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Ons kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:

ACM/DTVP/2017/205216
17.0633.29
4 september 2017

1 Samenvatting

Ltd (Simbat) toegekende 0909-nummers in. [ VERTROUWELIJK ] De ACM heeft
vastgesteld dat de nummers zijn gebruikt voor [ VERTROUWELIJK ]. Er bestaat ernstig
gevaar dat Simbat de nummers ook in de toekomst zal gebruiken voor het plegen van een
strafbaar feit in de zin van artikel 3, eerste lid jo. achtste lid, van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet bibob).

2 Feiten en verloop van de procedure
2.

In de periode 2005 tot en met 2012 heeft de ACM veertien 0909-nummers (de nummers)
voor onbepaalde tijd toegekend aan Simbat:
-

0909-7776777,2

-

0909-1000100, 0909-4444444, 0909-7000777, 0909-7774777, 0909-7777777, 09091555 en 0909-1777,3

1

-

0909-1515 en 0909-1717,4

-

0909-1888 en 0909-1999,5 en

Beschikkingen OPTA/N&R/2005/2005.001.585, OPTA/N&R/2005/2005.004.122, OPTA/CNB/20082354 en,

OPTA/CNB/20114559.
2

Beschikking OPTA/N&R/2005.001.586 van 28 april 2005 voor het nummer 0909-7776777 voor de dienstomschrijving:

Verkoop ringtones/logo’s/spellen.
3

Beschikking OPTA/N&R/2005/2005.001.585 van 4 mei 2005 voor de overdracht van de nummers 0909-1000100,

0909-4444444, 0909-7000777, 0909-7774777, 0909-7777777 van [ VERTROUWELIJK ]. naar Simbat Entertainment
en de toekenning van de nummers 0909-1555 en 0909-1777 voor de dienstomschrijving: Betaling deelname [
VERTROUWELIJK ].
4

Beschikking OPTA/N&R/2005/2005.004.122 van 15 november 2005 voor de toekenning van de nummers 0909-1515

en 0909-1717 voor de dienstomschrijving: Betaalfaciliteit (tarief/gesprek) voor deelname [ VERTROUWELIJK ].
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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot intrekking van vier beschikkingen1 van de aan
Simbat Entertainment Systems Ltd toegekende nummers. De ACM neemt dit besluit op grond van
artikel 4.7, vierde lid, onder c, jo. artikel 4.3, derde lid, onder b, van de Telecommunicatiewet jo.
artikel 3, eerste lid jo. achtste lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur.
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3.

0909-1733 en 0909-1744.6

Simbat is de nummerhouder en heeft in de aanvragen aangegeven ook feitelijk
nummergebruiker van de nummers te zijn. Simbat draagt hierdoor de verantwoordelijkheid
voor het juist gebruik van de nummers.
[ VERTROUWELIJK ]7

5.

[ VERTROUWELIJK ]8

6.

[ VERTROUWELIJK ]9

7.

De ACM heeft daarop een onderzoek gestart en [VERTROUWELIJK] op 10 juli 2017 om
14:00 uur telefonisch een aanwijzing gegeven om de aankiesbaarheid van de aan Simbat
toegekende nummers en de daaraan gerelateerde betaling op te schorten voor de duur van
vier weken. De ACM heeft daarbij aangegeven dat zij van de wettelijk toegestane eenmalige
verlenging van de termijn van vier weken gebruikmaakt.

8.

In haar brief van 10 juli 201710 heeft de ACM Simbat van de aanwijzing aan
[VERTROUWELIJK] op de hoogte gesteld.

9.

Op 8 augustus 2017 heeft de ACM Simbat laten weten dat zij voornemens was de aan
Simbat toegekende nummers in te trekken11. Simbat kreeg de gelegenheid om binnen twee
weken zijn zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit .

