Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van ....... , nr.
WJZ / ......, tot wijziging van de Regeling universele dienstverlening en
eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Gelet op de artikelen 2.13 en 4.3 van het Besluit universele dienstverlening en
eindgebruikersbelangen en artikel 7.7a van de Telecommunicatiewet;
Besluit:
Artikel 1
De Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1.1 wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel i door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
j. Premium MMS-bericht: MMS-bericht waarvan het aan een abonnee in rekening gebrachte tarief
niet geheel is bestemd voor de levering van een openbare dienst.
B
In artikel 2.2 wordt ‘het gebruik van de openbare telefoondienst op een vaste locatie’ vervangen
door: de aansluiting op het openbare elektronische communicatienetwerk op een vaste locatie en
het gebruik van de openbare telefoondienst over die aansluiting.
C
Artikel 2.4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘openbare telefoondiensten op een vaste locatie’ vervangen door: de
openbare telefoondienst via het openbare elektronische communicatienetwerk op een vaste locatie.
2. Aan het eerste lid wordt na ‘bepaalde categorieën nummers’ toegevoegd: en het ontvangen van
Premium SMS-berichten of Premium MMS-berichten.
D
In artikel 2.5 wordt ‘openbare telefoondiensten op een vaste locatie’ vervangen door: de
aansluiting op het openbare elektronische communicatienetwerk op een vaste locatie en de
openbare telefoondienst over die aansluiting.
E
Na artikel 2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 2.5a
De aanbieder van de openbare telefoondienst via het openbare elektronische
communicatienetwerk op een vaste locatie die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen:
a. adviseert de abonnee op verzoek over de beschikbare goedkopere tarieven;
b. verstrekt de abonnee op verzoek tussentijdse inzage in de rekening van de kosten voor de
openbare telefoondienst, en

c. geeft de abonnee op verzoek een kosteloze waarschuwing bij overschrijding van een door de
abonnee genoemd bedrag.
F
Artikel 2.6 komt te luiden:
Artikel 2.6
1. Het grensbedrag, bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, bedraagt €
20.000.000.
2. Het minimum, bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, bedraagt €
2.000.000.
G
Na artikel 4.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 4.6
De op grond van artikel 11.10, eerste en tweede lid, van de wet te verstrekken locatiegegevens
wijken in ten hoogste 10% van de gevallen meer dan 5000 meter af van de werkelijke locatie van
het oproepende netwerkaansluitpunt.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van [datum waarop het wetsvoorstel Wijziging van de
Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen,
(Kamerstukken 32549, A) in werking treedt].
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Toelichting
Onderdelen B tot en met D – Redactionele wijzigingen
In deze onderdelen is een aantal redactionele wijzigingen in bestaande bepalingen die verband
houden met de gewijzigde terminologie in artikel 9.1 van de wet. Daarnaast wordt artikel 2.4 in lijn
met de gewijzigde bijlage A bij de Universeledienstrichtlijn uitgebreid met het recht voor de
abonnee op kosteloze blokkade van Premium SMS- en MMS-berichten door de aangewezen
aanbieder van de openbare telefoondienst.
Onderdeel E – Tariefadvies, tussentijdse inzage in de rekening en waarschuwing bij
kostenoverschrijding
Overeenkomstig de uitbreiding van bijlage A bij de Universeledienstrichtlijn wordt in artikel 2.5a
bepaald dat de aangewezen aanbieder van de openbare telefoondienst bepaalde diensten moet
aanbieden die de abonnee meer controle geven over de hoogte van de telefoonrekening. Ten
eerste moet de aanbieder op verzoek van de abonnee advies verstrekken over eventueel
beschikbare goedkopere tarieven die door de aangewezen aanbieder worden aangeboden.
Daarnaast kan de abonnee verzoeken om tussentijdse inzage in de telefoonrekening. Tot slot
bepaalt artikel 2.5a dat de aanbieder op verzoek van de abonnee een kosteloze waarschuwing
moet geven bij het overschrijden van een door de abonnee bepaald bedrag.
