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Samenvatting
1.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop het
informatienummer 0906-9393 wordt gebruikt en aangeboden. Dit informatienummer is toegekend aan
Cadena Xtra S.L. (Cadena), die tevens de feitelijke gebruiker van het nummer is. Cadena biedt met het
informatienummer 0906-9393 een doorschakeldienst aan naar het gratis nummer van de
Belastingdienst. Hiervoor betaalt de beller € 1 per minuut. Dit tarief geldt ook nadat de beller is
doorgeschakeld naar de BelastingTelefoon van de Belastingdienst (BelastingTelefoon).

2.

De ACM heeft VodafoneZiggo op 21 februari 2022 aanwijzingen gegeven tot het opschorten van de
aankiesbaarheid van het nummer 0906-9393 en de daaraan gerelateerde betaling. Uit het onderzoek
dat de ACM heeft verricht, blijkt dat consumenten, voordat ze besluiten om te bellen naar het
telefoonnummer, kunnen worden misleid. Naar het oordeel van de ACM is het aan de
doorschakeldienst verwante advertentie, organisch zoekresultaat en website
https://belastingtelefoonbellen.nl zodanig ingericht dat de consument in de veronderstelling kan komen
te verkeren dat hij via het informatienummer rechtstreeks in contact komt met de BelastingTelefoon. Dit
is echter niet het geval.

3.

Daarnaast oordeelt de ACM dat ook sprake is van misleidende handelspraktijken nadat de consument
heeft besloten het informatienummer te bellen, omdat essentiële informatie niet wordt gemeld. Zodra
de consument naar een informatienummer behorende bij een doorschakeldienst belt, dient de identiteit
van de aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Ook dient te worden gemeld dat sprake is van een
doorschakeldienst. Daarnaast dient te worden gemeld dat het tarief ook geldt als de consument wordt
doorverbonden. De ACM heeft vastgesteld dat de meldtekst die bellers horen voorafgaand aan
oproepen naar het informatienummer 0906-9393 niet voldoet aan de wettelijke vereisten.

4.

De ACM komt tot het oordeel dat het informatienummer in strijd met de Telecommunicatiewet (Tw)
wordt gebruikt. Hierdoor leiden consumenten financiële schade. De BelastingTelefoon is immers gratis
te bereiken via het nummer 0800-0543. Ook kan de handelswijze van Cadena nadelige gevolgen
hebben voor het vertrouwen van consumenten in de Belastingdienst en daarmee het vertrouwen in de
overheid. Consumenten zijn immers verplicht om aangifte te doen en sommigen zullen zich gedwongen
voelen om contact op te nemen met de Belastingdienst via de BelastingTelefoon. Als een beller zich
niet bewust is van het feit dat hij door gebruik te maken van het informatienummer 0906-9393 misleid
is, kan dit tot gevolg hebben dat hij in de toekomst uit financiële overwegingen minder snel contact zal
opnemen met de Belastingdienst voor hulp bij fiscale zaken. De gedupeerde consument gaat er dan
ten onrechte van uit dat de hoge telefoonkosten aan de Belastingdienst zijn te wijten en dat het bellen
naar de BelastingTelefoon nu eenmaal zo veel kost.
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5.

Daarbij komt dat de ACM in de afgelopen jaren meermaals handhavend heeft opgetreden tegen
Cadena. In 2018 heeft de ACM twee informatienummers die waren toegekend aan Cadena ingetrokken
vanwege misbruik van de tarifering en in 2019 heeft de ACM een last onder dwangsom opgelegd aan
Cadena vanwege misleidende handelspraktijken bij het aanbieden van doorschakeldiensten via vier
0906-nummers.

6.

Gelet op de ernst en de gevolgen van de misleiding, het feit dat Cadena met de onderhavige dienst een
dienst aanbiedt die vergelijkbaar is met de misleidende doorschakeldiensten die Cadena na interventie
van de ACM heeft aangepast, en de hierboven geschetste voorgeschiedenis, is de ACM van oordeel
dat intrekking van de toekenning van het informatienummer 0906-9393 in dit geval gerechtvaardigd en
proportioneel is. Door gebruik te maken van deze bevoegdheid wordt ook het risico weggenomen dat
Cadena het informatienummer op een andere website vermeldt en het nummer op die manier weer kan
inzetten voor (soortgelijke) misleidende handelspraktijken.
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1.

Inleiding

7.

De ACM is op grond van de Telecommunicatiewet verantwoordelijk voor het beheer van de
nummervoorraad in Nederland. In dat verband kent zij op aanvraag telefoonnummers, waaronder
informatienummers, toe en houdt zij toezicht op het gebruik van nummers. De ACM kan een
toekenning intrekken als de nummerhouder of de nummergebruiker de bij of krachtens de
Telecommunicatiewet met betrekking tot nummers gestelde regels niet nakomt.

8.

De ACM heeft de afgelopen jaren signalen ontvangen van consumenten die zich misleid voelen door
het aanbieden van doorschakeldiensten via informatienummers. Consumenten klagen er bijvoorbeeld
over dat zij voor het bellen naar instanties of bedrijven € 0,90 per minuut of meer hebben moeten
betalen. In werkelijkheid zijn veel instanties, zoals de Belastingdienst, gratis bereikbaar en mogen
bedrijven voor het bellen naar hun klantenservice in het kader van gesloten overeenkomsten maximaal
het verkeerstarief rekenen.1 Het was deze consumenten niet duidelijk dat ze via een doorschakeldienst
gebeld hebben, of ze hadden niet begrepen dat het genoemde tarief ook geldt voor nadat ze waren
doorverbonden met de gewenste instantie. Consumenten zagen zich geconfronteerd met hoge
rekeningen, zeker als zij bijvoorbeeld na het doorverbinden lang in de wacht hadden gestaan bij de
instantie die zij wilden spreken.

9.

Ook uit de media is naar voren gekomen dat consumenten last hebben van misleidende
doorschakeldiensten, met name naar de Belastingdienst.2

10. Aangezien vele consumenten rond maart 2022 telefonisch contact zoeken met de Belastingdienst over
de belastingaangifte, is de ACM in februari 2022 ambtshalve een onderzoek gestart naar mogelijke
misleiding bij het gebruik van informatienummers voor het aanbieden van doorschakeldiensten naar de
BelastingTelefoon. Bij het zoeken naar het telefoonnummer van de Belastingdienst via bijvoorbeeld
Google, worden in zoekresultaten (advertenties of organische zoekresultaten) en op de bijbehorende
websites 0906- of 18xy-nummers van doorschakeldiensten getoond. Als de beller de Belastingdienst
via een van deze nummers belt, geldt een tarief van bijvoorbeeld € 1 per minuut dat doorloopt nadat hij
naar de Belastingdienst is doorverbonden. Dit terwijl de BelastingTelefoon gratis bereikbaar is via het
nummer 0800-0543.
11. Een van de nummers die uit het onderzoek van de ACM naar voren is gekomen is het
informatienummer 0906-9393 dat wordt gebruikt voor het aanbieden van een doorschakeldienst naar
de BelastingTelefoon via de website https://belastingtelefoonbellen.nl.

2.

Feiten en omstandigheden

12. Bij besluit van 23 juni 20113 is het informatienummer 0906-9393 toegekend aan Cadena4, een in
Spanje gevestigd bedrijf.

1

Artikel 3.2g van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen; het verkeerstarief bedraagt de

gebruikelijke belkosten.
2

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/let-op-voor-dure-doorverbindnummers-belastingtelefoon/ en

https://opgelicht.avrotros.nl/hulp/vraag-antwoord/artikel/dure-doorschakeldiensten-voor-de-telefonische-klantenservice-van-debelastingdienst-kpn-en-ziggo-is-dat-oplichting/
3

OPTA/CNB/20112541(ACM/INT/390605).