10. In zijn brief van 17 augustus 201712 heeft Simbat de ACM verzocht om het voorgenomen
besluit en de onderliggende stukken in de Engelse taal aan hem toe te sturen. Simbat heeft
zich in dit verband beroepen op artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), dat vereist dat de mededeling van een
beschuldiging geschiedt in een taal die de beschuldigde begrijpt. Ook heeft Simbat de ACM
5

Beschikking OPTA/CNB/20082354 van 30 juli 2008 voor de toekenning van de nummers 0909-1888 en 0909-1999

voor de dienstomschrijving: Betaalfaciliteit (tarief/gesprek) voor deelname [ VERTROUWELIJK ].
6

Beschikking OPTA/CNB/20114559 van 3 januari 2012 voor de toekenning van de nummers 0909-1733 en 0909-1744

voor de dienstomschrijving: [ VERTROUWELIJK ].
7

[ VERTROUWELIJK ]

8
9

[ VERTROUWELIJK ]
[ VERTROUWELIJK ]

10

Kenmerk ACM/DTVP/2017/204101.

11

Kenmerk ACM/DTVP/2017/204773.

12

Kenmerk LT/2017/Simbat./.ACM/Brief/170817.
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4.
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verzocht om Simbat gedurende twee weken na ontvangst van de Engelstalige documenten
in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze op het voorgenomen besluit kenbaar te maken.
Tot slot heeft Simbat de ACM verzocht om de volgens Simbat onrechtmatige blokkade die
de ACM heeft opgelegd ten aanzien van de nummers op te heffen, totdat (in rechte)
duidelijk is of en in hoeverre de intrekking van de nummers correct en rechtmatig zou zijn.

van Simbat. Ten aanzien van het verzoek om een Engelse vertaling van het voorgenomen
besluit en de onderliggende stukken aan Simbat te verstrekken, heeft de ACM aangegeven
dat zij daartoe niet is gehouden omdat er geen sprake is van een ‘criminal charge’ in de zin
van artikel 6 van het EVRM. In dit verband heeft de ACM opgemerkt dat Simbat tot nu toe
alle correspondentie met de ACM in de Nederlandse taal heeft gevoerd, dat zij hieruit afleidt
dat Simbat de Nederlandse taal begrijpt en dat Simbat daarom in staat is om zich een
mening te vormen over het voorgenomen besluit en daarop een reactie kan geven. Ten
aanzien van het verzoek om de opschorting van de aankiesbaarheid van de nummers op te
heffen, heeft de ACM aangegeven dat zij op grond van artikel 7.3b van de Tw bevoegd is
om [VERTROUWELIJK] de bedoelde aanwijzing te geven en dat deze bevoegdheid haar in
de gelegenheid stelt om onderzoek te verrichten naar overtreding van het bij of krachtens de
Tw gestelde. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek kan de ACM besluiten of er
grond is om de nummers in te trekken. De bevoegdheid om de aankiesbaarheid van de
nummers op te schorten, staat los van de bevoegdheid om de nummers in te trekken. Tot
slot heeft de ACM Simbat tot 28 augustus 2017 09:00 uur in de gelegenheid gesteld alsnog
een zienswijze in te dienen.
12. In zijn brief van 28 augustus 201714 heeft Simbat zijn zienswijze naar voren gebracht op het
voorgenomen besluit om de aan hem toegekende nummers in te trekken.

3 Juridisch kader
Voor het juridisch kader zijn de volgende passages uit de wet- en regelgeving relevant:
Telecommunicatiewet (Tw)
13. Artikel 4.3, derde lid, van de Tw luidt:
“Met betrekking tot bij ministeriële regeling aangewezen categorieën van nummers kan een
toekenning geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien:
13

Kenmerk ACM/DTVP/2017/204970.

14

Kenmerk LT/2017/Simbat./.ACM/Zienswijze/17082CONCEPT.
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11. Bij brief van 22 augustus 201713 heeft de ACM aangegeven niet in te gaan op de verzoeken
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(…);
b. wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.”

