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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot intrekking van de toekenning van de 
informatienummers 0900-0543 en 0900-0700 aan Telemedia Costa Blanca SL  
De intrekking vindt plaats op grond van artikel 4.7, vierde lid, aanhef en onder a, jo. artikel 4.4, 
eerste lid, aanhef en onder a, van de Telecommunicatiewet en artikel 3.6b van het Besluit 
universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, voor zover dit ziet op het niet naleven 
van bij of krachtens de Telecommunicatiewet met betrekking tot nummers gestelde regels, 
alsmede op grond van artikel 4.7, vierde lid, aanhef en onder a, van de Telecommunicatiewet, 
voor zover dit ziet op het niet naleven van de aan de toekenningsbesluiten verbonden 
voorschriften. 
 

1 Samenvatting  

1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de informatienummers 0900-0543 en 0900-0700 
(de informatienummers) toegekend aan Telemedia Costa Blanca SL (Telemedia). Telemedia is 
nummerhouder en nummergebruiker van deze informatienummers. De ACM heeft vastgesteld 
dat er kennelijk misbruik van de tarifering heeft plaatsgevonden met de aan Telemedia 
toegekende informatienummers. Tevens is Telemedia de aan de toekenningsbesluiten 
verbonden voorschriften niet nagekomen. Om die redenen trekt de ACM de toekenning van 
deze informatienummers in. 

 

2 Feiten en verloop van de procedure 

2.1 Aanvraag en toekenning informatienummers 
Informatienummer 0900-0543 

2. Op 15 augustus 2012 heeft Telemedia een 0900-nummer aangevraagd voor dienstverlening die 
hij in zijn aanvraag als volgt heeft beschreven: “Beller kiest het land van de vakantie 
bestemming. Beller wordt vervolgens doorgeschakeld naar de juiste bestemming voor info en 
booking per telefoon. Booking.com via telefoon.”  

 
3. Op 16 augustus 2012 heeft de ACM om een duidelijkere onderbouwing van de voorgenomen 

dienstverlening gevraagd. Hierop heeft Telemedia geantwoord: “Via een callcenter wordt 
informatie verstrekt over vakantie reizen en kan men direct een boeking plaatsen. Voorbeeld: 
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een klant ziet in een advertentie een vakantie bestemming. Hierop kan met telefonisch reageren 
meer informatie ontvangen en eventueel de boeking regelen.”1 

 
4. Bij besluit van 21 augustus 20122 is het informatienummer 0900-0543 toegekend aan 

Telemedia. Telemedia is de feitelijke gebruiker van het informatienummer. 
 

Informatienummer 0900-0700 
5. Op 18 juni 2012 heeft Telemedia een 0900-nummer aangevraagd voor dienstverlening die hij in 

zijn aanvraag als volgt heeft beschreven: “Nummer om vanuit Nederland te bellen met 
Nedrelands (sic) sprekende makelaars in Spanje.”  

 
6. Bij besluit van 12 juli 20123 is het informatienummer 0900-0700 toegekend aan Telemedia. 

Telemedia is de feitelijke gebruiker van het informatienummer. 
 

2.2 Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers 
7. Op 8 december 2017 is de ‘Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers’ 

(Beleidsregel) in werking getreden.  
 
8. Op 7 december 2017 heeft de ACM nummerhouders per brief4 en per nieuwsbericht op 

www.acm.nl5 op de hoogte gesteld van de Beleidsregel. De ACM heeft in de brief en in het 
nieuwsbericht aangegeven dat zij vanaf januari 2018 gaat controleren of de nummerhouders 
van uitgegeven nummers zich aan de regels houden.  
 