4

ACM/21/086672.
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13. Cadena gebruikt het nummer voor een doorschakeldienst naar de BelastingTelefoon. Hiervoor betaalt
de beller € 1 per minuut. Ook nadat hij is doorgeschakeld, dus gedurende het gesprek dat met de
BelastingTelefoon plaatsvindt, blijft de beller dat tarief betalen.
14. Cadena verbindt de beller, na de melding: “Goedemiddag wij verbinden u nu door met de
Belastingtelefoon”, direct door met het gratis telefoonnummer van de Belastingdienst (0800-0543).
15. Het informatienummer 0906-9393 is te vinden via de zoekresultaten die verschijnen na het uitvoeren
van een zoekopdracht op een smartphone met logische en voor de hand liggende zoektermen in de
zoekmachine Google. Deze zoekresultaten leiden naar een door 1840 BV beheerde website
https://belastingtelefoonbellen.nl waar gelijk het informatienummer 0906-9393 wordt getoond in de
vorm van een pop-up. 1840 BV heeft dezelfde bestuurder als Cadena.5
16. De ACM heeft de belgegevens van het informatienummer 0906-9393 bij VodafoneZiggo opgevraagd.
In de maand februari 2022 werd er [1.000-1.500] keer naar het informatienummer 0906-9393 gebeld.
Deze gesprekken hebben in totaal [1.500-2.000] belminuten geduurd6.
17. Op 22 februari 2022 heeft de ACM respectievelijk op grond van de artikelen 7.3b, eerste lid, en 7.3a,
eerste lid, van de Tw aanwijzingen gegeven aan VodafoneZiggo om de aankiesbaarheid van het
informatienummer 0906-9393 en de aan dat nummer gerelateerde betaling voor een periode van vier
weken op te schorten.7 Aanleiding voor de aanwijzingen aan VodafoneZiggo vormde een beknopte
eerste beoordeling van de ACM op basis waarvan zij tot de conclusie kwam dat er een aanwijzing
bestond dat Cadena met het gebruik van het nummer 0906-9393 gedragingen verricht die betrekking
hebben op het kennelijk misbruik maken van de tarifering van het nummer, zoals genoemd in artikel
4.4, tweede lid, van de Tw. Daarbij leek de mobiele website van Cadena
https://belastingtelefoonbellen.nl, waarop het nummer via een pop-up verschijnt, niet te voldoen aan de
richtlijnen die zijn opgenomen in de Leidraad voorkomen misleiding bij doorschakeldiensten.
18. Op 16 maart 2022 heeft de ACM op grond van de artikelen 7.3a, derde lid, en 7.3b, derde lid, van de
Tw de opschortingsperiode met nog eens vier weken verlengd.8
19. Cadena, nummerhouder en nummergebruiker van het nummer 0906-9393, is van de aanwijzingen9
alsmede van de verlenging van de opschortingsperiode10 op de hoogte gesteld.
20. Bij brief van 15 maart 2022 heeft de ACM Cadena in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te
dienen.11
21. Bij mail van 22 maart 2022 heeft Cadena een zienswijze ingediend tegen de opschorting van de
aankiesbaarheid van het nummer 0906-9393 en de daaraan gerelateerde betaling, als ook tegen de
voorgenomen intrekking van het nummer.12 In de zienswijze heeft Cadena het volgende naar voren
gebracht:

5

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat 1840 BV (62906461) één bestuurder heeft. Uit het uittreksel

van de Spaanse Kamer van Koophandel blijkt dat de bestuurder van 1840 BV ook de bestuurder van Cadena (ESB17725391)
is.
6

ACM/IN/683237.

7

ACM/UIT/572073.

8

ACM/UIT/573237.

9

ACM/UIT/572209.

10

ACM/UIT/573628.

11

ACM/UIT/573107.

12

ACM/IN/685038.
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-

-

-

3.

De ICT-partner van Cadena heeft een fout gemaakt door niet de juiste melding te plaatsen bij
het nummer. Normaal gesproken wordt bij een 0906-nummer de standaard melding13 vervangen
door een aangepaste melding14, wat in dit geval niet is gebeurd. De ICT-partner heeft dit op 21
februari 2022 aangepast.
Cadena heeft het 0906-nummer één week ingezet voor 1840 BV. Hier is abusievelijk geen
melding van gemaakt aan de ACM. Dit is inmiddels hersteld en hiervan is melding gedaan aan
de ACM.
Volgens Cadena bevat de website alle essentiële informatie conform het bepaalde in artikel
6:193b van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Juridisch kader

22. Dit hoofdstuk beschrijft het juridisch kader op basis waarvan dit besluit genomen is. De teksten van de
artikelen zelf zijn opgenomen in Bijlage A bij dit besluit. Eerst zal de ACM in paragraaf 3.1 de relevante
bepalingen ten aanzien van de bevoegdheid van de ACM weergeven. De ACM is van oordeel dat bij
het gebruik van het informatienummer 0906-9393 sprake is van kennelijk misbruik van de tarifering. Er
is sprake van kennelijk misbruik van de tarifering, omdat er sprake is van misleidende
handelspraktijken voordat de consument besluit om het telefoonnummer te bellen en omdat essentiële
informatie niet wordt vermeld nadat de consument het telefoonnummer heeft gebeld. Daarom wordt in
paragraaf 3.2 het juridisch kader met betrekking tot misleidende handelspraktijken weergegeven. Tot
slot wordt in paragraaf 3.3 uiteengezet wat de relevante bepalingen zijn met betrekking tot het
ontbreken van essentiële informatie nadat de consument het telefoonnummer heeft gebeld. In dit
verband merkt de ACM op dat er op grond van de artikelen 6:193c en 193d van het BW al sprake is
van verboden misleiding of omissie als de gemiddelde consument door de handelspraktijk kan worden
misleid.

3.1. Bevoegdheid ACM
23. Op grond van artikel 4.7, vierde lid, onder a, van de Tw jo. artikel 4.4, eerste lid, onder a, van de Tw en
artikel 3.6b van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Bude) is de ACM
bevoegd om de toekenning van een nummer in te trekken wanneer er sprake is van gedragingen van
een nummergebruiker die betrekking hebben op het kennelijk misbruik van de tarifering.
24. Volgens artikel 3.6b van het Bude wordt onder deze gedragingen verstaan: het verstrekken van
onjuiste informatie of informatie die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden als bedoeld in
artikel 6:193c, eerste lid en tweede lid, onder b, van het Burgerlijk Wetboek (BW) en het weglaten van
essentiële informatie als bedoeld in artikel 6:193d, tweede lid, van het BW.

3.2. Misleidende handelspraktijken
25. Op grond van artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder a, b en f, van het BW is sprake van een
misleidende handelspraktijk, als een handelaar onjuiste, dan wel misleidende informatie verstrekt over
onder andere, de aard en de voornaamste kenmerken van het product en over de identiteit en
hoedanigheid van de handelaar, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een
overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.
26. Op grond van artikel 6:193d, eerste lid, van het BW is ook sprake van een misleidende handelspraktijk
als sprake is van een misleidende omissie. Van een misleidende omissie is sprake als een handelaar
13

“De kosten voor dit gesprek bedragen 100 cent per minuut”.

14

“Dit informatienummer en het doorverbonden gesprek kosten 100 cent per minuut plus uw gebruikelijke belkosten”.
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essentiële informatie weglaat waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst
neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen (artikel 6:193d, tweede lid, van het BW).
27. Bij de beoordeling of essentiële informatie is weggelaten of verborgen is gehouden, worden de feitelijke
context, de beperkingen van het communicatiemedium alsook de maatregelen die zijn genomen om de
informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen, in aanmerking genomen
(artikel 6:193d, vierde lid, van het BW).
28. Artikel 6:193e van het BW benoemt informatie die essentieel is in een uitnodiging tot aankoop. Dit zijn
onder andere: de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin dit gezien het medium
en het product passend is (onderdeel a), de identiteit van de handelaar en zijn handelsnaam
(onderdeel b) en de prijs van de dienst (onderdeel c). De definitie van uitnodiging tot aankoop luidt:
‘commerciële boodschap die de kenmerken en de prijs van het product op een aan het gebruikte
medium aangepaste wijze vermeldt en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen’ (artikel
6:193a, eerste lid, aanhef en onder g, van het BW).
29. Een handelaar is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt (artikel 6:193a, eerste lid, onder b, van het BW).
30. Onder een besluit over een overeenkomst wordt verstaan: een door een consument genomen besluit
over de vraag of, en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk
betaalt, behoudt of van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het product,
ongeacht of de consument overgaat tot handelen (artikel 6:193a, eerste lid, onder e, van het BW). In
zijn arrest van 19 december 2013 in de zaak Trento Sviluppo heeft het Hof van Justitie overwogen dat
het begrip besluit over een overeenkomst niet alleen het besluit om het product al dan niet te kopen
omvat, maar tevens alle besluiten die daarmee rechtstreeks verband houden, met name het besluit om
de winkel binnen te gaan.15 De Europese Commissie heeft in de richtsnoeren bij de richtlijn inzake
oneerlijke handelspraktijken vermeld dat veel besluiten vóór aankoop als besluit over een transactie
kunnen worden beschouwd, bijvoorbeeld: een besluit om door te klikken op een website naar
aanleiding van een commercieel aanbod.16
31. Zoals in de genoemde richtsnoeren uiteen is gezet, is de gemiddelde consument in de jurisprudentie
van het Hof van Justitie iemand die kritisch, nadenkend en behoedzaam is in zijn marktgedrag. Hij zal
zichzelf informeren met betrekking tot de kwaliteit en de prijs van producten en efficiënte keuzes
maken. De gemiddelde consument als bedoeld in de richtlijn is echter niet iemand die weinig
bescherming nodig heeft omdat hij altijd in staat is alle beschikbare informatie te verzamelen en op
basis daarvan een verstandig besluit te nemen, zo vervolgt de Europese Commissie. Bij de
interpretatie van het begrip “gemiddelde consument” krachtens de richtlijn oneerlijke handelspraktijken,
dient altijd rekening te worden gehouden met artikel 114 van het Verdrag, dat voorziet in een hoog
niveau van consumentenbescherming. Bovendien is, zoals uitdrukkelijk vermeld in overweging 18 bij
de Richtlijn, het criterium van de gemiddelde consument geen statistisch criterium. Dit betekent dat de
nationale autoriteiten en rechtbanken in staat moeten zijn om naar eigen oordeel te bepalen of een
praktijk de gemiddelde consument kan misleiden, door uit te gaan van de vermoedelijke verwachting
van een doorsneeconsument, zonder een deskundigen- of een opinie-onderzoek te hoeven gelasten.
32. Onder product wordt in de bepalingen over misleidende handelspraktijken onder andere begrepen een
dienst (artikel 6:193a, eerste lid, aanhef en onder c, van het BW).