15. Artikel 7.3a van de Tw luidt:
“1. De Autoriteit Consument en Markt kan aanbieders van openbare elektronische
communicatiediensten een aanwijzing geven de betaling die gerelateerd is aan het gebruik
van bij ministeriële regeling aan te wijzen categorieën van nummers op te schorten voor een
door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen periode, indien de Autoriteit Consument
en Markt een aanwijzing heeft dat de nummergebruiker niet voldoet aan het gestelde bij of
krachtens deze wet of een gedraging verricht als bedoeld in artikel 4.4.
2. De aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die een aanwijzing,
bedoeld in het eerste lid, van de Autoriteit Consument en Markt heeft ontvangen, schort de
betaling onverwijld op.
3. De in het eerste lid genoemde periode is maximaal vier weken en kan door de Autoriteit
Consument en Markt eenmalig met maximaal vier weken worden verlengd.
4. De Autoriteit Consument en Markt stelt de nummergebruiker, voorzover deze bij de
Autoriteit Consument en Markt bekend is, van de aanwijzing op de hoogte.”
16. Artikel 7.3b van de Tw luidt:
“1 De Autoriteit Consument en Markt kan aanbieders van openbare elektronische
communicatiediensten een aanwijzing geven de aankiesbaarheid van een nummer uit bij
ministeriële regeling aan te wijzen categorieën van nummers op te schorten voor een door
de Autoriteit Consument en Markt te bepalen periode, indien de Autoriteit Consument en
Markt een aanwijzing heeft dat de nummergebruiker niet voldoet aan het gestelde bij of
krachtens deze wet of een gedraging verricht als bedoeld in artikel 4.4.
2. De aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die een aanwijzing,
bedoeld in het eerste lid, van de Autoriteit Consument en Markt heeft ontvangen, schort de
aankiesbaarheid onverwijld op.
3. De in het eerste lid genoemde periode is maximaal vier weken en kan door de Autoriteit
Consument en Markt eenmalig met maximaal vier weken worden verlengd.
4. De Autoriteit Consument en Markt stelt de nummergebruiker, voorzover deze bij de
Autoriteit Consument en Markt bekend is, van de aanwijzing op de hoogte.”
17. De ACM is op grond van artikel 15.1, derde lid, van de Tw belast met de bestuurlijke
handhaving van hoofdstuk 4 van de Tw.
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14. Artikel 4.7, vierde lid, van de Tw luidt:
“Een toekenning kan door de Autoriteit Consument en Markt worden opgeschort voor een
door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen termijn of worden ingetrokken, indien:
(…)
c. de nummerhouder niet meer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen
voor toekenning van dat nummer.”
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Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
18. Artikel 3.7 van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen luidt, voor

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet bibob)
19. Artikel 3 van de Wet Bibob luidt, voor zover relevant:
“1. Voorzover bestuursorganen bij of krachtens de wet daartoe de bevoegdheid hebben
gekregen, kunnen zij weigeren een aangevraagde beschikking te geven dan wel een
gegeven beschikking intrekken, indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal
worden gebruikt om:
a) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare
voordelen te benutten, of
b) strafbare feiten te plegen.
(…)
5. De weigering dan wel intrekking, bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats indien deze
evenredig is met:
a)

de mate van het gevaar en

b)

voorzover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, betreft, de
ernst van de strafbare feiten.

(…)
8. In dit artikel wordt mede verstaan onder strafbaar feit een overtreding waarvoor een
bestuurlijke boete kan worden opgelegd.”

4 Bevoegdheid van de ACM
20. Op grond van artikel 4.7, vierde lid, onder c, van de Tw kan de ACM een toekenning van
nummers intrekken als de nummerhouder niet meer voldoet aan de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor toekenning van dat nummer. De achtergrond van artikel 4.7,
vierde lid, onder c, van de Tw is te zorgen dat er symmetrie bestaat tussen de
weigeringsgronden die zijn opgenomen in artikel 4.3 van de Tw en de intrekkingsgronden
die zijn opgenomen in artikel 4.7 van de Tw.15 Dat wil zeggen dat een in artikel 4.3
15

