige wijze van 
melden door de nummergebruiker ongewijzigd kan blijven. Uit het dictum van de 
voorgenomen last, sub a volgt echter dat de huidige melding niet is toegestaan. 

• T-Mobile brengt verder naar voren dat de vaststelling van de hoogte van de dwangsom en 
de daarbij door het college gehanteerde aannames feitelijk onjuist zijn, en dat het college 
heeft nagelaten om de verhouding tussen de zwaarte van het geschonden belang en het 
bedrag van de dwangsom te motiveren. 

• T-Mobile meent dat het college onredelijk korte reactietermijnen heeft gehanteerd. 
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• Gelet op de voorlichtingsbrief van 29 september 20086 stelt T-Mobile dat het college  
T-Mobile een waarschuwing had moeten sturen alvorens haar een last onder dwangsom 
op te leggen. 

 

5 Juridisch kader 
 
21. Op grond van artikel 15.1, derde lid, Telecommunicatiewet (hierna: Tw) is het college belast met 

het toezicht op de naleving van – voor zover hier van belang – artikel 3.2a Rude. 
 
22. Ingevolge artikel 15.2, tweede lid, Tw is het college bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter 

handhaving van de verplichtingen, gesteld bij of krachtens de in artikel 15.1, derde lid, Tw 
bedoelde bepalingen. 

 
23. Uit artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) volgt dat het college in plaats van het 

uitoefenen van bestuursdwang een last onder dwangsom kan opleggen. 
 
24. Artikel 3.2a, eerste lid, Rude luidt: 

“Een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die eindgebruikers 
toegang verschaft tot nummers uit de reeksen 0900, 0906, 0909 of 18 uit het Nummerplan 
telefoon- en ISDN-diensten waarvan de tarieven door die aanbieder bij de consument in 
rekening worden gebracht, draagt er zorg voor dat voorafgaand aan een oproep worden 
vermeld: 
a. het tarief, exclusief verkeerstarief, per minuut of per oproep, met de vermelding dat het 

genoemde tarief exclusief een verkeerstarief is, dan wel het tarief, inclusief verkeerstarief, 
per minuut of per oproep, en 

b. het nummer dat wordt opgeroepen.” 
 
25. Artikel 3.2e Rude luidt: 

“Indien in een vermelding als bedoeld in artikel 3.2a, eerste, tweede en derde lid, artikel 3.2b, 
eerste en tweede lid, artikel 3.2c, derde lid, en artikel 3.2d, eerste en tweede lid, wordt vermeld 
dat het tarief exclusief een verkeerstarief is, gaat de vermelding vergezeld van: 
a. dat verkeerstarief, of 
b. indien de aanbieder dat verkeerstarief via andere weg bekend heeft gemaakt, de relevante 

informatie over dat verkeerstarief.” 
 
26. In de toelichting bij de Rude is aangegeven dat de regeling bewerkstelligt dat voor de consument 

zoveel mogelijk duidelijkheid ontstaat over de toegepaste tarieven. In dat verband is het 
“(u)itgangspunt (…) dat voorafgaand aan de oproep het integrale tarief wordt gemeld dat voor de 
totale dienstverlening in rekening wordt gebracht bij de beller, dat wil zeggen zowel het (mobiele) 

                                                      
6 Kenmerk OPTA/ACNB/2008/202183. 
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verkeerstarief als het tarief dat in rekening wordt gebracht voor de inhoudelijke dienst van de 
nummergebruiker.”7 

 

6 Overwegingen van het college 
 

6.1 Overwegingen ten aanzien van de overtreding 
 
Hanteren van integraal tarief verplicht tot melding ervan 
27. Het college meent dat er op grond van artikel 3.2a Rude een directe link bestaat tussen de wijze 

van tarifering voor oproepen naar betaalde informatienummers en de tariefmelding voorafgaand 
aan dergelijke oproepen. Immers, het tarief dat in rekening wordt gebracht, bepaalt logischerwijs 
welk tarief moet worden gemeld. 
 