15

HvJ EU 19 december 2013, Zaak C-281/12, ECLI:EU:C:2013:859 (Trento Sviluppo), punten 35-38.

16

Richtsnoeren van de Europese Commissie voor de tenuitvoerlegging/toepassing van Richtlijn 2005/29/EG betreffende

oneerlijke handelspraktijken, SWD(2016) 163 final, p. 42.
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3.3. Geen verstrekking van essentiële informatie vóór het doorschakelen van het
gesprek
33. Zoals hiervoor vermeld, kunnen gedragingen die betrekking hebben op het kennelijk misbruik maken
van de tarifering van een 090x-nummer door een nummergebruiker, op grond van artikel 4.4 van de Tw
jo artikel 4.7 van de Tw jo. artikel 3.6b van het Bude, aanleiding vormen om de toekenning van een
nummer in te trekken.
34. Er is onder andere sprake van kennelijk misbruik van de tarifering indien sprake is van het weglaten
van essentiële informatie als bedoeld in artikel 6:193d, tweede lid, van het BW. De ACM heeft in de
Beleidsregel toekenning en intrekking 090x- en 18xy-nummers17 (Beleidsregel) aangegeven wat zij in
deze context kan verstaan onder het verstrekken van essentiële informatie.
35. Op basis van artikel 4 van de Beleidsregel dient bij de aanvang van de dienst de identiteit van de
nummergebruiker en de voornaamste kenmerken van de dienst kenbaar te worden gemaakt. Tevens
dient de beller bij aanvang van de dienst op de hoogte te worden gesteld van het feit dat er een
doorschakeldienst wordt aangeboden, het tarief hiervan en het feit dat het tarief ook geldt voor het
gesprek dat na de doorschakeling plaatsvindt.
36. Uit de toelichting bij de Beleidsregel blijkt dat deze informatie tijdens de tariefmelding kan worden
gegeven, maar dat het ook is toegestaan om de informatie na de tariefmelding te verschaffen. De
informatie moet in ieder geval worden geleverd voordat de dienst wordt verstrekt.

4.

Onderzoek

37. Zoals vermeld in randnummer 10 is de ACM in februari 2022 ambtshalve een onderzoek gestart naar
mogelijke misleiding bij het gebruik van informatienummers voor het aanbieden van
doorschakeldiensten naar de BelastingTelefoon, aangezien vele consumenten rond maart 2022
telefonisch contact zoeken met de Belastingdienst over de belastingaangifte. Om potentiële
consumentenschade als gevolg van misleiding te voorkomen, heeft de ACM onderzocht bij welke
doorschakeldiensten bellers terechtkomen op basis van de zoekterm ‘Belastingdienst bellen’. Dit is een
zoekterm waarvan de ACM verwacht dat deze gebruikt zou kunnen worden door een consument die in
contact wil komen met de BelastingTelefoon. In een aantal gevallen was sprake van domeinnamen
waarin de term ‘belastingtelefoon’ voorkomt. Uit de Leidraad voorkomen misleiding bij
doorschakeldiensten volgt dat dit aspect er doorgaans toe zal leiden dat sprake is van misleiding.18
38. Het gebruik van de term ‘belastingtelefoon’ in de domeinnaam, kan voor iemand die op zoek is naar het
telefoonnummer van de Belastingdienst, sterker bijdragen aan eventuele misleiding dan domeinnamen
waarbij dit niet het geval is. Daarom is er voor gekozen om deze websites verder te onderzoeken.
Daarbij is beoordeeld of er naast het gebruik van misleidende domeinnamen, ook op andere punten
van de Leidraad sprake is van misleiding. Dat was onder andere het geval bij de website
https://belastingtelefoonbellen.nl, waarop het informatienummer 0906-9393 staat vermeld.
39. Uit het onderzoek bleek dat het informatienummer 0906-9393 wordt gebruikt voor het aanbieden van
een doorschakeldienst naar de BelastingTelefoon. Toezichthoudend ambtenaren van de ACM hebben

17

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2017-12/definitieve-beleidsregel-toekenning-en-intrekking-

informatienummers-2017-12-07.pdf
18

Leidraad, p. 6-7: “Het gebruik van een domeinnaam met daarin de naam van een bedrijf of instelling, waarnaar de

nummerhouder kan doorschakelen, of van een domeinnaam die verwarring kan scheppen over de aard van de dienst van de
nummerhouder, of van haar identiteit als aanbieder.”

7/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

de openbare uitingen, waarin het informatienummer 0906-9393 wordt vermeld, beoordeeld en
gedocumenteerd.
40. Ten behoeve van dit onderzoek zijn de zoekresultaten, waaronder een advertentie die op een
smartphone wordt verkregen via de zoekmachine Google, en de mobiele website die gebruikt wordt
voor het aanbieden van dit informatienummer vastgelegd. Daarnaast hebben toezichthoudend
ambtenaren het desbetreffende informatienummer meermaals gebeld.
41. Hieronder is kort beschreven op welke wijze het onderzoek heeft plaatsgevonden. De uit dit onderzoek
verkregen informatie is in verband met de overzichtelijkheid in hoofdstuk 5 opgenomen. Dat hoofdstuk
bevat de beoordeling van de ACM. Het is op die manier direct helder op welke informatie de
beoordeling van de ACM betrekking heeft.
Onderzoek zoekresultaten
42. Op 15, 16, 17, 18 en 21 februari 2022 hebben toezichthoudend ambtenaren met een mobiele telefoon19
via de zoekmachine Google gezocht naar advertenties en organische zoekresultaten door middel van
de zoekterm ‘Belastingdienst bellen’. Dit is een zoekterm waarvan de ACM verwacht dat deze gebruikt
zou kunnen worden door een consument die de contactgegevens zoekt van de Belastingdienst.
Organische zoekresultaten worden door Google opgemaakt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
zoekopdracht. De nummergebruiker heeft er echter wel invloed op hoe een organisch resultaat eruit
komt te zien.20 De toezichthoudend ambtenaren hebben de advertenties en organische zoekresultaten
vastgelegd alsmede de HTML code:
<title>Belastingtelefoon nodig? | Bel nu 1 8 4 0 BV</title>><meta name="description" content="Bel
1808 voor nummerinformatie Belastingdienst. ✅ Doorschakeldienst [90cpm ook na doorverbinden]
Direct persoonlijk contact. Géén keuzemenu." />
In deze code valt te zien welke titel en fragmenten aan Google zijn voorgedragen als suggestie voor de
organische zoekresultaten.
Onderzoek websites
43. In de zoekresultaten die via Google voor de zoekterm ‘Belastingdienst bellen’ worden verkregen, is het
informatienummer 0906-9393 vermeld en wordt verwezen naar https://belastingtelefoonbellen.nl. De
toezichthoudend ambtenaren hebben de website vastgelegd.21
Onderzoek informatienummer 0906-9393
44. Toezichthoudend ambtenaren hebben op 15, 16, 17, 18 en 21 februari 2022 met een smartphone naar
het informatienummer 0906-9393 gebeld door te drukken op het nummer dat verscheen in een pop-up
op de mobiele website https://belastingtelefoonbellen.nl.