Kamerstukken II 2005/06, 30 537, nr. 7, p. 5.
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zover relevant:
“De in artikel 4.3, derde lid, (…) van de wet bedoelde categorieën van nummers zijn:
a. nummers die behoren tot de reeksen 0900, 0906, 0909 of 18 uit het Nummerplan
telefoon- en ISDN-diensten;”.
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opgenomen grond om de toekenning van een bepaald nummer te weigeren ook een grond
kan vormen voor de ACM om de toekenning van dat nummer op te schorten of in te trekken.
21. De ACM kan op grond van artikel 4.3, derde lid, onder b, van de Tw een toekenning
weigeren, als wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 van de Wet bibob. Op grond
van artikel 3, eerste lid, van de Wet bibob, jo. artikelen 4.7, vierde lid, onder c, en 4.3, derde
te trekken, als er ernstig gevaar bestaat dat het nummer mede zal worden gebruikt om uit
gepleegde strafbare feiten verkregen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of dat
het nummer mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

5 Beoordeling
22. [ VERTROUWELIJK ].16 17
23. [ VERTROUWELIJK ] 18 19
24. [ VERTROUWELIJK ] 20 21 22
25. [ VERTROUWELIJK ] 23 24
26. [ VERTROUWELIJK ] 25
27. [ VERTROUWELIJK ]
28. [ VERTROUWELIJK ] Onder strafbaar feit in artikel 3 van de Wet bibob wordt, gelet op het
achtste lid, mede verstaan een overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden
opgelegd.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

[ VERTROUWELIJK ]
[ VERTROUWELIJK ]
[ VERTROUWELIJK ]
[ VERTROUWELIJK ]
[ VERTROUWELIJK ]
[ VERTROUWELIJK ]
[ VERTROUWELIJK ]
[ VERTROUWELIJK ]
[ VERTROUWELIJK ]
[ VERTROUWELIJK ]
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lid, onder b, van de Tw is de ACM bevoegd de toekenning van een 090x- of 18xy-nummer in
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29. [ VERTROUWELIJK ] Hierdoor ziet de ACM een ernstig gevaar dat de beschikkingen mede
zullen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen, op geld waardeerbare
voordelen te benutten, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van de Wet bibob.
30. Om de mate van gevaar vast te stellen wordt, naast de feiten en omstandigheden, gekeken
naar de grootte van de verkregen of te verkrijgen voordelen krachtens artikel 3, tweede lid,

31. Gelet op de duur van de overtreding, de gegenereerde omzet en de feiten en
omstandigheden die beschreven staan in randnummers 22 t/m 26 en de omschrijving bij de
aanvraag van de nummers stelt de ACM vast dat er sprake is van een ernstig gevaar in de
zin van artikel 3 van de Wet bibob, [ VERTROUWELIJK ]. De intrekking van de
beschikkingen is daarom evenredig met de mate van het gevaar.
32. De ACM zou deze nummers niet aan Simbat hebben toegekend als zij wist dat de nummers
gebruikt zouden worden voor een overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden
opgelegd. De ACM kan op grond van artikel 4.3, derde lid, onderdeel b, van de Tw een
aanvraag geheel of gedeeltelijk weigeren als wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel
3 van de Wet bibob. Dit vormt op grond van artikel 4.7, vierde lid, onder c, van de Tw een
grond om de aan Simbat toegekende nummers in te trekken. Simbat voldoet immers niet
meer aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor toekenning van de nummers.
33. [ VERTROUWELIJK ]. De ACM heeft niet vastgesteld dat Simbat de vijfde beschikking26
heeft ingezet of zal inzetten voor dezelfde dienstverlening.
34. [ VERTROUWELIJK ] 27
35. [ VERTROUWELIJK ]

6 Zienswijze Simbat
36. Simbat voert in zijn zienswijze op het voorgenomen besluit tot intrekking van de aan hem
toegekende nummers, het volgende aan.
A. [ VERTROUWELIJK ]
26

Beschikking OPTA/N&R/2005.001.586 van 28 april 2005 voor het nummer 0909-7776777 voor de

dienstomschrijving: Verkoop ringtones/logo’s/ spellen.
27

[ VERTROUWELIJK ]
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onder d, van de Wet bibob. [ VERTROUWELIJK ]
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37. [ VERTROUWELIJK ]
B. [ VERTROUWELIJK ]
38. [ VERTROUWELIJK ]

39. [ VERTROUWELIJK ]
40. [ VERTROUWELIJK ] 28 29
D. [ VERTROUWELIJK ]
41. [ VERTROUWELIJK ]
E. [ VERTROUWELIJK ]
42. [ VERTROUWELIJK ]
F.

