
Geachte heer, mevrouw, 

Op 1 april 2011 treden de nieuwe regels in werking om consumenten beter te beschermen tegen 

misleidende premium sms-diensten
1
. Deze regels houden – kort samengevat – in dat een aanbieder 

van mobiele telefonie de telefoondienst van haar abonnee niet meer zomaar mag afsluiten, als hij een 

klacht heeft ingediend over in rekening gebrachte kosten voor een premium sms-dienst.   

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA) houdt toezicht 

op de naleving van de nieuwe regels. In deze brief wil OPTA u wijzen op de verplichtingen die vanaf  

1 april aanstaande voor u als aanbieder van mobiele telefonie van toepassing zijn.  

Post-paid abonnement

Biedt u als aanbieder van mobiele telefonie post-paid abonnementen aan? Dan mag u vanaf 1 april 

2011 de telefoondienst van uw abonnee alleen nog maar afsluiten of opschorten, als aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

1. U heeft de mogelijkheid geboden om binnen twee maanden na ontvangst van de factuur een 

klacht in te dienen over het bedrag dat op die factuur in rekening is gebracht voor een premium 

sms-dienst. 

2. U onderzoekt de klacht en u kunt aantonen dat de overeenkomst tussen de premium sms-

aanbieder en uw abonnee is gebaseerd op een geïnformeerd besluit. Daarnaast kunt u 

aantonen dat uw abonnee op ondubbelzinnige wijze heeft verklaard dat hij de kosten voor die 

premium sms-dienst zal betalen aan u. 

3. U heeft de klacht van uw abonnee afgewezen. 

4. U heeft met de afwijzing van de klacht uw abonnee gewezen op de mogelijkheid om binnen 

één maand na ontvangst van de afwijzing van zijn klacht een geschil daarover in te dienen bij 

de Geschillencommissie. 

5. De Geschillencommissie heeft de klacht van de abonnee afgewezen. 

6. U heeft in de overeenkomst met uw abonnee opgenomen dat u bedragen in rekening mag 

brengen voor premium sms-diensten en dat u het abonnement mag afsluiten, als deze 

bedragen niet worden betaald. 

7. U heeft uw abonnee de mogelijkheid geboden om premium sms-diensten gratis te blokkeren. 

Post-paid en/of pre-paid abonnementen 

Biedt u als aanbieder van mobiele telefonie enkel pre-paid of naast post-paid ook pre-paid 

abonnementen aan? Dan zijn de volgende verplichtingen voor u van toepassing: 
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1. U moet vanaf 1 april 2011 tot en met 31 december 2011 abonnees een voorziening bieden, 

waarmee zij kunnen aangeven dat zij geen premium sms-berichten wensen te ontvangen. Als 

een abonnee dit heeft aangegeven, dan mag u de kosten hiervoor ook niet in rekening 

brengen. 

2. Vanaf 1 januari 2012 moet u aan de abonnee de mogelijkheid bieden om premium sms-

diensten te blokkeren via de overeenkomst die u met de betreffende abonnee bent 

aangegaan. 

OPTA zal scherp toezien op de naleving van deze nieuwe regels, daarbij kan OPTA onder andere 

informatie bij u opvragen. Bij het niet naleven van de regels kan OPTA een boete van € 450.000,- per 

overtreding opleggen. 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan contact op met OPTA via sms@opta.nl.

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

Plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur 

mr. D. Molenaar 