5.

Beoordeling ACM

45. In dit hoofdstuk concludeert de ACM tot de intrekking van de toekenning van het informatienummer
0906-9393.

19

De ACM heeft de controles met een mobiele telefoon uitgevoerd, omdat consumenten die op zoek zijn naar een

telefoonnummer van een bedrijf dit in de regel via een mobiele telefoon zullen doen. Hierbij is gebruik gemaakt van een iPhone
7 en Samsung Galaxy S8. Dit leidde niet tot wezenlijke verschillen in vastleggingen.
20

Zie voor meer informatie hierover Bijlage B bij dit besluit.
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46. De ACM baseert dit op de vaststelling dat sprake is van misleidende handelspraktijken voordat de
consument besluit om het telefoonnummer te bellen. Deze praktijken kwalificeren als kennelijk misbruik
van de tarifering. In dit kader zal de ACM ten eerste de zoekresultaten, verkregen op een smartphone
via Google beoordelen (paragraaf 5.1). Ten tweede zal de ACM haar oordeel geven over de mobiele
website waarnaar de beoordeelde zoekresultaten verwijzen (paragraaf 5.2). Naast het oordeel dat
sprake is van misleidende handelspraktijken, komt de ACM ook tot het oordeel dat er sprake is van
kennelijk misbruik van de tarifering, omdat essentiële informatie niet wordt vermeld nadat de
consument het telefoonnummer heeft aangekozen (paragraaf 5.3). Vervolgens beschrijft de ACM de
gevolgen van deze overtreding voor de beller (paragraaf 5.4). Ten slotte besluit de ACM – gelet op alle
feiten en omstandigheden van het gebruik van het nummer – tot intrekking van de toekenning van het
informatienummer 0906-9393 (paragraaf 5.5).

5.1. Zoekresultaten
5.1.2

Google advertenties

47. Een toezichthoudend ambtenaar van de ACM heeft onderzoek gedaan door de stappen te doorlopen
die een consument doorloopt wanneer hij met een mobiele telefoon in de zoekmachine Google de
zoekterm ‘Belastingdienst bellen’ invoert. Vervolgens heeft de ACM de informatie die voorafgaand aan
het telefoongesprek wordt geleverd, waaronder de zoekresultaten en de website, oftewel de informatie
in de uitnodiging tot aankoop, beoordeeld op de vraag of er sprake is van misleidende praktijken.
48. Bij de zoekterm ‘Belastingdienst bellen’ was het tweede zoekresultaat dat in de zoekresultaten
verscheen22 de volgende Google advertentie voor de website https://belastingtelefoonbellen.nl:

22

Iedere keer als een zoekopdracht via Google wordt uitgevoerd, vindt een advertentieveiling plaats die bepaalt welke

advertenties worden weergegeven en in welke volgorde (meer informatie over de advertentieveiling is te vinden op
https://support.google.com/google-ads/answer/142918?hl=nl).

9/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

Afbeelding 1: Screenshot Google advertentie23 (zoekresultaat 2 en zoekterm ‘belastingdienst bellen’), d.d. 15 februari
2022

49. Dit betreft een advertentie die Google tegen betaling op een prominente plek plaatst.24
Verstrekken van misleidende informatie
50. In de titel van de advertentie staat: “Belastingdienst nodig? Bel 1840 BV”. In de tekst daaronder staat
onder andere: “Direct persoonlijk contact”. Hiermee wordt de onjuiste indruk gewekt dat op de website
een telefoonnummer kan worden gevonden waarmee een consument direct in contact kan komen met
de Belastingdienst.
51. Daarnaast valt op dat de domeinnaam van de website waar de consument via deze advertentie naar
wordt doorgestuurd https://www.belastingtelefoonbellen.nl is. Het gebruik van deze domeinnaam kan
bijdragen aan de misleiding, omdat de consument die al in de veronderstelling verkeert dat de Google
advertentie afkomstig is van de Belastingdienst, deze domeinnaam als bevestiging kan zien dat het
inderdaad de Belastingdienst is die de dienst aanbiedt. Op de contactpagina van de officiële website
van de Belastingdienst is een link opgenomen naar een pagina waarop de telefoonnummers van de
Belastingdienst staan vermeld. Bovenaan het overzicht staat ‘BelastingTelefoon’, gevolgd door vier
varianten waaronder ‘BelastingTelefoon Auto’ en ‘BelastingTelefoon Schenken’25. Kortom, de naam
waarmee de Belastingdienst naar buiten treedt over de meeste van haar telefoonnummers – en
waarmee consumenten als gevolg daarvan bekend zijn – bevat de term ‘BelastingTelefoon’.
52. In dit verband merkt de ACM op dat het gebruik van de naam “belastingtelefoon” in de domeinnaam
overigens op zichzelf al een misleidende handelspraktijk vormt. Het gebruik van een domeinnaam
waarin de naam van het bedrijf of de instelling staat waarnaar de nummerhouder doorschakelt, brengt
immers een aanzienlijk risico met zich mee dat consumenten in de veronderstelling komen te verkeren
dat het een website van de desbetreffende organisatie betreft.26 Door het gebruik van de naam

23

ACM/INT/443416.

24

Zie ook bijlage B.

25

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/belastingdienst-bellen

26

Zie Leidraad, p. 6 en 7.
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“belastingtelefoonbellen” kunnen consumenten worden misleid over de identiteit van de aanbieder en
daarmee ook over de aard en voornaamste kenmerken van de dienst die wordt aangeboden.
53. De ACM concludeert dat de opzet van de advertentie de gemiddelde consument kan misleiden over de
aangeboden dienst die in de advertentie wordt beschreven. Daarmee heeft Cadena consumenten
onder valse voorwendselen bewogen om zijn website te bezoeken.27

5.1.2

Organisch zoekresultaat

54. De zoekterm ‘Belastingdienst bellen’ levert het volgende zoekresultaat op voor de website
https://belastingtelefoonbellen.nl:

Afbeelding 2: Screenshot Google organisch zoekresultaat28 (zoekterm ‘belastingdienst bellen’), d.d. 21 februari 2022

55. In de organische zoekresultaten is een domeinnaam, een titel en een tekst opgenomen. De
domeinnaam en de titel worden door Cadena bepaald. De tekst daaronder wordt door Google
samengesteld aan de hand van informatie uit de ‘<meta name=”description”>’ tag in de HTML-code, die
Cadena aanlevert. 29 De ACM beperkt zich in haar beoordeling tot de domeinnaam en de titel, omdat
niet vaststaat dat Cadena de tekst daaronder daadwerkelijk heeft beïnvloed en die tekst dus ook
volledig door Google kan zijn samengesteld. Ongeacht of de niet-vetgedrukte tekst kon worden
beïnvloed door Cadena, constateert de ACM echter dat die tekst het misleidende karakter van de
domeinnaam en de titel - die direct in het oog springt - niet wegneemt. De ACM licht dat hieronder toe.
56. In de kop van het organische zoekresultaat staat in vetgedrukte letters: “Belastingtelefoon nodig? Bel
nu 1840 BV”. Deze tekst komt overeen met de titel die is aangeleverd door de nummergebruiker zoals

27

Zie ook Vzr. Rb. Rotterdam 2 augustus 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7513, r.o. 10.2.

28

ACM/INT/443576.