[ VERTROUWELIJK ]

43. [ VERTROUWELIJK ]
G. Blokkade van de nummers is in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur
44. Omdat de opschorting op grond van artikel 7.3b van de Tw onverwijld geschiedt en Simbat
grote schade lijdt, is het volgens Simbat van groot belang dat de ACM niet voorbarig
handelt, maar zorgvuldig de aanwijzingen onderzoekt en de betrokken belangen afweegt.
De ACM heeft dit nagelaten. De opschorting is daarom volgens Simbat in strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. De ACM heeft zelf geen, althans
onvoldoende nader onderzoek gedaan of het gebruik van de nummers onrechtmatig was.
Het voorgenomen besluit is naar de mening van Simbat onvoldoende gemotiveerd.

28

[ VERTROUWELIJK ]

29

[ VERTROUWELIJK ]
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C. [ VERTROUWELIJK ]
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H. Openbaarmaking en vertrouwelijke gegevens
45. Simbat geeft aan dat als de ACM ondanks de zienswijze de nummers intrekt, hij zich verzet
tegen openbaarmaking van het besluit, in ieder geval tot alle beroepsmogelijkheden van
Simbat zijn gebruikt en onherroepelijk vaststaat dat de nummers mochten worden
ingetrokken. Voortijdige openbaarmaking zou onomkeerbare (reputatie)schade voor Simbat
correspondentieadres als vertrouwelijk aan te merken, omdat dit niet het adres van de op de
[ VERTROUWELIJK ] gevestigde Simbat is.

7 Beoordeling zienswijze
Hieronder gaat de ACM in op de zienswijze van Simbat.
A. [ VERTROUWELIJK ]
46. [ VERTROUWELIJK ]
B. [ VERTROUWELIJK ]
47. [ VERTROUWELIJK ]30 31
C. [ VERTROUWELIJK ]
48. [ VERTROUWELIJK ]
49. [ VERTROUWELIJK ]
D. [ VERTROUWELIJK ]
50. [ VERTROUWELIJK ]
E. Intrekking nummers is onevenredig
51. De ACM houdt toezicht op de naleving van de Tw, waaronder het juist gebruik van
nummers. Niet alleen beoogt zij hiermee de nummervoorraad efficiënt te beheren, ook

30

[ VERTROUWELIJK ]

31

[ VERTROUWELIJK ]
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met zich brengen. Voorts verzoekt Simbat de ACM de persoonsgegevens en het gebruikte
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beoogt zij hiermee consumenten te beschermen. Aangezien [ VERTROUWELIJK ] kan de
ACM op grond van artikel 4.7, vierde lid, onder c, jo. artikel 4.3, derde lid, onder b, van de
Tw jo. artikel 3, eerste lid jo. achtste lid, artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob de nummers
intrekken. Simbat heeft gesteld, maar niet nader onderbouwd dat hij door de intrekking van
de nummers grote schade lijdt. Er is daarom geen sprake van schending van het

F.

