
 

 

 
Contactpersoon Ons kenmerk  Doorkiesnummer 

 OPTA/CNB/20090102  
Datum Onderwerp  Bijlage(n) 

 Besluit inhoudende: 
- vaststelling kennelijk misbruik; 
- ambtshalve intrekking informatienummer. 

 

   
 
 
Geachte heer [vertrouwelijk], 
 
Op 16 januari 2009 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 
(hierna: het college) aan Scrappy’s Electronics een voornemen gestuurd inhoudende de ambtshalve 
intrekking van het nummer 0900-7586500. Deze brief is bij het college geregistreerd onder kenmerk 
OPTA/ACNB/2009/200061.  
 
U heeft de gelegenheid gehad om binnen 5 dagen na verzending van bovengenoemd schrijven uw 
zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid heeft u geen gebruik gemaakt.  
 
In artikel 3.6b, eerste lid Bude is een aantal gedragingen omschreven die betrekking hebben op het 
kennelijk misbruik maken van de tarifering van een informatienummer zoals bedoeld in artikel 4.4 Tw. 
Het gaat om het voorafgaand aan een oproep verstrekken van feitelijk onjuiste informatie, informatie 
die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden en/of het weglaten van essentiële informatie. 
Hiervan is onder meer sprake in de volgende gevallen:  
a. de door de nummergebruiker aangeboden dienstverlening is er, zonder dat dit besloten ligt in de 
aard van deze dienstverlening, kennelijk op gericht de duur van de oproep te verlengen; 
b. bellers worden aan de lijn gehouden zonder dat zij uiteindelijk iemand te spreken krijgen of dat aan 
hen een dienst wordt verleend; 
Bovengenoemde informatie heeft geen betrekking op de inhoud van de dienstverlening. 
 
Op 24 november 2008 heeft een toezichthoudend ambtenaar naar aanleiding van vele 
consumentenklachten een controle uitgevoerd naar het nummer 0900-7586500. Hierbij is 
geconstateerd dat na het beluisteren van het keuzemenu het toestel circa vier minuten over ging. Na 
vier minuten werd de verbinding door Scrappy’s Electronics verbroken. Er was geen dienst geleverd en 
er was geen informatie verstrekt over de te verwachten duur van de oproep. Voor het bellen naar het 
betreffende nummer werd een minuuttarief van 80 cent in rekening gebracht. Voorgenoemde 
handelswijze is naar het oordeel van het college aan te merken als een gedraging zoals beschreven in 
artikel 3.6b Bude.  
 

  

     openbare versie



 

 

Voorts merkt het college op dat hij naar aanleiding van zijn constatering van het kennelijk misbruik, op 
3 december jongstleden schriftelijk (per aangetekende brief met kenmerk OPTA/ACNB/2008/202801) 
informatie van Scrappy’s Electronics heeft gevorderd. U heeft tot op heden aan dit verzoek ex artikel 
18.7 Tw geen medewerking verleend. 
 
Besluit 
Op grond van het voorgaande stelt het college vast dat er sprake is van kennelijk misbruik van de 
tarifering van het nummer 0900-7586500, zoals bedoeld in artikel 4.4 Tw jo. artikel 3.6b Bude. Op 
grond hiervan wordt de toekenning van dit nummer ambtshalve ingetrokken.  
 
 
Hoogachtend, 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,  
namens het college, 
plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur, 
 
 
 
 
mw. mr. I.M.A. van der Hart 
 

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 het 
College van de OPTA. 
Het postadres is: College van de OPTA, Postbus 90420, 2509 LK 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. 
Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat geschrift het college te verzoeken de 
bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als 
beroepschrift worden behandeld. De procedure kan daardoor worden verkort. Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep 
open en zal uw bezwaarschrift door het college worden behandeld. 