29

https://support.google.com/webmasters/answer/35624?hl=nl. Zie hierover bijlage B.
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in randnummer 42 is omschreven. Dit kan ten onrechte de indruk wekken dat de consument via de
website https://belastingtelefoonbellen.nl direct in contact kan komen met de BelastingTelefoon. Door
te bellen via de dienst van 1840 BV of Cadena, kan de consument echter niet direct zijn
belastinggerelateerde vragen aan de Belastingdienst stellen. 1840 BV of Cadena schakelt de
consument eerst door naar de BelastingTelefoon van de Belastingdienst. In zijn zienswijze heeft
Cadena aangegeven dat hij het informatienummer 0906-9393 één week heeft ingezet voor 1840 BV.
De ACM heeft in haar onderzoek vastgesteld dat het abonnee-informatienummer 1884 oorspronkelijk
op de website https://belastingtelefoonbellen.nl stond vermeld en dat dit nummer sinds de opschorting
van de aankiesbaarheid van het nummer 0906-9393 opnieuw op de website is vermeld. De
nummerhouder van 1884 is 1840 BV. Het voorgaande neemt niet weg dat de consument in de periode
waarin het informatienummer 0906-9393 op de website stond vermeld, kan zijn misleid aangezien
Cadena heeft nagelaten om ook de overige informatie, zoals de informatie over de identiteit van de
aanbieder, aan te passen.
57. Daarnaast kan het gebruik van de naam “Belastingtelefoon” in de titel en in de domeinnaam
https://belastingtelefoonbellen.nl, bij de consument onterecht de indruk wekken dat op voornoemde
website het nummer van de Belastingdienst kan worden gevonden. Op de contactpagina van de
officiële website van de Belastingdienst is een link opgenomen naar een pagina waarop de
telefoonnummers van de Belastingdienst staan vermeld. Bovenaan het overzicht staat
‘BelastingTelefoon’, gevolgd door vier varianten waaronder ‘BelastingTelefoon Auto’ en
‘BelastingTelefoon Schenken’ gebruikt30. Kortom, de naam waarmee de Belastingdienst naar buiten
treedt over de meeste van haar telefoonnummers – en waarmee consumenten als gevolg daarvan
bekend zijn – bevat de term ‘BelastingTelefoon’.
58. In de titel van het zoekresultaat staat 1840 BV vermeld. 1840 BV is echter niet de nummerhouder of
nummergebruiker van het nummer 0906-9393. Dat is immers Cadena. Hierdoor is het voor
consumenten niet duidelijk dat Cadena de aanbieder van de doorschakeldienst is.
59. De ACM concludeert dat de titel van het organische zoekresultaat en de in het zoekresultaat vermelde
domeinnaam https://belastingtelefoonbellen.nl de gemiddelde consument kunnen misleiden over de
aangeboden dienst en de identiteit van de aanbieder.

5.2. Mobiele website
60. De toezichthoudend ambtenaar is op de website https://belastingtelefoonbellen.nl gekomen door op de
in paragraaf 5.1.1 bedoelde Google advertentie en op het in paragraaf 5.1.2 bedoelde organische
zoekresultaat te klikken.
61. De ACM betrekt in de beoordeling slechts de mobiele website, en niet de desktop versie van de
websites. Veel consumenten zullen immers hun mobiele telefoon gebruiken wanneer zij op zoek zijn
naar het nummer van de Belastingdienst. Er is sprake van een uitnodiging tot aankoop zodra een
telefoonnummer op de website wordt vermeld of wanneer op de mobiele webpagina een virtuele
belknop is opgenomen, waarop de consument kan klikken om het nummer te bellen. In dit geval is op
de mobiele webpagina van https://belastingtelefoonbellen.nl een groene belknop opgenomen met de
tekst: “Bel direct”. Wanneer de website wordt aangeklikt, verschijnt er een pop-up met het
informatienummer 0906-9393 waardoor de belknop niet te zien is. Het al dan niet verschijnen van de
pop-up is afhankelijk van de instellingen van de gebruikte telefoon.
62. Bij de controle die is uitgevoerd via een iPhone 7 verschijnt bij het openen van de mobiele website
https://belastingtelefoonbellen.nl de volgende pagina:

30

Te vinden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/belastingdienst-bellen.
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Afbeelding 3: Screenshot website met pop-up31 (https://belastingtelefoonbellen.nl), d.d. 21 februari 2022

63. Wanneer na het openen van de website niet automatisch de pop-up verschijnt is de volgende pagina
van de mobiele website https://belastingtelefoonbellen.nl te zien:

31

ACM/INT/443576.
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Afbeelding 4: Screenshot website zonder pop-up32 (https://belastingtelefoonbellen.nl), d.d. 21 februari 2022

64. De ACM is van oordeel dat de misleiding die begint bij de op Google gevonden advertentie of het op
Google gevonden zoekresultaat wordt voortgezet op de mobiele website
https://belastingtelefoonbellen.nl. De tekst op de website kan een onterecht vermoeden van de
consument bevestigen dat hij via het op de mobiele website genoemde informatienummer 0906-9393
direct iemand van de BelastingTelefoon kan spreken.
Verstrekken van misleidende informatie
65. De domeinnaam https://belastingtelefoonbellen.nl valt direct op. Volgens de Leidraad is er sprake van
misleiding wanneer de domeinnaam de naam van een bedrijf of instelling bevat waarnaar wordt
doorgeschakeld.33 In casu schakelt Cadena door naar de BelastingTelefoon, die in de domeinnaam
staat vermeld. Door het gebruik van de naam “belastingtelefoonbellen” kunnen consumenten worden
misleid over de identiteit van de aanbieder en daarmee ook over de aard en voornaamste kenmerken
van de dienst die wordt aangeboden.
66. De titel bovenaan de website “Belastingtelefoon bellen”, waarbij de term Belastingtelefoon is
vetgedrukt, valt ook direct op. Zoals de ACM eerder heeft overwogen, kan de term “Belastingtelefoon”
de gemiddelde consument misleiden over de aangeboden dienst en de identiteit van de aanbieder. Het
kan bij de consument onterecht de indruk wekken dat het nummer 0906-9393 – dat direct onderaan het
beeldscherm verschijnt in de vorm van een pop-up – het nummer van de Belastingdienst is. De
Belastingdienst gebruikt de naam BelastingTelefoon immers in haar openbare uitingen waaronder op
haar officiële website.34 Deze naam is publiekelijk bekend. In tegenstelling tot hetgeen de term

32

ACM/INT/443576.

33

Zie Leidraad, p. 6 en 7.

34

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/belastingdienst-bellen.
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“belastingtelefoon” suggereert, belt de consument niet direct naar de BelastingTelefoon door op de
pop-up te drukken waarmee het nummer 0906-9393 wordt gebeld.
67. Daarnaast staat onder de titel in grote letters: “Zoekt u het nummer van de Belastingdienst?” Deze tekst
springt in het oog en kan, in combinatie met het nummer 0906-9393, dat verschijnt in de pop-up, bij de
consument onterecht de indruk wekken dat hij door op het nummer te drukken direct in contact komt
met (de juiste afdeling van) de Belastingdienst. In dit verband merkt de ACM op dat in openbare
uitingen waar een nummer of belknop is opgenomen, duidelijk moet zijn aangegeven dat de beller die
naar het betreffende telefoonnummer belt, een doorschakeldienst belt.35 Dat is hier niet het geval.
68. Op het startscherm van de website https://belastingtelefoonbellen.nl dat wordt getoond bij de controle
die is uitgevoerd waarbij niet automatisch de pop-up verschijnt, wordt onder de groene belknop in
kleine letters weergegeven wat het tarief is, dat het tarief ook geldt na doorverbinden en dat het een
doorschakeldienst is. Aangezien 1840 BV echter niet de nummerhouder of nummergebruiker is van het
nummer 0906-9393, en dus ook niet de aanbieder van de doorschakeldienst is, wordt de consument
misleid over de identiteit van de aanbieder.
Weglaten of verborgen houden van essentiële informatie (misleidende omissie)
69. Wanneer de consument op de mobiele website terechtkomt verschijnt er direct een pop-up met “Bel
0906-9393,344”.36 Tevens is er een belknop opgenomen op de mobiele website. Beide elementen
brengen met zich mee dat op de mobiele website in één oogopslag ten minste de volgende essentiële
informatie duidelijk zichtbaar moet zijn: de identiteit van de aanbieder van de doorschakeldienst, de
voornaamste kenmerken van de dienst en de prijs37. De ACM constateert dat deze essentiële
informatie ontbreekt of verborgen wordt gehouden op de mobiele website.
70. Ten eerste ontbreekt de identiteit van Cadena, de gebruiker van het informatienummer 0906-9393 en
aanbieder van de doorschakeldienst, op de homepage van de website, en overigens ook elders op
website. Alleen 1840 BV, die dezelfde bestuurder heeft als Cadena, staat vermeld. Dit biedt echter
geen duidelijkheid over de identiteit van Cadena. Hierdoor kan de gemiddelde consument worden
misleid.
71. Daarnaast heeft Cadena ten onrechte nagelaten om bovenaan de homepage van de mobiele website
waar hij de BelastingTelefoon in vetgedrukte letters noemt, zijn handelsnaam en aard van zijn dienst in
dezelfde context en in een even groot lettertype te vermelden.38
72. Ten tweede is het niet duidelijk wat de aard en de voornaamste kenmerken van de aangeboden dienst
zijn, omdat deze informatie verborgen wordt gehouden. Door de pop-up te plaatsen over de belknop en
over de tekst die onder de belknop staat, kan de consument niet lezen dat het gaat om een
“Doorschakeldienst van 1840 BV” (zie afbeelding 3).
73. Ten derde is het niet duidelijk voor de consument wat het tarief is en dat dit tarief ook geldt als de
consument wordt doorverbonden, omdat ook deze informatie verborgen wordt gehouden. Onder de
belknop staat in kleine letters: “Bellen kost honderd cpm [Tarief geldt ook als u bent doorverbonden]”.
Dit is echter niet te lezen door het verschijnen van de pop-up (zie afbeelding 3). De consument die klikt
op het nummer 0906-9393 dat is vermeld in de pop-up, is daardoor niet op de hoogte van het tarief dat
hij betaalt voor het bellen naar de Belastingdienst via de doorschakeldienst van Cadena.