2.3 Controles toezichthoudend ambtenaren  
Informatienummer 0900-0543 

9. Op 7 maart, 13 maart en 15 maart 2018 heeft een toezichthoudend ambtenaar van de ACM in 
het kader van een controle gebeld naar het informatienummer 0900-0543. Hij heeft 
geconstateerd dat een oproep naar dit informatienummer werd beantwoord door een 
ingesproken bandje met de tekst: “De kosten van dit gesprek en het doorverbinden kost 90 cent 
per minuut, met een maximum van 45 euro en startklik van 4.5 cent plus uw gebruikelijke 
belkosten. Om direct met ons in contact te komen belt u nu 1840, dat is 1840, ik herhaal 1840, 
dus 1 8 4 0, 1 8 4 0, u kiest dit nummer als u direct met ons in contact wilt komen.” Nadat deze 
volledige tekst twee keer werd herhaald, werd de verbinding automatisch verbroken.  

 
 

 
1 Kenmerk OPTA/CNB/20123400. 
2 Kenmerk OPTA/CNB/20123400. 
3 Kenmerk OPTA/CNB/20122677. 
4 Kenmerk ACM/UIT/367219. 
5 Zie https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-waarschuwt-aanbieders-van-informatienummers. 
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Informatienummer 0900-0700 
10. Op 7 maart, 13 maart en 15 maart 2018 heeft een toezichthoudend ambtenaar van de ACM in 

het kader van een controle gebeld naar het informatienummer 0900-0700. Hij heeft 
geconstateerd dat een oproep naar dit informatienummer werd beantwoord door een 
ingesproken bandje met de tekst: “Dit informatienummer kost 5 cent per minuut, plus uw 
gebruikelijke belkosten. Om direct met ons in contact te komen belt u nu 1884, dat is 1884, ik 
herhaal 1884, dus 1 8 8 4, 1 8 8 4, u kiest dit nummer als u direct met ons in contact wilt komen, 
kosten: 90 cent per minuut.” Nadat deze volledige tekst één keer werd herhaald, werd de 
verbinding automatisch verbroken.  
 

2.4 Belgegevens 
11. De ACM heeft op 9 maart 20186 informatie opgevraagd bij VodafoneZiggo over het belverkeer 

van de informatienummers over de afgelopen zes maanden. VodafoneZiggo heeft op 15 maart 
20187 de belgegevens opgeleverd aan de ACM. Uit deze gegevens blijkt dat er in voornoemde 
periode 4.810 keer is gebeld naar het nummer 0900-0543. In januari en februari 2018 is er 703 
keer gebeld naar het nummer 0900-0700.8 Hieruit blijkt dat consumenten daadwerkelijk gebruik 
hebben gemaakt van de informatienummers. 
 

2.5 Opschorting betaling en aankiesbaarheid 
12. Op 19 maart 20189 heeft de ACM aan VodafoneZiggo, op grond van de artikelen 7.3a en 7.3b 

van de Telecommunicatiewet (Tw), een aanwijzing gegeven om respectievelijk de betaling die 
gerelateerd is aan het gebruik van de informatienummers en de aankiesbaarheid van de 
informatienummers op te schorten voor een periode van vier weken. De ACM heeft deze 
periode op dat moment direct verlengd met vier weken op grond van artikel 7.3a, derde lid, en 
artikel 7.3b, derde lid, van de Tw. 

 
13. Op 20 maart 201810 heeft VodafoneZiggo aan de ACM gemeld dat de informatienummers vanaf 

deze datum niet meer aankiesbaar zijn.  
 
14. Per brief van 21 maart 201811 is Telemedia van de aanwijzing op de hoogte gesteld.  

 

2.6 Conceptbesluit 
15. Op 27 maart 2018 heeft de ACM aan Telemedia een conceptversie van het besluit 

 
6 Kenmerk ACM/UIT/492478. 
7 Kenmerk ACM/IN/414356. 
8 Over de periode vóór 2018 zijn geen gegevens bekend bij VodafoneZiggo. 
9 Kenmerk ACM/UIT/492157. 
10 Kenmerk ACM/IN/414362. 
11 Kenmerk ACM/UIT/492171. 
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toegezonden. Telemedia is in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze te geven. 
 