28. Het voorgaande blijkt naar het oordeel van het college ook zonder meer uit het juridisch kader, zie 
randnummers 24 en 26. Wanneer een aanbieder een (integraal) tarief in rekening brengt voor het 
bellen naar betaalde informatienummers, moet hij dít (integrale) tarief melden. Slechts indien het 
niet mogelijk is dit integrale tarief te melden, voorziet de Rude in de mogelijkheid om een tarief te 
melden met daarbij de mededeling dat dit tarief exclusief de zogenaamde verkeerskosten is. Voor 
deze extra verkeerskosten geldt een extra transparantieverplichting op grond van artikel 3.2e 
Rude. Artikel 3.2a Rude voorziet in twee manieren om een tariefmelding te doen. Echter, anders 
dan T-Mobile veronderstelt in haar zienswijze van 26 november 2008 (p. 3, § 2, laatste alinea, 
eerste volzin) zijn de manieren niet even geschikt. Wanneer een integraal tarief in rekening wordt 
gebracht, dient dít tarief te worden gemeld, hetgeen blijkt uit de toelichting bij de Rude. 

 
29. Uit de toelichting bij de Rude volgt dat het “(u)itgangspunt is dat voorafgaand aan de oproep het 

integrale [cursivering college] tarief wordt gemeld dat voor de totale dienstverlening in rekening 
wordt gebracht bij de beller, dat wil zeggen zowel het (mobiele) verkeerstarief als het tarief dat in 
rekening wordt gebracht voor de inhoudelijke dienst van de nummergebruiker.”8 In de toelichting 
wordt voor de goede orde opgemerkt dat daarin “het begrip tarief, voor zover uit de tekst daarbij 
niet duidelijk blijkt of dit tarief mede betrekking heeft op het verkeerstarief, duidt op het integrale 
[cursivering college] tarief dat bij de beller in rekening wordt gebracht.” De hoofdregel is derhalve 
dat het integrale tarief voorafgaand aan een oproep wordt vermeld. 

 
30. Het college constateert dat T-Mobile voor zowel postpaid als prepaid abonnees voorafgaand aan 

oproepen naar betaalde informatienummers dezelfde melding hanteert, namelijk “De kosten voor 
dit gesprek zijn X eurocent per minuut. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van 
uw mobiele telefoon. Deze kosten kunt u vinden op de website van uw mobiele aanbieder”.  

 
                                                      
7 Stcrt. 2008, nr. 110, p. 8. 
8 Ibidem. 
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31. T-Mobile behandelt haar postpaid en prepaid abonnees echter verschillend bij het in rekening 
brengen van extra verkeerskosten bij het bellen naar betaalde informatienummers. T-Mobile brengt 
haar postpaid klanten naast het gemelde tarief voor de informatiedienst (van bijvoorbeeld € 0,20 
per minuut) een extra verkeerstarief (buiten bundel tarief T-Mobile Relax en T-Mobile Relax sim 
only € 0,05-€ 0,15 per minuut) in rekening. 

 
32. Het college constateert op basis van de tariefinformatie op de website van T-Mobile9 dat € 1,10 het 

integrale tarief is dat T-Mobile haar prepaid abonnees in rekening brengt voor het bellen naar 
betaalde informatienummers, waarbij per minuut wordt getarifeerd. Gelet op de toelichting bij de 
Rude is het uitgangspunt dat het integrale tarief dat in rekening wordt gebracht, derhalve het 
bedrag van € 1,10, voorafgaand aan de oproep moet worden vermeld. 
 