35

Zie Leidraad, p. 6.

36

De laatste drie cijfers na de komma (344) vormen een code die aan het systeem wordt meegegeven om aan te geven dat het

systeem weet dat de beller de BelastingTelefoon wil bellen.
37

Zie Leidraad, p. 6.

38

Zie Leidraad, p. 6.
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74. De ACM concludeert dat de mobiele website https://www.belastingtelefoonbellen.nl zodanig is
opgesteld dat de gemiddelde consument kan worden misleid over de aard van de aangeboden dienst
en de identiteit van de aanbieder. Bovendien is sprake van misleidende omissies, omdat de identiteit
van de aanbieder ontbreekt, en de informatie over de aard van de dienst en het tarief op het
startscherm door het gebruik van een pop-up, verborgen wordt gehouden voor de consument. Door de
combinatie van het verstrekken van misleidende informatie en het weglaten en verborgen houden van
essentiële informatie door gebruik van een pop-up kan de consument die (via zijn mobiele telefoon) wil
bellen naar de BelastingTelefoon, misleid worden. Hierdoor kan die consument in de onjuiste
veronderstelling komen te verkeren dat de aangeboden dienst, het informatienummer 0906-9393, hem
rechtstreeks verbindt met de BelastingTelefoon.
Conclusie beoordeling advertentie, organisch zoekresultaat en website
75. Naar het oordeel van de ACM kan de gemiddelde consument door de gehele opzet van de Google
advertentie, het zoekresultaat en de mobiele website, besluiten het informatienummer 0906-9393 te
bellen, terwijl hij dat niet had gedaan als hij had geweten dat het een doorschakeldienst betreft, welk
tarief in rekening wordt gebracht voor het gesprek met de Belastingdienst (temeer nu het bellen naar
het nummer 0800-0543 van de Belastingdienst gratis is) en wie de aanbieder van deze dienst is. De
beslissing van een consument om met het informatienummer te bellen, valt aan te merken als een
besluit over een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:193c, eerste lid, van het BW en artikel 6:193d,
tweede lid, van het BW. De ACM concludeert dat er sprake is van misleidende handelspraktijken als
bedoeld in artikel 6:193c, eerste lid, van het BW en artikel 6:193d, tweede lid, van het BW.

5.3. Geen verstrekking van essentiële informatie vóór het doorschakelen van het
gesprek
76. Vorenstaand heeft de ACM geoordeeld dat, ten aanzien van de informatie die wordt verstrekt of
weggelaten voorafgaand aan het besluit van de consument het informatienummer 0906-9393 te bellen,
sprake is van misleidende handelspraktijken. Navolgend komt de ACM tot de conclusie dat ook na het
moment dat de consument het nummer daadwerkelijk belt onvoldoende informatie wordt verstrekt,
waardoor er sprake is van het kennelijk misbruik van de tarifering van het informatienummer 0906-9393
in de zin van artikel 3.6b van het Bude.39
77. Toezichthoudend ambtenaren hebben met een mobiele telefoon het informatienummer 0906-9393
gebeld. Hierbij kregen de toezichthoudend ambtenaren de volgende tariefmelding te horen:
“De kosten voor dit gesprek zijn € 1 per minuut plus uw gebruikelijke belkosten.”
Vervolgens klonk een andere (geautomatiseerde) stem:
“Goedemiddag wij verbinden u nu door met de Belastingtelefoon”.
78. De ACM stelt vast dat vanaf het moment van het bellen van het nummer de identiteit van de
nummergebruiker op geen enkele wijze kenbaar is voor de beller. Zoals de ACM reeds eerder in dit
besluit heeft vastgesteld, zijn de Google advertentie, het zoekresultaat en de website die de consument
naar het informatienummer 0906-9393 leiden, zo vormgegeven dat de consument ten onrechte in de
veronderstelling kan zijn dat hij via het nummer belt naar de BelastingTelefoon. Doordat ook na het
aankiezen van het nummer de identiteit van de nummergebruiker niet volgt uit hetgeen de beller te
horen krijgt, wordt de misleiding voortgezet.
79. Niet alleen wordt de misleiding voortgezet door het ontbreken van de identiteit van de
nummergebruiker, deze wordt nog eens versterkt doordat de beller na de verplichte tariefmelding te
39

Zoals nader uitgewerkt in artikel 4 van de Beleidsregel.
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horen krijgt: “Goedemiddag wij verbinden u nu door met de BelastingTelefoon”. Voor de beller is niet
duidelijk wie met ‘wij’ wordt bedoeld.
80. In deze meldtekst wordt aangegeven dat de consument wordt doorverbonden met de
BelastingTelefoon, maar dit acht de ACM onvoldoende voor het op adequate wijze informeren van de
beller over het feit dat hem een doorschakeldienst wordt geleverd. Door het gebruik van de term
‘doorverbinden’ kan een andere indruk worden gewekt dan dat de beller door een commerciële
aanbieder wordt doorgeschakeld. De term doorverbinden kan immers, op basis van de eerder
vastgestelde misleidende handelspraktijken van de advertenties, het organisch zoekresultaat en de
mobiele website, bij de beller de onjuiste indruk wekken dat hij de Belastingdienst heeft bereikt en dat
hij vervolgens binnen de organisatie wordt doorverbonden naar de BelastingTelefoon.
81. De ACM stelt daarnaast vast dat hoewel er sprake is van een tariefmelding, waarin wordt aangegeven
dat de kosten voor het gesprek € 1 per minuut bedragen plus de gebruikelijke belkosten, hieruit niet
blijkt dat het tarief ook geldt als de consument wordt doorverbonden, zoals reeds toegelicht in
randnummer 73.
82. In zijn zienswijze geeft Cadena hierover aan dat zijn ICT-partner niet de juiste tariefmelding heeft
geplaatst bij het nummer 0906-9393. De juiste tariefmelding zou luiden: “Dit informatienummer en het
doorverbonden gesprek kosten 100 cent per minuut plus uw gebruikelijke belkosten”. De ACM acht het
niet noodzakelijk de juistheid van deze stelling te onderzoeken. Een eventuele juiste tariefmelding doet
immers niet af aan het misleidende karakter van de melding die daarna volgt, waarin uitsluitend wordt
gemeld dat de beller wordt doorverbonden met de BelastingTelefoon. Zoals de ACM in randnummer 80
heeft overwogen, blijkt uit deze melding onvoldoende dat Cadena een doorschakeldienst aanbiedt.
83. Gelet op het vorenstaande concludeert de ACM dat de melding voorafgaand aan oproepen naar het
informatienummer 0906-9393 niet voldoet aan de vereisten op grond van artikel 4, eerste lid, aanhef en
onder a tot en met c, van de Beleidsregel, waardoor sprake is van kennelijk misbruik van tarifering van
het informatienummer 0906-9393.

