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Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 
 OPTA/ACNB/2009/200094   
Datum Onderwerp Bijlage(n) 
 Voornemen mededeling Staatscourant 2 
   
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij deelt het college van OPTA (hierna: het college) u mee dat hij voornemens is om een 
mededeling te doen in de Staatscourant naar aanleiding van zijn besluit van 28 januari 20091 gericht 
aan Scrappy’s Electronics (hierna: Scrappy’s). In dit besluit is vastgesteld dat in de periode van  
22 november 2008 tot en met 24 november 2008 sprake is geweest van kennelijk misbruik van het 
betaalde informatienummer 0900-7586500, waardoor consumenten zijn gedupeerd. 
 
Als gevolg van deze mededeling ontstaat van rechtswege de verplichting dat u als aanbieder van een 
openbare elektronische communicatiedienst (hierna: aanbieder) over de periode van 22 november 
2008 tot en met 24 november 2008 geen betaling mag verlangen voor oproepen naar het nummer 
0900-7586500. Aan consumenten die reeds gesprekskosten hebben betaald voor bellen naar dit 
nummer, dient u dat bedrag binnen twee maanden na publicatie van de mededeling terug te betalen. 
Ongeacht of consumenten hierom vragen of een klacht hebben ingediend. OPTA zal consumenten 
hierover actief en passief informeren op haar eigen website www.opta.nl en via het informatieloket 
ConsuWijzer.  
 
De voorgenomen mededeling is als bijlage bij deze brief gevoegd. 
 
De feiten   
Op zaterdag 22 november 2008 ontvingen vele duizenden mensen een factuur van Scrappy’s 
Electronics. Voor vragen over de factuur werd verwezen naar het nummer 0900-7586500 met een 
minuuttarief van 80 cent. Een toezichthoudend ambtenaar van OPTA heeft tijdens een aantal 
controles vanaf een vaste lijn geconstateerd dat na het beluisteren van het keuzemenu de verbinding 
circa vier minuten in stand werd gehouden, waarna deze door Scrappy’s werd verbroken.  
Er werd geen dienst geleverd noch informatie gegeven over de te verwachten duur van de oproep. De 
gemiddelde kosten van de oproepen bedroegen circa vier euro.  
 

                                                      
1 De volledige tekst van dit besluit (met kenmerk OPTA/CNB/20090102) kunt u vinden op www.opta.nl. 
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Het college heeft dit handelen aangemerkt als kennelijk misbruik maken van de tarifering van een 
nummer, zoals bedoeld in artikel 4.4 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) jo. artikel 3.6b van het 
Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. 
 
De bevoegdheid van OPTA 
Naar het oordeel van het college weegt het consumentenbelang zwaar. Omdat consumenten zijn 
gedupeerd door dit kennelijke misbruik, is het college voornemens gebruik te maken van zijn 
bevoegdheid als bedoeld in artikel 7.3c van de Tw. Op grond van deze bevoegdheid kan het college 
mededeling doen in de Staatscourant van de vaststelling dat er sprake is geweest van kennelijk 
misbruik van een betaald informatienummer gedurende een bepaalde periode. 
 
De gevolgen voor u als aanbieder 
Omdat u geen betaling mag verlangen voor oproepen die consumenten in de aangegeven periode 
hebben verricht naar het bewuste telefoonnummer, bent u verplicht om alle consumenten het reeds 
betaalde bedrag binnen twee maanden na publicatie van de mededeling terug te betalen. 
Consumenten hoeven hier dus zelf niet om te vragen. Ook hoeven zij niet de interne 
klachtenprocedure te doorlopen van hun aanbieder en daarna (eventueel) een geschil aanhangig te 
maken bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).   
 
Het college zal toezien op naleving van de gestelde verplichtingen. Dit betekent dat indien voorgaande 
verplichtingen niet worden nageleefd, het college zijn algemene bestuurlijke 
handhavingsmiddelen zoals de last onder dwangsom en de boete kan inzetten. 
 