33. Het staat zonder meer vast dat T-Mobile haar prepaid abonnees standaard een integraal tarief van  
€ 1,10 per minuut in rekening brengt voor het bellen naar betaalde informatienummers 
(onafhankelijk van het gemelde tarief voor de informatiedienst), waarbij per minuut wordt 
getarifeerd. T-Mobile bestrijdt dit niet: zij bevestigt in haar zienswijze van 26 november 2008 dat er 
hoe dan ook een tarief van € 1,10 per minuut in rekening wordt gebracht. Immers, de 
verkeerskosten die T-Mobile hanteert, zijn af te leiden door op het bedrag van € 1,10 voor het 
bellen naar betaalde informatienummers het tarief voor de informatiedienst in mindering te 
brengen. Bepalend voor de hoogte van het verkeerstarief is blijkbaar niet wat de kosten zijn voor 
het afleveren van het verkeer, maar het feit dat het inhoudstarief van de 090x dienst en het 
bijbehorende verkeerstarief voor prepaid klanten gezamenlijk een bedrag van € 1,10 per minuut is. 
Daarmee staat naar het oordeel van het college vast dat T-Mobile de facto een integraal tarief van 
€ 1,10 hanteert. Nu T-Mobile dit integrale tarief niet meldt in haar tariefmelding, handelt zij in strijd 
met artikel 3.2a, eerste lid, onder a, Rude. Verder leidt het college uit de zienswijze van T-Mobile 
van 26 november 2008 tevens af, dat zij ook na 2 december 2008 een integraal tarief blijft 
hanteren (p. 3, § 2, eerste alinea). 

 
34. De toezegging (in de brief van 4 november 2008) om niet langer een integraal tarief in rekening te 

brengen, vormde voor het college aanleiding om in eerste instantie positief te reageren. Het 
college heeft T-Mobile evenwel verzocht aan te geven op welke termijn en op welke wijze T-Mobile 
de wijziging in tarifering voor prepaid klanten voor het bellen naar betaalde informatienummers zal 
hebben doorgevoerd. 

  
35. Het belang van een goede transparantie van (verkeers)tarieven voor betaalde informatienummers 

is groot. Naar aanleiding van de onduidelijkheid omtrent de hoogte van verkeerstarieven zijn de 
transparantieverplichtingen in de Rude aangescherpt. De staatssecretaris van het ministerie van 
Economische Zaken heeft tijdens het algemeen overleg van 18 juni 2008 ook benadrukt dat “(h)et  
 
 

                                                      
9 <http://www.t-mobile.nl/persoonlijk/media/pdf/productinformatie/prepaid/prijslijst-prepaid.pdf>. 
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(…) nu duidelijk [moet] zijn, ook bij de abonnementen voor prepaidbellers, wat men kwijt is voor 
prepaid bellen naar 0900-nummers.”10  

 
36. De suggestie dat het college op grond van artikel 3.2a Rude er toe zou overgaan om het 

verkeerstarief voor het bellen naar betaalde informatienummers vast te stellen, wijst het college af. 
Het college heeft zich uitsluitend beperkt tot het volgende: artikel 3.2a Rude verplicht tot het 
melden van “het” tarief. Dat betekent dat bij het in rekening brengen van een integraal tarief, dit 
integrale tarief dient te worden gemeld. 

 
Geen schending vertrouwensbeginsel 
37. Naar aanleiding van de recente aanpassingen van de Rude, hebben het college en T-Mobile op  

14 en 18 augustus 2008 besprekingen gevoerd. In de bespreking op 18 augustus 2008 heeft het 
college T-Mobile expliciet gewezen op de verplichting van artikel 3.2a Rude, die inhoudt dat bij het 
in rekening brengen van een integraal tarief het melden van dit integrale tarief verplicht is. Die 
verplichting heeft T-Mobile tijdens die bespreking erkend. 
 

38. De verplichting van artikel 3.2a Rude en de mogelijke consequenties daarvan voor de wijze van 
tariefmelding van T-Mobile voor het bellen naar betaalde informatienummers voor prepaid klanten 
van T-Mobile, waren T-Mobile derhalve reeds lang bekend. Het feit dat de brief van het college van 
2 oktober 2008 in het ongerede is geraakt en dat T-Mobile naar eigen zeggen werd geconfronteerd 
met korte doorlooptijden, doet daaraan niets af. 
 