5.4. Gevolgen
84. Voorgaande conclusie en de daarbij vastgestelde misleiding van de consument bieden reeds
voldoende wettelijke grondslag en zijn aanleiding voor intrekking van de toekenning van het
informatienummer 0906-9393. Voor de hier toepasselijke wetgeving is niet doorslaggevend wat de
(potentiële) gevolgen zijn van die misleiding van de consument. Niettemin ziet de ACM aanleiding om
in deze paragraaf vanuit maatschappelijk perspectief stil te staan bij die (potentiële) gevolgen voor de
consument die voortvloeien uit het kennelijk misbruik van de tarifering bij het aanbieden van het
nummer.
85. Ten eerste blijkt dat consumenten financiële schade lijden door te bellen naar het informatienummer
0906-9393. Consumenten bellen het nummer in de veronderstelling dat zij de BelastingTelefoon aan de
lijn krijgen en worden via de factuur van hun telefonie-aanbieder geconfronteerd met kosten voor het
gebruik van een informatienummer dat niet van de BelastingTelefoon blijkt te zijn. De kosten voor het
bellen naar het informatienummer 0906-9393 zijn veel hoger dan de kosten voor het bellen naar het
gratis nummer 0800-0543 dat de overheid heeft ingericht voor de BelastingTelefoon.
86. Ten tweede kan de handelswijze van Cadena nadelige gevolgen hebben voor het vertrouwen van
consumenten in de Belastingdienst en daarmee in de overheid. Belastingplichtigen dienen aangifte te
doen, zodat zij in sterke mate afhankelijk zijn van informatieverstrekking door de Belastingdienst (via de
BelastingTelefoon) om gevolg te geven aan die wettelijke verplichting. Als een beller zich niet bewust is
van het feit dat hij door gebruik te maken van het informatienummer 0906-9393 misleid is, kan dit tot
gevolg hebben dat hij in de toekomst uit financiële overwegingen minder snel contact zal opnemen met
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de Belastingdienst voor hulp bij fiscale zaken. De gedupeerde consument gaat er dan ten onrechte van
uit dat de hoge telefoonkosten aan de Belastingdienst zijn te wijten en dat het bellen naar de
BelastingTelefoon nu eenmaal zo veel kost. Dit kan niet alleen nadelige (financiële) gevolgen hebben
voor de consument, maar zoals gezegd ook zijn vertrouwen aantasten in de Belastingdienst en de
overheid in het algemeen. Daarmee wordt de reputatie van de Belastingdienst, en ook die van de
overheid in brede zin, geschaad.
87. De ACM is van mening dat Cadena met zijn aangeboden doorschakeldienst naar de BelastingTelefoon
een belemmering vormt voor de laagdrempelige toegang tot informatie of nadere uitleg die de
Belastingdienst mensen kosteloos biedt ter ondersteuning van bijvoorbeeld het doen van aangifte
inkomstenbelasting of aanvragen van toeslagen.

5.5. Intrekking van de toekenning van het informatienummer 0906-9393
88. De ACM constateert dat er in ieder geval vanaf 15 februari 2022 sprake is geweest van kennelijk
misbruik van de tarifering van het informatienummer 0906-9393 bij de wijze waarop de
doorschakeldienst, die wordt aangeboden met het informatienummer, wordt gebruikt. Reeds op grond
van die bevindingen is intrekking van de toekenning van het informatienummer 0906-9393
gerechtvaardigd.
89. De ACM wijst erop dat Cadena op de hoogte is van de wetgeving met betrekking tot misleidende
handelspraktijken. De ACM heeft op verschillende momenten aandacht gevraagd voor die wetgeving.
Zo heeft de ACM op 27 maart 2019 in een nieuwsbericht aangekondigd dat zij aanbieders van
doorschakeldiensten die op misleidende wijze adverteren, zal aanpakken. Tevens heeft de ACM op 22
november 2019 de Leidraad voorkomen misleiding bij doorschakeldiensten op haar website geplaatst.40
In de Leidraad biedt de ACM aanbieders van doorschakeldiensten handvatten voor hoe ze misleiding
van consumenten kunnen voorkomen. In de Leidraad geeft de ACM onder meer uitleg over de
essentiële informatie die aanbieders van doorschakeldiensten moeten geven en manieren waarop
misleiding van consumenten kan worden voorkomen.
90. Daarnaast heeft de ACM in de afgelopen jaren meermaals handhavend opgetreden tegen Cadena. In
2018 heeft de ACM twee informatienummers die waren toegekend aan Cadena ingetrokken vanwege
misbruik van de tarifering.41 In 2019 heeft de ACM Cadena een last onder dwangsom opgelegd op
grond van artikel 2.9 van de Wet handhaving consumentenbescherming wegens overtreding van artikel
8.8 van die wet.42 Aanleiding voor het opleggen van de last onder dwangsom waren de misleidende
handelspraktijken die Cadena er destijds op nahield. De ACM heeft vastgesteld dat Cadena
misleidende advertenties gebruikte, waarmee hij bij consumenten de indruk wekte dat de nummers
waarvoor werd geadverteerd de rechtstreekse nummers waren van de bedrijven waarnaar
consumenten op zoek waren, terwijl het doorschakeldiensten waren waarvoor de bellers extra moesten
betalen. Destijds was de ACM ook van oordeel dat Cadena bij het aanbieden van zijn
doorschakeldiensten in strijd handelde met de artikelen 6:193c, eerste lid, aanhef en onder a en b, en
6:193d juncto 6:193e, onder a, b en c, van het BW.
91. Cadena heeft daarna dwangsommen verbeurd, die de ACM heeft ingevorderd, waarna Cadena
bezwaar heeft gemaakt tegen het invorderingsbesluit van de ACM. De ACM heeft het bezwaar
ongegrond verklaard. Cadena heeft daar vervolgens beroep tegen ingesteld, dat door de rechtbank
ongegrond is verklaard.43 De rechtbank heeft geoordeeld dat in de last onder dwangsom gedetailleerd

40

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-leidraad-voorkomen-misleiding-bij-doorschakeldiensten.

41

Besluit tot intrekking informatienummers Cadena Xtra SL, ACM/UIT/494461, 14 mei 2018.

42

Besluit op grond van artikel 2.9 van de Wet handhaving consumentenbescherming tot het opleggen van een last onder

dwangsom aan Cadena XTRA SL wegens overtreding van artikel 8.8 van die wet, ACM/UIT/520133, 7 oktober 2019.
43

Rb. Rotterdam 21 oktober 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10082.
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is omschreven waartoe Cadena gehouden is. Volgens de rechtbank maakt de omstandigheid dat
Cadena telkens bleef volhouden dat niet duidelijk is wat van hem werd verlangd, dit niet anders.
Bovendien stelt de rechtbank de vraag of de ACM door het opleggen van een last onder dwangsom in
deze zaak niet te terughoudend is geweest.44
92. De ACM meent dat Cadena hiermee in het algemeen en ook individueel voldoende is gewezen op en
bekend was met de normen uit de Telecommunicatiewet en daarop gebaseerde regelgeving, en zijn
verantwoordelijkheid om hieraan aan te voldoen.
93. Mede gelet op de geschetste voorgeschiedenis ziet de ACM in dit geval aanleiding voor intrekking van
de toekenning van het informatienummer 0906-9393. Door gebruik te maken van deze bevoegdheid
wordt ook het risico weggenomen dat Cadena het informatienummer op een andere website vermeldt
en het nummer op die manier weer kan inzetten voor (soortgelijke) misleidende handelspraktijken.
94. Gelet op voornoemde omstandigheden is de intrekking van de toekenning van het informatienummer
0906-9393 naar het oordeel van de ACM gerechtvaardigd en proportioneel.
95. Volledigheidshalve wijst de ACM nog op het volgende. Als in de toekomst wordt geconstateerd dat (de
bestuurder van) Cadena een ander informatienummer inzet voor het aanbieden van soortgelijke
misleidende handelspraktijken, zal Cadena er rekening mee moeten houden dat dit kan leiden tot
verdere handhavende maatregelen (waaronder intrekking van het betreffende informatienummer).

44

Rb. Rotterdam 21 oktober 2021, r.o. 14.
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6.

Dictum

De Autoriteit Consument en Markt stelt vast dat:
Cadena Xtra S.L. in elk geval in de periode 15 februari tot en met 21 februari 2022 in strijd heeft
gehandeld met de artikelen 6:193c, eerste lid, aanhef en onder b en f, en 6:193d, eerste en tweede
lid, juncto 6:193e, onder a, b en c, van het Burgerlijk Wetboek;
Cadena Xtra S.L. in die periode kennelijk misbruik heeft gemaakt van de tarifering van het
informatienummer 0906-9393, zoals bedoeld in artikel 4.4 van de Telecommunicatiewet jo. artikel
3.6b van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen.
De ACM trekt daarom de toekenning in van het informatienummer 0906-9393 aan Cadena Xtra S.L. De
intrekking vindt plaats op grond van artikel 4.7, vierde lid, onder a, van de Telecommunicatiewet, jo. artikel
4.4, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet jo. artikel 3.6b van het Besluit universele
dienstverlening en eindgebruikersbelangen en de artikelen 6:193c, eerste lid, 6:193d, eerste en tweede lid,
en 6:193e van het Burgerlijk Wetboek.
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze

drs. M.R. Leijten
bestuurslid

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde
bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den
Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is
gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met
rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.
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7.

Bijlage A

7.1. Telecommunicatiewet (Tw)
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.
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;
[…]

7.2. Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Bude)
Artikel 3.6b van het 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.