Onderdeel F - Omzetgrenzen bijdrage universele dienst
In artikel 2.6 van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (hierna:
RUDE) wordt het grensbedrag en het minimum, bedoeld in artikel 2.13 van het besluit,
vastgesteld. Deze bedragen hebben te maken met de berekening van de bijdrage die aanbieders
van openbare elektronische communicatiediensten of –netwerken, en aanbieders van bijbehorende
faciliteiten, op grond van artikel 9.5 van de wet betalen aan OPTA als er een aanbieder van een
universele dienst is aangewezen die daarvoor op grond van artikel 9.4 van de wet een vergoeding
krijgt. Deze vergoeding wordt gefinancierd uit de bijdragen van de aanbieders van openbare
elektronische communicatiediensten en –netwerken en bijbehorende faciliteiten
Alleen aanbieders die in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de te betalen
vergoeding betrekking heeft, in Nederland een hogere omzet realiseren uit het aanbieden van
openbare elektronische communicatiediensten of –netwerken of bijbehorende faciliteiten dan het in
artikel 2.6 RUDE bepaalde minimum (€ 2.000.000) zijn aan het college een bijdrage verschuldigd.
In artikel 2.13 van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen is bepaald hoe
het totaalbedrag van de vergoeding aan de universeledienstverlener wordt verdeeld over de
bijdrageplichtige aanbieders. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen aanbieders met een
omzet boven en onder het in artikel 2.6 van de regeling bepaalde grensbedrag (€ 20.000.000).
Onderdeel G - Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid locatiegegevens
Op grond van artikel 11.10, tweede lid, van de Telecommunicatiewet moeten aanbieders van
openbare elektronische communicatienetwerken en –diensten die locatiegegevens kunnen
verwerken, bij elke elektronische communicatie met een alarmnummer voor publieke diensten de
locatiegegevens met betrekking tot de oproep doorgeven aan de beheerder van het alarmnummer.
Aanbieders van mobiele telefoniediensten en –netwerken geven de locatie door van het
oproepende netwerkaansluitpunt, met andere woorden: de locatie van het toestel waarmee wordt

gebeld. De locatiegegevens hoeven alleen verstrekt te worden als de aanbieder locatiegegevens
kan verwerken. Voor bijvoorbeeld aanbieders van nomadische VOIP telefonie is dit in de regel niet
mogelijk.
De locatiegegevens worden gebruikt door de alarmcentrale om zo snel mogelijk de juiste regionale
hulpdiensten in te schakelen, zodat de gevraagde hulp zo spoedig mogelijk kan worden verleend.
Het is daarom van belang voor de alarmcentrale dat de locatiegegevens voldoen aan minimale
nauwkeurigheids- en betrouwbaarseisen. Artikel 4.6 RUDE stelt deze eisen, waarbij wordt
aangesloten bij de huidige praktijk van aanlevering van locatiegegevens. Mogelijk kunnen in de
toekomst naar aanleiding van technologische ontwikkelingen hogere eisen aan de nauwkeurigheid
en betrouwbaarheid worden gesteld.
Volgens artikel 4.6 RUDE mag de doorgegeven locatie niet meer dan 5000 meter afwijken van de
werkelijke locatie van het oproepende netwerkaansluitpunt (met andere woorden: de locatie van
de telefoon waarmee wordt gebeld). Voor aanbieders van mobiele telefonie komt deze 5000 meter
veelal overeen met de maximale afmetingen van de cel van het netwerk voor mobiele telefonie
waarmee de telefoon toegang krijgt tot het openbare communicatienetwerk. Een cel is het
geografisch gebied dat wordt bediend door een basisstation. De betrouwbaarheid is echter niet
voor 100% te garanderen. Een betrouwbaarheid van 90% wordt voldoende geacht.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

