
 

STAATSCOURANT      Nr. 19512 

12 juli 2013 

Mededeling Indexering indicatieve tarieven aftappen en dataretentie, Ministerie 
van Economische Zaken 
 

 
Gelet op artikel 4, eerste lid van de Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking;maakt bekend dat de 
indicatieve tarieven, genoemd in de bijlage bij de Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking op grond 
van artikel 4, eerste lid, van de regeling in de periode van 1 juni 2013 tot 1 juni 2014 als volgt luiden: 
 

Kostensoort                                                   1 juni 2013 tot  
1 juni 2014 

1. Het plaatsen van een tap         € 15,54¹  
2. Het verlengen van een tap        € 15,54¹ 
3. Het vervroegd afsluiten van een tap       € 15,54¹ 
4. Oplossen van storingen, per uur       € 31,06 
5. Het periodiek aanleveren van een bestand aan het CIOT, per dag   € 31,06¹ 
6. Informatieverstrekking op basis van een aan de aanbieder  
gerichte last, bevel of verzoek ten aanzien van huidige identificerende  
gegevens          € 7,76¹ 
7. Informatieverstrekking op basis van een aan de aanbieder gerichte last,  
bevel of verzoek ten aanzien van historische identificerende gegevens   € 7,76¹ 
8. Informatieverstrekking op basis van een aan de aanbieder gerichte last,  
bevel of verzoek ten aanzien van historische verkeersgegevens van een  
gebruiker          € 7,76¹ 
9. Informatieverstrekking op basis van een aan de aanbieder gerichte last,  
bevel of verzoek ten aanzien van een identificerend gegeven  
(bestandsanalyse conform artikel 13.4)       € 31,06¹ 
10. Informatieverstrekking op basis van een aan de aanbieder gerichte last,  
bevel of verzoek ten aanzien van de gegevens van een basisstation  
(dit betreft zogenaamd mastverkeersgegevens)      € 31,06¹ 
11. Het mee werken aan complexe zoekvragen  
(al wat hierboven onder 1 t/m 10 niet genoemd/gevraagd) wordt), per uur  € 31,06¹ 
 
¹   In de regeling (artikelen 2, derde lid en 3, tweede lid) is bepaald dat de werkelijke kosten  
    (administratie- en personeelskosten) kunnen worden gedeclareerd. In de praktijk kunnen de  
    werkelijke kosten aanzienlijk afwijken van de indicatieve tarieven. 
 

 
Toelichting:  
In de Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking is in artikel 4, eerste lid, aangegeven dat de in de 
bijlage bij de regeling genoemde indicatieve tarieven jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van het door het 
CPB vastgestelde percentage van de ontwikkeling van het contractloon in de marktsector in het voorgaande jaar. 
Volgens het Centraal Economisch Plan 2013 bedraagt het percentage voor deze ontwikkeling in 2012, 1,7%. 
Bijgevolg zijn ingevolge de indexeringsbepaling de indicatieve tarieven per 1 juni 2013 met 1,7% verhoogd. 