7.3. Beleidsregel toekenning en intrekking 090x- en 18xy-nummers
Artikel 4 van de Beleidsregel luidt:
1. In artikel 3.6b, eerste lid, onder b, van het Bude is bepaald welke gedragingen betrekking hebben op het
kennelijk misbruik maken van de tarifering van een nummer. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 6:193d
van het Burgerlijk Wetboek. In deze context kan de ACM onder het verstrekken van essentiële informatie
onder meer verstaan, dat:
a. de identiteit van de nummergebruiker bij de aanvang van de dienst kenbaar wordt gemaakt;
b. de voornaamste kenmerken van de dienst bij de aanvang van de dienst kenbaar worden
gemaakt; en
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c. in het geval er een doorschakeling plaatsvindt tijdens het gesprek, de beller hiervan bij de
aanvang van de dienst op de hoogte moet worden gesteld, alsmede van het feit dat de
nummergebruiker aanbieder is van een doorverbindservice, plus het tarief dat geldt na
doorschakeling.
2. De in het eerste lid, onder a, bedoelde informatie moet door de nummergebruiker ook kenbaar worden
gemaakt in alle openbare uitingen die betrekking hebben op het nummer.
3. Bij de beoordeling of essentiële informatie is weggelaten of verborgen is gehouden, neemt de ACM de
feitelijke context, de beperkingen van het communicatiemedium en de maatregelen die zijn genomen om de
informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen, in aanmerking.

7.4. Burgerlijk Wetboek (BW)
Artikel 6:193a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek definieert enkele begrippen, waaronder:
a. consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
b. handelaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt;
c. product: goed, elektriciteit daaronder begrepen, of dienst;
d. handelspraktijk: iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële
communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar, die rechtstreeks
verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan consumenten;
e. besluit over een overeenkomst: een door een consument genomen besluit over de vraag of, en,
zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt, behoudt
of van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het product, ongeacht of de
consument overgaat tot handelen;
[…]
g. uitnodiging tot aankoop: commerciële boodschap die de kenmerken en de prijs van het product
op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze vermeldt en de consument aldus in staat stelt
een aankoop te doen;
[…]
Artikel 6:193c van het BW bepaalt, voor zover hier van belang:
1. Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de
gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de
informatie, zoals ten aanzien van:
a.
b.

f.

de hoedanigheid, of de aard van het product;
de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico’s,
uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en
datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik,
gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, van
het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het
product verrichte tests of controles;
[…]
de hoedanigheid, kenmerken en rechten van de handelaar of zijn tussenpersoon, zoals zijn
identiteit, vermogen, kwalificaties, status, erkenning, affiliatie, connecties, industriële,
commerciële of eigendomsrechten of zijn prijzen, bekroningen en onderscheidingen;
[…]
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Artikel 6:193d van het BW bepaalt, voor zover hier van belang:
1. Een handelspraktijk is bovendien misleidend indien er sprake is van een misleidende omissie.
2. Een misleidende omissie is iedere handelspraktijk waarbij essentiële informatie welke de gemiddelde
consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggelaten,
waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij
anders niet had genomen.
[…]
4. Bij de beoordeling of essentiële informatie is weggelaten of verborgen is gehouden worden de feitelijke
context, de beperkingen van het communicatiemedium alsook de maatregelen die zijn genomen om de
informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen, in aanmerking genomen.
Artikel 6:193e van het BW bepaalt, voor zover hier van belang:
In het geval van een uitnodiging tot aankoop is de volgende informatie, voor zover deze niet reeds uit de
context blijkt, essentieel als bedoeld in artikel 6:193d lid 2:
a. de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin dit gezien het medium en het
product passend is;
b. de identiteit en het geografisch adres van de handelaar, zijn handelsnaam en, in voorkomend geval,
de identiteit en het geografisch adres van de handelaar namens wie hij optreedt;
c. de prijs, inclusief belastingen, of, als het om een product gaat waarvan de prijs redelijkerwijs niet
vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend en, in voorkomend geval, de
extra vracht-, leverings- of portokosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden
berekend, het feit dat deze extra kosten moeten worden betaald;
[…]
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8.

Bijlage B: Toelichting onderzoeksresultaten

De ACM heeft zich bij haar onderzoek gericht op de meest gebruikte zoekmachine, namelijk Google. De
onderstaande randnummers zien dan ook op de resultaten zoals die door Google getoond werden.
1.

Zoekresultaten worden in dit besluit onderverdeeld in advertenties en organische zoekresultaten.
Advertenties zijn resultaten die door Google tegen betaling, vaak op een prominente plaats, geplaatst
worden. Hierbij kan een nader onderscheid gemaakt worden tussen ‘statische’ advertenties en
‘dynamische’ advertenties. Statische advertenties worden in het geheel door de adverterende
nummergebruiker ontworpen, waarbij de adverterende nummergebruiker zowel de titel als het fragment
van de advertentie opmaakt. Dynamische advertenties bestaan uit een door de adverterende
nummergebruiker opgesteld fragment, maar krijgen van Google een titel toegewezen die aansluit bij de
ingevoerde zoekopdracht.

Voorbeeld van een statische Google advertentie

2.

Organische zoekresultaten daarentegen zijn zoekresultaten in ‘klassieke’ zin. Deze zoekresultaten
worden samengesteld door Google aan de hand van informatie die hij over de onderliggende pagina
verzameld heeft. Het verzamelen van informatie doet Google via een ‘crawler’, die de pagina scant en
vastlegt.45 Wanneer een zoekterm vervolgens nauw aansluit bij een vastgelegde pagina, verschijnt de
pagina als een ‘organisch’ zoekresultaat op de lijst.

3.

Organische zoekresultaten worden door Google zelf opgemaakt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij
de zoekopdracht. De nummerhouder heeft echter invloed op hoe een organisch resultaat er uit komt te
zien. Dit kan door zogenaamde Search Engine Optimisation (SEO). Dit kan bijvoorbeeld door in de
HTML-code die ten grondslag ligt aan de website een titel op te nemen met behulp van de ‘<title>’ tag.
Met behulp hiervan kan de nummerhouder een titel voorstellen voor de pagina, die kan worden
overgenomen als titel van het organische zoekresultaat.

4.

Ook de onder de titel staande fragmenten (‘snippets’) kunnen middels SEO worden beïnvloed. Google
stelt dat fragmenten zijn ontworpen om de paginacontent te benadrukken die het beste aansluit op de
specifieke zoekopdracht. Ook hier kan de nummerhouder met behulp van de HTML-code een bepaald
fragment voordragen, waarin hij de content van de pagina beschrijft.46 Dit doet hij middels de ‘<meta
name=”description”>’ tag. Google kan dan dit fragment overnemen in zijn organische zoekresultaat in
de vorm van het fragment onder de titel.

45

https://support.google.com/webmasters/answer/1061943?hl=nl.

46

https://support.google.com/webmasters/answer/35624?hl=nl.
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Voorbeeld van hoe de ‘title’ en ‘description’ tags de organische zoekresultaten beïnvloeden47

5.

De toezichthoudend ambtenaren van de ACM hebben daarom bij het vastleggen van de in dit besluit
aangehaalde pagina’s, naast de pagina waarnaar het zoekresultaat verwees, ook de HTML code van
de webpagina vastgelegd. Hierin valt te zien welke titel en fragmenten door de adverterende
nummerhouder aan Google zijn voorgedragen als suggestie voor organische zoekresultaten.

6.

HTML code van de website:

<title>Belastingtelefoon nodig? | Bel nu 1 8 4 0 BV</title><meta name="description" content="Bel
1808
voor nummerinformatie Belastingdienst. ✅ Doorschakeldienst [90cpm ook na doorverbinden] Direct
persoonlijk contact. Géén keuzemenu." />48

47

https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=nl.

48

ACM/INT/444510.

25/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

9.

Bijlage C: Vastleggingen van de homepagina van de
website https://belastingtelefoonbellen.nl (iPhone 7), d.d.
21 februari 2022

26/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

27/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

28/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

29/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

30/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

31/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

32/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

33/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

34/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

35/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

36/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

37/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

38/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

39/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

40/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

41/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

42/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

43/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

44/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

45/46

Autoriteit Consument en Markt Openbaar
Zaaknr. ACM/22/177164 / Documentnr. ACM/UIT/576422

10. Bijlage D: Vastleggingen van de het tabblad ‘Contact’ van
de website https://belastingtelefoonbellen.nl (iPhone 7),
d.d. 21 februari 2022
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