39. Van schending van het vertrouwensbeginsel is naar het oordeel van het college geen sprake. In 
gesprekken met T-Mobile heeft het college meermalen zijn zienswijze gegeven. In het bijzonder in 
de gesprekken naar aanleiding van het uitblijven van een reactie van T-Mobile op de brief van  
2 oktober 2008 heeft het college tot uiting gebracht dat hij een overtreding had geconstateerd van 
artikel 3.2a Rude, waartegen het college handhavend zou optreden. Op 18 november 2008 heeft 
het college T-Mobile laten weten dat hij zou doorgaan met het uitwerken van handhavende 
maatregelen. Desgevraagd heeft het college bevestigd dat dit zou kunnen inhouden dat het 
college overgaat tot het opleggen van een last onder dwangsom. Daarnaast heeft het college  
T-Mobile zijn voornemen gezonden van het opleggen van een last onder dwangsom. Van 
gerechtvaardigd vertrouwen bij T-Mobile dat het college zou afzien van handhaven, is geen 
sprake. 
 

40. Als gevolg van de recente aanpassing van de Rude heeft het college ten aanzien van de 
intransparantie omtrent de verkeerstarieven voor prepaid bellers naar betaalde informatienummers 
verder alle mobiele aanbieders gewezen op de gewijzigde regelgeving. Daarbij heeft het college 
aangegeven actief te zullen toezien op een goede naleving van met name de artikelen 3.2a en 
3.2e Rude. Het college heeft daartoe informatie op zijn website gepubliceerd en alle betrokken 

                                                      
10 Kamerstukken II 2007/08, 30 661 en 30 537, nr. 21, p. 4. 
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aanbieders per brief geïnformeerd.11 Het college heeft daarnaast T-Mobile per brief gewezen op 
het belang van de goede naleving van voornoemde bepalingen van de Rude. 

 
41. De actieve voorlichting van het college en zijn gesprekken met verschillende mobiele aanbieders 

hebben er reeds toe geleid dat enkele mobiele aanbieders hebben toegezegd hun tarifering te 
zullen aanpassen. Eén mobiele aanbieder heeft deze aanpassing reeds doorgevoerd. Deze 
aanpassing heeft tot gevolg dat de tarifering in overeenstemming is met artikel 3.2a Rude, als 
gevolg waarvan de bestaande intransparantie van de verkeerstarieven voor het bellen naar 
betaalde informatienummers, door prepaid abonnees in belangrijke mate is afgenomen. 

 
42. De huidige handelswijze van T-Mobile (de tarifering per minuut van betaalde informatienummers 

voor prepaid abonnees en de bijbehorende tariefmelding) voldoet naar het oordeel van het college 
niet aan de eisen die artikel 3.2a Rude stelt. Hoewel T-Mobile een integraal tarief in rekening 
brengt aan haar prepaid abonnees voor het bellen naar betaalde informatienummers, waarbij per 
minuut wordt getarifeerd, meldt zij dit integrale tarief niet. 

 
43. Het college is van oordeel dat bij het hanteren van een integraal tarief, dit integrale tarief dient te 

worden gemeld. Wanneer het melden van dit integrale tarief om technische of economische 
redenen onmogelijk blijkt te zijn, kan een aanbieder ervoor kiezen gebruik te maken van de 
uitzonderingsmogelijkheid die artikel 3.2a Rude biedt. In dat geval echter dient de betreffende 
aanbieder zich te houden aan de transparantie-eisen van artikel 3.2e Rude. 

 
44. Het opnemen van informatie op de website, waarbij de verkeerstarieven afhankelijk van de hoogte 

van het inhoudstarief worden vermeld door middel van een rekensom, heft niet de overtreding van 
artikel 3.2a Rude op. Immers, nog steeds is dan geen sprake bij de tariefmelding voorafgaand aan 
de oproep van het melden van het integrale tarief. En dat T-Mobile de facto een integraal tarief 
hanteert, heeft het college naar zijn oordeel genoegzaam vastgesteld (zie de randnummers 32 en 
33). Daarnaast is het college van oordeel dat het opnemen van informatie op de website, die 
neerkomt op een rekensom (€ 1,10 – inhoudstarief  = verkeerstarief), niet voldoet aan de gewenste 
“relevante informatie” volgens de toelichting op artikel 3.2e Rude. Het college is bovendien van 
oordeel dat een prepaid klant op deze wijze niet op “eenvoudige wijze” de hoogte van het 
verkeerstarief kan vaststellen (waartoe artikel 3.2e Rude volgens de toelichting verplicht12).  