3 Zienswijze Telemedia 

16. Op 10 april 2018 heeft Telemedia zijn zienswijze op het conceptbesluit gegeven.  
 

17. Telemedia geeft in zijn zienswijze aan dat de diensten die werden aangeboden op de 
genoemde 0900-nummers overeenkomen met de omschrijvingen in de aanvragen. Door de 
nieuwe regels van de ACM is het, aldus Telemedia, niet meer mogelijk om deze diensten nog 
aan te bieden. Sinds eind december heeft Telemedia daarom de activiteiten met deze 0900-
nummers gestaakt. Op deze nummers wordt sindsdien een bericht afgespeeld met verwijzing 
naar de nummers 1840 en 1884.  

 
18. Telemedia stelt daarnaast dat hij voor het nummer 0900-0543 een tariefwijziging heeft 

aangevraagd. Door een communicatiefout bij VodafoneZiggo en de provider van Telemedia 
(Voiped Telecom) is de tariefwijziging echter niet tijdig uitgevoerd. 

 

4 Juridisch kader 

4.1 Kennelijk misbruik van de tarifering 

19. Artikel 4.7, vierde lid, aanhef en onder a, 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: 
 a. de nummerhouder of de nummergebruiker de bij of krachtens deze wet met betrekking tot 

nummers gestelde regels of de aan het toekenningsbesluit verbonden voorschriften niet 
nakomt;” 

 
20. Artikel 4.4 van de Tw luidt:  
 “1 Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke gedragingen van een 

nummergebruiker voor de Autoriteit Consument en Markt aanleiding kunnen zijn om: 
 a. de toekenning van een nummer te weigeren, op te schorten of in te trekken, 
 b. de aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst een aanwijzing te geven 

de betaling die gerelateerd is aan het betreffende nummer op te schorten overeenkomstig 
artikel 7.3a, of 

 c. de aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst een aanwijzing te geven 
de aankiesbaarheid van het desbetreffende nummer op te schorten overeenkomstig artikel 
7.3b, eerste lid. 

 2 De gedragingen hebben betrekking op het kennelijk misbruik maken van de tarifering van een 
nummer.” 
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21. Artikel 3.6b van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Bude) luidt: 
 “1. Als gedragingen die betrekking hebben op het kennelijk misbruik maken van de tarifering 

van een nummer worden aangewezen het voorafgaand aan het leveren van een aan een 
oproep verbonden dienst: 

 a. verstrekken van feitelijk onjuiste informatie of informatie die de gemiddelde consument 
misleidt of kan misleiden als bedoeld in artikel 193c, eerste lid, en tweede lid, onderdeel b, van 
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, 

 b. weglaten van essentiële informatie als bedoeld in artikel 193d, tweede lid, van Boek 6 van 
het Burgerlijk Wetboek. 

 2. Het eerste lid is van toepassing op nummers uit de categorieën 0900, 0906, 0909 en 18.” 
 
22. In de toelichting12 bij artikel 3.6b van het Bude wordt aangegeven:  
 “Van misbruik van de tarifering van informatienummers is onder meer sprake als de door de 

nummergebruiker aangeboden dienstverlening er, zonder dat dit besloten ligt in de aard van 
deze dienstverlening, kennelijk op gericht is de duur van de oproep te verlengen of als bellers 
aan de lijn worden gehouden zonder dat zij uiteindelijk iemand te spreken krijgen of dat aan hen 
een dienst wordt verleend (zogenoemde «loze nummers»).” 

4.2 Niet nakomen van de voorschriften 

23. Artikel 4.7, vierde lid, aanhef en onder a, van de Tw luidt: 
 “4. 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: 
 a. de nummerhouder of de nummergebruiker de bij of krachtens deze wet met betrekking tot 

nummers gestelde regels of de aan het toekenningsbesluit verbonden voorschriften niet 
nakomt.” 