Gebruik nummer voor [ VERTROUWELIJK ] niet vastgesteld

52. In randnummer 33 is de ACM reeds ingegaan op de omstandigheid dat met betrekking tot
het nummer 0909-7776777 niet is vastgesteld of Simbat dit heeft gebruikt voor een strafbaar
feit.
G. Blokkade van de nummers is in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur
53. Als de ACM een aanwijzing heeft dat de nummergebruiker niet voldoet aan het gestelde bij
of krachtens de Tw, dan kan hij op grond van de artikelen 7.3a en 7.3b van de Tw een
aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst een aanwijzing geven
respectievelijk de betaling die gerelateerd is aan het gebruik van het nummer en de
aankiesbaarheid van het nummer op te schorten voor maximaal vier weken, welke periode
eenmalig met maximaal vier werken kan worden verlengd. De enkele aanwijzing dat de
nummergebruiker niet voldoet aan het gestelde bij of krachtens de Tw, die kan volgen uit
eigen onderzoek of uit ingediende klachten32, was voor de ACM voldoende om de betaling
en aankiesbaarheid van de nummers van Simbat op te schorten. [ VERTROUWELIJK ]
heeft voor de ACM een signaal gevormd om in de periode van opschorting onderzoek te
verrichten naar het gebruik van de aan Simbat toegekende nummers. Binnen de periode
van acht weken heeft de ACM een definitief oordeel gevormd dat is neergelegd in dit besluit.
54. De aanwijzing die de ACM een aanbieder van openbare elektronische
communicatiediensten kan geven, heeft juist voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld het
opschorten van de toekenning van nummers. De aanwijzing heeft minder verstrekkende
gevolgen, in die zin dat een nummergebruiker, uitgaande van een bonafide activiteit, in
beginsel zijn activiteiten kan voorzetten als de termijn waarvoor de aanwijzing geldt, is
verstreken. Pas als uit onderzoek door de ACM blijkt dat de toekenning van de nummers
terecht is opgeschort, zal de ACM de nummers definitief kunnen intrekken op grond van
artikel 4.7, vierde lid, onderdeel a, van de Tw. Van strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en
het evenredigheidsbeginsel is dan ook geen sprake.

32

Kamerstukken II 2005/06, 30 537, nr. 3, p. 12.
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evenredigheidsbeginsel.
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H. Openbaarmaking en vertrouwelijke gegevens
55. Over het verzet van Simbat tegen openbaarmaking van dit besluit, in ieder geval tot hij alle
beroepsmogelijkheden heeft gebruikt en onherroepelijk vaststaat dat de ACM de nummers
gevolgen heeft voor [VERTROUWELIJK], de betrokken aanbieder van een openbare
elektronische communicatiedienst tot wie de ACM de aanwijzingen als bedoeld in de
artikelen 7.3a en 7.3b van de Tw heeft gericht, en het besluit [VERTROUWELIJK] hierdoor
direct raakt, merkt de ACM [VERTROUWELIJK] aan als belanghebbende. Een
vertrouwelijke versie van dit besluit wordt daarom aan [VERTROUWELIJK]
bekendgemaakt. Voorafgaand daaraan wordt Simbat vanzelfsprekend in de gelegenheid
gesteld om aan te geven of het besluit vertrouwelijke gegevens bevat.
56. Gelet op het bovenstaande, leidt de zienswijze van Simbat er niet toe dat de ACM afziet van
haar voornemen tot intrekking van de aan Simbat toegekende nummers.
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op juiste gronden heeft ingetrokken, overweegt de ACM als volgt. Aangezien dit besluit
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8 Dictum
57. De Autoriteit Consument en Markt besluit om:
-

de bij beschikking OPTA/N&R/2005/2005.001.585 van 4 mei 2005 aan Simbat
en 0909-7777777, en de aan Simbat toegekende nummers 0909-1555 en 0909-1777,

-

de bij beschikking OPTA/N&R/2005/2005.004.122 van 15 november 2005 aan Simbat
toegekende nummers 0909-1515 en 0909-1717,

-

de bij beschikking OPTA/CNB/20082354 van 30 juli 2008 aan Simbat toegekende
nummers 0909-1888 en 0909-1999, en

-

de bij beschikking OPTA/CNB/20114559 van 3 januari 2012 aan Simbat toegekende
nummers 0909-1733 en 0909-1744

op grond van artikel 4.7, vierde lid, onder c, jo. artikel 4.3, derde lid, onder b, van de
Telecommunicatiewet jo. artikel 3, eerste lid jo. achtste lid, van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in te trekken.
De Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g. A.M. Schilperoort
Teammanager Telecom, Vervoer en Post
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 de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM). Het postadres is:
Autoriteit Consument en Markt, t.a.v. Directie Telecom, Vervoer en Post, Postbus 16326, 2500 BH 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.
De ACM wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in
dat geschrift de ACM te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien de ACM uw verzoek inwilligt, zal uw
bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure
kan daardoor worden verkort. Indien de ACM uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en
zal uw bezwaarschrift door de ACM worden behandeld.
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