 

6.2 Overwegingen ten aanzien van de bevoegdheid 
 
45. Gelet op de bepalingen die zijn genoemd in randnummers 21 en 22 is het college bevoegd om de 

naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 3.2a, eerste lid, onder a, Rude te 
handhaven. 

 
                                                      
11 Brief d.d. 29 september 2008, kenmerk OPTA/ACNB/2008/202183. 
12 Stcrt. 2008, nr. 110, p. 8. 
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46. Het hoort tot de taak van het college om de in artikel 3.2a, eerste lid, onder a, Rude neergelegde 
verplichting te handhaven. Het handhaven van deze verplichting is van groot belang voor 
eindgebruikers. Eindgebruikers dienen inzicht te hebben in de hoogte van tarieven. 

 
47. Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving, zal ingeval van overtreding van een 

wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder 
dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik maken. Onder bijzondere 
omstandigheden zal het college ingeval van overtreding geen gebruik maken van zijn 
handhavingbevoegdheid. Handhavend optreden door middel van een last onder dwangsom zou 
zodanig onevenredig kunnen zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat hiervan in 
een concrete situatie dient te worden afgezien.  

 
48. Met het opleggen van deze last onder dwangsom beoogt het college het belang te onderstrepen 

dat voorschiften worden nageleefd en beoogt het college de doelstelling van de Rude te bereiken 
door de kosten voor het bellen naar betaalde informatienummers transparant te maken voor 
prepaid abonnees van T-Mobile. 

 

6.3 Overwegingen ten aanzien van de last en de dwangsom 
 
Ten aanzien van de last 
49. Nu het college heeft geconstateerd dat T-Mobile artikel 3.2a, eerste lid, onder a, Rude overtreedt, 

gelast het college T-Mobile deze overtreding ongedaan te maken. Praktisch kan T-Mobile deze 
overtreding ongedaan maken door het integrale tarief te melden. Het college begrijpt dat het 
uitvoeren van de verplichting om het integrale tarief te melden onder omstandigheden moeilijk kan 
worden gerealiseerd. Echter, naar het oordeel van het college, zijn er mogelijkheden voor 
aanbieders om de tarifering (en de bijbehorende meldtekst) in overeenstemming te brengen met 
de artikelen 3.2a en 3.2e Rude. Verschillende mobiele aanbieders hebben de tarifering van de 
prepaid abonnees op dezelfde wijze ingericht als voor de postpaid abonnees. Dat betekent dat die 
mobiele aanbieders geen integraal tarief meer in rekening brengen aan prepaid abonnees voor het 
bellen naar betaalde informatienummers, maar het gemelde tarief voor de informatiedienst plus 
een vast tarief voor de extra verkeerskosten. T-Mobile heeft in haar brief van 4 november 2008 
aangegeven voornemens te zijn het huidige prepaid tarief aan te passen voor het bellen naar 
betaalde informatienummers en niet langer een integraal tarief in rekening te brengen voor het 
bellen naar betaalde informatienummers door prepaid klanten.  

 
50. Voor het college staat vast dat de huidige handelswijze van T-Mobile in ieder geval in strijd is met 

artikel 3.2a Rude. Gelet op het consumentenbelang (transparantie van verkeerstarieven) en het 
belang dat alle mobiele aanbieders de transparantieverplichtingen van de artikelen 3.2a en 3.2e 
Rude moeten naleven, is het college van oordeel dat T-Mobile er eveneens voor zorg dient te 
dragen dat haar handelswijze in overeenstemming is met voornoemde bepalingen. Het college 
heeft daarom besloten T-Mobile onder oplegging van een last onder dwangsom tot naleving van  
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voornoemde bepalingen te dwingen. Dat is de reden dat het college T-Mobile in de last opdraagt 
de huidige handelswijze te staken, aangezien deze in strijd is met artikel 3.2a Rude. 