 
24. Artikel 3 van de Voorschriften en Beperkingen (voorschriften), zoals bijgevoegd bij alle twee de 

toekenningsbesluiten, luidt: 
 “De nummerhouder stelt de ACM onverwijld schriftelijk in kennis van:  
 (…) 
 a. iedere wijziging in de bestemming waarvoor de nummers zijn aangevraagd of toegekend of 

gereserveerd;” 
 

5 Bevoegdheid van de ACM en gebruik van die 
bevoegdheid 

25. Op grond van artikel 4.7, vierde lid, aanhef en onder a van de Tw en artikel 4.4, eerste lid, 

 
12 Stb. 2015, nr. 68, p. 4, zie ook Stb. 2008, nr. 119, p. 14. 
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aanhef en onder a, van de Tw jo. artikel 3.6b van het Bude, is de ACM bevoegd de toekenning 
van een 0900-nummer in te trekken, als is vastgesteld dat er sprake is van kennelijk misbruik 
van de tarifering van het nummer.  
 

26. Uit de toelichting13 bij de wijzigingen in hoofdstuk 4 van de Tw (waaronder die van artikel 4.4 
van de Tw) blijkt dat de ACM passende maatregelen moet kunnen nemen, onder andere als de 
nummergebruiker zich niet houdt aan het bij of krachtens de wet gestelde en waardoor derde 
partijen worden gedupeerd. Deze wijzigingen beogen in zijn algemeenheid het misbruik van 
dure nummers tegen te gaan, waarbij met name gestreefd wordt naar een betere bescherming 
van de consument.  
 

27. Om de consument in dit geval ook daadwerkelijk een betere bescherming te bieden, kan de 
ACM de informatienummers intrekken, zodat de tarifering van deze nummers niet langer kan 
worden misbruikt. 

 

6 Overwegingen 

6.1 Misbruik van de tarifering 

28. De beoordeling van de vraag of sprake is van kennelijk misbruik van de tarifering van een 
informatienummer vindt plaats op grond van artikel 3.6b van het Bude. Een van de voorbeelden 
die in de memorie van toelichting bij dit artikel is genoemd, is de situatie waarin bellers aan de 
lijn worden gehouden zonder dat zij uiteindelijk iemand te spreken krijgen of dat aan hen een 
dienst wordt verleend. De toelichting zegt hierover: 

 
 “Van misbruik van de tarifering van informatienummers is onder meer sprake als (…) bellers 

aan de lijn worden gehouden zonder dat zij uiteindelijk iemand te spreken krijgen of dat aan hen 
een dienst wordt verleend (zogenoemde <<loze nummers>>).”14 

 
29. Uit de controles die door de toezichthoudende ambtenaren van de ACM zijn uitgevoerd, blijkt 

dat de beller geen dienst geleverd krijgt wanneer hij belt naar de informatienummers van 
Telemedia.  

 
30. Bij de informatienummers 0900-0543 en 0900-0700 wordt de beller slechts gewezen op de 

mogelijkheid om een 18xy-nummer te bellen. De beller betaalt hiervoor een tarief van 
respectievelijk € 0,90 en € 0,05 per minuut.  

 
31. Bij beide informatienummers is er sprake van zogenoemde loze nummers; er wordt geen dienst 

verleend aan de beller. 
 

13 Kamerstukken II 2005/06, 30 537, nr. 3, p. 11. 
14 Stb. 2015, nr. 68, p. 4, zie ook Stb. 2008, nr. 119, p. 14. 
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32. Telemedia geeft in zijn zienswijze aan dat hij sinds eind december 2017 zijn activiteiten op de 

0900-nummers gestaakt heeft. Hiermee bevestigt Telemedia dat er sprake is geweest van loze 
nummers.  