U kunt reageren 
Het college ziet in dat deze mededeling in de Staatscourant uw belangen raakt. Het college stelt u 
daarom op grond van artikel 4:8 van de Awb in de gelegenheid uw zienswijze te geven op het 
voornemen tot de mededeling in de Staatscourant. Volgens artikel 4:9 Awb kunt u uw zienswijze zowel 
mondeling als schriftelijk naar voren brengen. De voorkeur van het college gaat uit naar een 
schriftelijke reactie. Deze ziet het college graag binnen twee weken na dagtekening van deze brief 
tegemoet. 
 
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 
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OPTA 
 
Terugbetalingsplicht als gevolg van misbruik informatienummer 
 
Hierbij deelt het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het 
college) mee dat bij besluit van 28 januari 20092 is vastgesteld dat de nummergebruiker van het 
nummer 0900-7586500 (Scrappy’s Electronics)3, een gedraging heeft verricht als bedoeld in artikel 4.4 
van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) jo. 3.6b van het Besluit Universele dienstverlening en 
eindgebruikersbelangen, zijnde kennelijk misbruik van de tarifering van een informatienummer. 
 
Op grond van deze mededeling mogen aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten 
(hierna: aanbieders) van rechtswege geen betaling verlangen voor oproepen naar dit nummer in de 
periode van 22 november tot en met 24 november 2008. Aan consumenten die reeds hebben betaald, 
dienen de aanbieders dat bedrag binnen twee maanden na publicatie van deze mededeling terug te 
betalen. 
 
Consumentenbelangen 
Het belang van consumenten weegt zwaar voor het college. Omdat dit kennelijke misbruik 
consumenten heeft gedupeerd, maakt het college gebruik van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 
7.3c van de Tw. Om hun geld terug te krijgen hoeven consumenten hier dus niet zelf om te verzoeken. 
Zij hoeven ook niet de interne klachtenprocedure te doorlopen van hun aanbieder noch een geschil 
aanhangig te maken bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).  
 
Het college zal toezien op naleving van de gestelde verplichtingen. Dit betekent dat indien voorgaande 
verplichtingen niet worden nageleefd, het college zijn algemene bestuurlijke 
handhavingsmiddelen zoals de last onder dwangsom en de boete kan inzetten.  
 
Bezwaar  
Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na 
inwerkingtreding van dit besluit bezwaar maken bij het college van OPTA. Het postadres is: College 
van OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet 
zowel de naam en het adres van de indiener als de dagtekening bevatten. Daarnaast zijn een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar 
noodzakelijk.  
 

                                                      
2 De volledige tekst van dit besluit (met kenmerk OPTA/CNB/20090102) kunt u nalezen op www.opta.nl. 
3 Zie hiervoor tevens het openbaar nummerregister op www.opta.nl. 
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Inwerkingtreding        
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant. 
 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 
 
 
 
w.g. mr. W.A. Fonteijn, voorzitter 
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Overzicht van partijen die de brief voornemen mededeling Staatscourant + concept mededeling 
hebben ontvangen 
 
1601 Telecom B.V. 
ACN Europe B.V. 
Albert Heijn B.V. 
Aspider Communications Nederland B.V. 
Bbeyond B.V. 
Budget Phone Company B.V. 
CAIW Diensten B.V. 
Coolwave Communications B.V. 
DailyCom B.V. 
Debitel Nederland B.V. 
Dexcom Telecom Services B.V. 
DIS Telecom B.V. 
Elephant Talk Communication Netherlands B.V. 
Euphony Benelux N.V. 
FreeTel.nl B.V. 
HEMA B.V. 
Interdirect Tel Limited 
KPN B.V.  
Lebara B.V. 
Lijbrandt Telecom Nederland B.V. 
MRGQ B.V. 
Online Breedband B.V. 
Ortel Mobile Holding B.V 
Pretium Telecom B.V. 
Primus Nederland B.V. 
Rabo Mobiel B.V. 
Scarlet Telecom B.V. 
SpeakUp B.V. 
Superfoon B.V. 
Telecats B.V. 
Telfort B.V. 
T-Mobile Netherlands B.V. 
Tommy Telecom B.V. 
UPC Nederland B.V.   
Vodafone Libertel B.V.   
Wavecrest Netherlands B.V. 
Wireless Campus B.V. 
Yiggers Nederland 
Youfone 
ZeelandNet B.V. 
Ziggo B.V. 
Consumentenbond 
Stichting De Ombudsman 
 
 
 