 
51. T-Mobile kan voldoen aan de eisen die de artikelen 3.2a en 3.2e Rude stellen door, zoals zij zelf 

reeds heeft aangegeven in haar brief van 4 november 2008, bijvoorbeeld de tarifering die zij voor 
verkeerskosten hanteert voor prepaid abonnees voor het bellen naar betaalde informatienummers 
op dezelfde wijze in te vullen als de tarifering die zij voor verkeerskosten hanteert voor postpaid 
abonnees voor het bellen naar betaalde informatienummers.  

 
Ten aanzien van de hoogte van de dwangsom 
52. Indien T-Mobile nalaat haar tarifering voor prepaid abonnees aan te passen overeenkomstig de 

wijze zoals geschetst in randnummer 49,verbeurt zij een dwangsom van [indicatief € 50.000 -  
€ 60.000] per dag, tot een maximum van [indicatief € 5.000.000 - € 6.000.000]. De 
begunstigingstermijn voor het uitvoeren van de last loopt af op 2 januari 2009 (des nachts om 0:00 
uur, zijnde vier weken na de datum van dit besluit, rekening houdend met de feestdagen). 

 
53. De hoogte van de dwangsom is direct gerelateerd aan het betrokken belang. In haar schriftelijke 

zienswijze van 26 november 2008 heeft T-Mobile aangegeven dat de door het college in de 
vooraankondiging gemaakte berekening van het veronderstelde voordeel van T-Mobile volgens 
haar feitelijk onjuist is.  

 
54. De hoogte van de dwangsom dient een voldoende financiële prikkel te vormen voor de overtreder 

om aan de opgelegde last te voldoen. Met het oog op dit doel hanteert het college, op grond van 
wat T-Mobile naar voren heeft gebracht, de volgende aannames. 

 
55. Aanname 1 is dat van het bedrag € 1,10 dat T-Mobile per minuut aan haar prepaid abonnees voor 

het bellen naar betaalde informatienummers in rekening brengt, zoals T-Mobile in haar schriftelijke 
zienswijze van 26 november 2008 heeft aangegeven, gemiddeld circa [XX] de kosten voor 
betaalde informatie betreft. Het resterende bedrag is gemiddeld circa € [XX] voor verkeerskosten.  

 
56. Het college houdt volgens T-Mobile echter ten onrechte geen rekening met de marge die T-Mobile 

maakt op oproepen naar betaalde informatienummers, gelet op de hoogte van de afdrachten aan 
KPN. De marge van T-Mobile bedraagt naar eigen schatting € [XX]. Daarnaast stelt T-Mobile dat 
het niet redelijk is om de in rekening gebrachte BTW mee te nemen in de berekening van de 
hoogte van het veronderstelde voordeel. Door verdubbeling van het bedrag gebeurt dit zelfs 
tweemaal. Het college wijzigt op grond van hetgeen T-Mobile naar voren heeft gebracht  
aanname 1 van € 0,30 naar [XX]. De BTW en de marge die KPN hanteert, is naar het oordeel van 
het college voor de hoogte van de dwangsom niet van belang. Voor het overige is het college van 
oordeel dat de hoogte van de dwangsom er uitsluitend toe dient om voldoende financiële prikkel te 
bieden om aan de last te voldoen. Er is geen rechtsregel die het college er toe verplicht om zich te 
verantwoorden voor de hoogte van de dwangsom: artikel 5:32, vierde lid, Awb bepaalt uitsluitend 
dat het vastgestelde bedrag in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het geschonden 
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belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. De hiervoor genoemde aannames 
van het college dienen er uitsluitend toe het mogelijk financiële voordeel van T-Mobile in enige 
mate vast te stellen.13 Het college is van oordeel dat hij met zijn aannames de hoogte van de 
dwangsom voldoende heeft gemotiveerd.  

 
57. Aanname 2 is dat T-Mobile een soortgelijk verkeerstarief als overige mobiele aanbieders zal 

hanteren voor haar prepaid klanten. Overige mobiele aanbieders hanteren hiervoor een 
verkeerstarief van € 0,35 per minuut. Het verschil tussen het door T-Mobile indirect gehanteerde 
bedrag voor verkeerskosten en het vaste verkeerstarief dat andere mobiele aanbieders hanteren is 
dan € [XX] per minuut. 