 
33. Ten aanzien van de stelling van Telemedia dat voor het nummer 0900-0543 een tariefwijziging 

door een communicatiefout niet tijdig is doorgevoerd, merkt de ACM op dat de tariefstelling in 
dit geval niet relevant is. Het verlagen van het tarief neemt immers niet weg dat er geen dienst 
wordt verleend aan de beller. 
 

34. Gelet op het bovenstaande concludeert de ACM dat Telemedia kennelijk misbruik van de 
tarifering van zijn informatienummers heeft gemaakt, zoals omschreven in artikel 3.6b, eerste 
lid, onder b, van het Bude. Telemedia komt daarmee de bij of krachtens de Tw met betrekking 
tot nummers gestelde regels niet na. De ACM kan in een dergelijk geval een toekenning 
intrekken of opschorten krachtens artikel 4.7, vierde lid, aanhef en onder a, van de Tw. 

6.2 Niet nakomen van de voorschriften 

35. De nummerhouder dient de aan de toekenningsbesluiten verbonden voorschriften na te leven. 
Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage 2 bij de toekenningsbesluiten.15 

 
36. Artikel 3, aanhef en onder c, van de voorschriften stelt dat de nummerhouder de ACM 

onverwijld schriftelijk in kennis moet stellen van iedere wijziging in de bestemming van de 
toegekende nummers. Nu bij het bellen van de nummers slechts wordt doorverwezen naar een 
18xy-nummer, constateert de ACM dat de daadwerkelijk door Telemedia aangeboden dienst 
afwijkt van de dienst zoals omschreven in de aanvragen. De stelling in de zienswijze van 
Telemedia dat de diensten die in het verleden werden aangeboden op de genoemde 0900-
nummers wel overeenkwamen met de omschrijving in de aanvraag, doet niet af aan het feit dat 
de huidige daadwerkelijke aangeboden diensten afwijken van hetgeen in de aanvraag is 
omschreven. 

 
37. Telemedia had deze wijzigingen in de bestemmingen onverwijld aan de ACM moeten 

mededelen. Dit heeft Telemedia nagelaten. De ACM kan krachtens artikel 4.7, vierde lid, aanhef 
en onder a, van de Tw een toekenning opschorten of intrekken indien Telemedia de aan de 
toekenningsbesluiten verbonden voorschriften niet is nagekomen.  

6.3 Conclusie 

38. De ACM concludeert dat de handelwijze van Telemedia met betrekking tot de 
informatienummers is aan te merken als een gedraging waarbij bellers aan de lijn worden 

 
15 Kenmerk OPTA/CNB/20123400, kenmerk OPTA/CNB/20122677. 
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gehouden zonder dat zij uiteindelijk iemand te spreken krijgen of dat aan hen een dienst wordt 
verleend. Hiermee heeft Telemedia kennelijk misbruik van de tarifering van de 
informatienummers 0900-0543 en 0900-0700 gemaakt. 

 
39. De ACM stelt tevens vast dat Telemedia de aan de toekenningsbesluiten verbonden 

voorschriften niet is nagekomen. 
 

7 Dictum 

40. De Autoriteit Consument en Markt trekt de toekenning van de informatienummers 0900-0543 en 
0900-0700 aan Telemedia Costa Blanca SL in. De intrekking vindt plaats op grond van artikel 
4.7, vierde lid, aanhef en onder a, jo. artikel 4.4, eerste lid, aanhef en onder a, van de 
Telecommunicatiewet en artikel 3.6b van het Besluit universele dienstverlening en 
eindgebruikersbelangen, voor zover dit ziet op het niet naleven van bij of krachtens de 
Telecommunicatiewet met betrekking tot nummers gestelde regels, alsmede op grond van 
artikel 4.7, vierde lid, aanhef en onder a, van de Telecommunicatiewet, voor zover dit ziet op 
het niet naleven van de aan de toekenningsbesluiten verbonden voorschriften. 

 
 
 
De Autoriteit Consument en Markt 
namens deze,  
 
 
 
 
 
w.g. mr. C. de Jong-Kwestro 
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.


