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Geachte heer X, 
 
Bij brief van 2 oktober 2008 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie en 
Autoriteit (hierna: het college) u verzocht aan te geven op welke wijze [bedrijf] invulling heeft gegeven 
aan de verplichting van artikel 3.2e Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen 
(hierna: Rude). Op grond van artikel 3.2e Rude geldt de verplichting om, indien voorafgaand aan 
oproepen naar betaalde informatienummers wordt vermeld dat het tarief exclusief een verkeerstarief is, 
deze vermelding te doen vergezellen van: 
a. het verkeerstarief, of 
b. indien de aanbieder het verkeerstarief via andere weg bekend heeft gemaakt, de relevante 
informatie over dat verkeerstarief. 
 
U hebt in uw brief van [datum] aangegeven dat in de vermelding voorafgaand aan oproepen naar 
betaalde informatienummers wordt verwezen naar de website van [bedrijf], waarop de aanvullende 
verkeerstarieven bekend zijn gemaakt. 
 
In deze brief geeft het college aan hoe hij artikel 3.2e Rude zal interpreteren en waar [bedrijf] bij de 
naleving van deze bepaling aan moet voldoen.  
 
Het college beziet artikel 3.2e Rude in samenhang met artikel 3.2 Rude en artikel 5 van de 
beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over de door het college uit te oefenen taken in 
de elektronische communicatiesector1. Op grond van artikel 3.2 Rude dienen aanbieders van openbare 
telefonie tariefinformatie op genoegzame wijze bekend te maken. In artikel 5 van voornoemde 
beleidsregels is bepaald dat een aanbieder van openbare telefonie in ieder geval zijn tarieven  

                                                      
1 Stcrt. 2005, nr. 109, p. 11. 
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genoegzaam bekend maakt, als bedoeld in artikel 3.2 Rude, indien hij onder andere op een website 
zijn tarieven bekend maakt. 
 
In de toelichting bij artikel 3.2e Rude is aangegeven dat niet kan worden volstaan met een enkele 
verwijzing naar de website van de aanbieder.2 Het college is van oordeel dat een verwijzing naar de 
website in lijn met artikel 3.2e Rude is, als de tariefinformatie op die website op genoegzame wijze 
bekend is gemaakt. Gegeven het feit dat alle mobiele aanbieders in hun melding verwijzen naar hun 
website is bij de beoordeling van de vraag of de door [bedrijf] gehanteerde meldtekst3 in lijn is met 
artikel 3.2e, onder b, Rude, dus bepalend of [bedrijf] de tarieven via haar website, op genoegzame 
wijze bekend heeft gemaakt. 
 
Het college zal zelf en op basis van signalen onderzoeken in hoeverre de tariefinformatie op 
genoegzame wijze bekend is gemaakt. Afhankelijk daarvan zal het college de betreffende partijen 
aanspreken op hun verplichting om de wet na te leven. 
 
Hoogachtend, 
 
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 

                                                      
2 Stcrt. 2008, nr. 110, p. 8. 
3 “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.” 