 
58. Aanname 3 is dat T-Mobile (inclusief haar dochters en werkmaatschappijen) circa [XX] prepaid 

abonnees heeft.  
 
59. Aanname 4 is dat de gemiddelde prepaid abonnee minimaal tien minuten per jaar naar een 

betaald informatienummer belt (bijvoorbeeld tien oproepen van een minuut of vijf oproepen van 
twee minuten).  

  
60. Het financiële belang per jaar van T-Mobile in deze last wordt uitgedrukt in de volgende rekensom: 

aantal prepaid klanten x aantal belminuten per jaar x uitkomst aanname 2 (€ [XX] per minuut) =  
€ [XX] per jaar. Per dag is het belang van deze last voor T-Mobile € [XX]/365 = [XX]. Het college 
stelt de hoogte van de last vast op [indicatief € 50.000 - € 60.000] per dag. 

 
61. Aangezien de last tweemaal hoger is dan het belang van T-Mobile, vormt deze naar het oordeel 

van het college een voldoende prikkel voor T-Mobile om de last na te leven. De vastgestelde 
bedragen staan daarmee tevens in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang 
en de beoogde werking van deze dwangsomoplegging. 

 
Ten aanzien van de begunstigingstermijn 
62. De begunstigingstermijn tot en met 29 december 2008 (vier weken na de datum van dit besluit) 

acht het college een redelijke termijn.  
 
63. T-Mobile wordt in staat geacht de overtreding binnen de begunstigingstermijn te beëindigen. 

                                                      
13 Zie onder meer ABRvS 10 mei 2006 (procedurenummer 200507040/1), AB 2006, 230, m.nt. F. Michiels. 
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7 Dictum 
 
64. In het voorgaande heeft het college geconstateerd dat T-Mobile in strijd handelt met het in artikel 

3.2a, eerste lid, onder a, Rude gestelde voorschrift. In strijd met die bepaling noemt T-Mobile niet 
het door haar gehanteerde integrale tarief bij het bellen door prepaid abonnees naar betaalde 
informatienummers, waarbij per minuut wordt getarifeerd. Deze handelswijze dient T-Mobile te 
staken en gestaakt te houden. Het college legt daarom T-Mobile een last onder dwangsom op met 
de volgende inhoud:  
 

a) T-Mobile dient de huidige handelswijze waarbij zij enerzijds aan prepaid klanten voor 
het bellen naar betaalde informatienummers een integraal tarief hanteert, maar 
anderzijds dit integrale tarief niet meldt voorafgaand aan oproepen van prepaid 
abonnees naar betaalde informatienummers (waarbij per minuut wordt getarifeerd), te 
staken en gestaakt te houden. 

b) T-Mobile dient de tariefmelding voorafgaand aan oproepen van prepaid abonnees naar 
betaalde informatienummers, waarbij per minuut wordt getarifeerd, in 
overeenstemming te brengen met de door haar gehanteerde wijze van tarifering, 
waarbij T-Mobile voldoet aan de transparantie-eisen van artikel 3.2a jo. 3.2e Rude. 
Concreet houdt dit in dat T-Mobile ofwel aan haar prepaid abonnees het integrale tarief 
meldt ofwel haar prepaid abonnees het tarief voor de informatiedienst plus een vast 
verkeerstarief in rekening brengt. 

 
65. Indien T-Mobile de last niet naleeft, verbeurt zij een dwangsom van [indicatief € 50.000 -  

€ 60.000] voor iedere dag waarin zij nalaat de voormelde last na te leven, tot een maximum van 
[indicatief € 5.000.000 - € 6.000.000]. De begunstigingstermijn voor het uitvoeren van deze last 
loopt af op 2 januari 2009 (vier weken na de datum van dit besluit, rekening houdend met de 
feestdagen). 

 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur  
 
 
mw. mr. I.M.A. van der Hart 
Bezwaar 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA.       
Het postadres is: College van de OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het 
bezwaar bevatten. 
Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat 
geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw 
bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure kan 
daardoor worden verkort. Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw 
bezwaarschrift door het college worden behandeld. 



   

 

 


