
OPENBARE VERSIE 
 
WAARSCHUWING wegens overtreding van artikel 11.7, vierde lid, van de Telecommunicatiewet 
inzake het overbrengen van ongevraagde telefonische communicatie voor commerciële, ideële 
of charitatieve doeleinden (telemarketing) 
 
 
Geachte [medewerker A], 
 
Door een toezichthoudend ambtenaar van het college van de Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit is geconstateerd dat door u en/of namens u ongevraagd telefonische 
communicatie wordt overgebracht voor commerciële doeleinden (telemarketing) waarover 
consumenten bij OPTA hebben geklaagd. Het college van de Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) deelt u in dit verband het volgende mee. 
 
Consumenten kunnen via ConsuWijzer klachten over telemarketing bij OPTA melden. De 
toezichthoudend ambtenaar van het college heeft geconstateerd dat de afgelopen tijd een aantal 
klachten over uw bedrijf is ingediend. Naar aanleiding van deze vaststelling heeft het college u reeds 
bij brief van [datum, kenmerk] geïnformeerd over deze klachten en aangegeven hoe hij de wettelijke 
regels inzake telemarketing uitlegt. Het college heeft u in deze brief gevraagd om een reactie en 
verzocht om de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van klachten. Bij brief van [datum, 
kenmerk] heeft u gereageerd op de brief van het college. Omdat het college na de reactie van [bedrijf 
B] nog onvoldoende inzicht had in de werkwijze van [bedrijf B], heeft het college [bedrijf B] verzocht 
aanvullende  informatie te verstrekken. Op [datum] heeft u het college onder meer een kopie van de 
contracten met callcenters, de werkinstructies aan de callcentermedewerkers, de procedure ten 
aanzien van de kwaliteitsborging en de gebruikte callscripts verstrekt. Vervolgens hebben enkele 
toezichthoudend ambtenaren van het college op [datum], op uw uitnodiging, het kantoor van [bedrijf 
B] in [plaats X] bezocht. Tijdens dit bezoek hebben [medewerker C] en [medewerker D] de 
werkwijze van [bedrijf B] nader toegelicht en hebben de toezichthoudend ambtenaren van het college 
meegeluisterd met de in het callcenter gevoerde telemarketinggesprekken.1  

  
Uit de door [bedrijf B] gegeven toelichting en de verstrekte informatie is gebleken dat [bedrijf B] 
consumenten niet in ieder telefoongesprek actief de mogelijkheid biedt om verzet aan te tekenen tegen 
het verdere gebruik van hun contactgegevens (het recht van verzet). Ook zijn consumenten, die zelf 
hebben aangegeven niet meer door [bedrijf B] gebeld te willen worden, opnieuw door [bedrijf B] 
gebeld. [bedrijf B] is van mening dat deze consumenten door het accepteren van de algemene 
voorwaarden bij een enquête indirect akkoord zijn gegaan met het gebruik van hun persoonsgegevens 
voor telefonische benadering en daarmee hun verzet hebben ingetrokken.   
 
Deze handelswijze is op onderdelen in strijd met artikel 11.7, vierde lid, van de Telecommunicatiewet 

                                                      
1 Bij aanvang van deze bespreking zijn [medewerker C en D]  zorgvuldigheidshalve de cautie gegeven 



dat voor telemarketingactiviteiten het volgende bepaalt: 
 

“Het gebruik van andere middelen dan automatische oproepsystemen zonder menselijke 
tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde 
communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is 
toegestaan, tenzij de desbetreffende abonnee te kennen heeft gegeven dat hij communicatie 
waarbij van deze middelen gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen en indien de 
abonnee bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om verzet aan 
te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Aan de abonnee 
worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht van voorzieningen waarmee wordt 
voorkomen dat hem een ongevraagde communicatie wordt overgebracht”. 

 
Op 16 mei 2006 heeft het college als volgt aangeven hoe zij de wettelijke regels inzake telemarketing 
uitlegt: ‘Bij een telemarketinggesprek moet de consument actief de mogelijkheid worden geboden om 
bezwaar te maken tegen de ontvangst van dergelijke telefoontjes. Bedrijven en organisaties die 
gebruikmaken van telemarketing dienen een zogenoemde opt-out van de consument te verwerken en 
te respecteren.’ Het college is van oordeel dat het daarbij niet van belang is op welke wijze de 
(contact)gegevens van de consument zijn vergaard. Ook indien een consument, bijvoorbeeld door het 
invullen van een enquête, toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn (contact)gegevens is 
er sprake van ongevraagde communicatie. De consument heeft in dat geval immers niet uitdrukkelijk 
en ondubbelzinnig verzocht om de (telefonische) communicatie, maar slechts in algemene zin 
toestemming gegeven voor het gebruik van zijn (contact)gegevens. Indien een consument in een 
telemarketinggesprek heeft aangegeven niet meer benaderd te willen worden door de bellende partij, 
zal dit ‘recht van verzet’ moeten worden gerespecteerd tot het moment waarop de consument 
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aangeeft geen bezwaar (meer) te hebben om te worden gebeld door de 
betreffende partij. Het college is van oordeel dat hiervan in ieder geval geen sprake is wanneer de 
consument indirect toestemming verleent voor het gebruik van zijn (contact)gegevens door het 
accepteren van de algemene voorwaarden van een enquête.      
 
Het college is belast met het toezicht op de naleving van de regelgeving op het gebied van 
telemarketing. Het college zal in uw geval in eerste instantie volstaan met het geven van deze 
waarschuwing op voorwaarde dat u met onmiddellijke ingang de overtreding(en) beëindigt en dat u bij 
komende telemarketingactiviteiten, voor zover daar sprake van is, de toepasselijke regelgeving 
respecteert. Het college zal er tevens op toezien dat u de overtreding(en) daadwerkelijk heeft 
beëindigd en dat u zich in de toekomst aan de telemarketingregelgeving houdt. Mocht u ondanks deze 
waarschuwing de telemarketingregels toch nog overtreden, dan kan het college u op grond van artikel 
15.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 
450.000 per overtreding of op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in 
samenhang gelezen met artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht een last onder dwangsom 
opleggen. In dat geval kan het feit dat u met deze brief reeds op voorhand bent gewaarschuwd bij het 
vaststellen van de hoogte van de boete als boeteverhogende omstandigheid worden meegewogen. 
 
Voor de goede orde deelt het college u mede dat een (geanonimiseerd) afschrift van deze 
waarschuwing op de website van OPTA zal worden geplaatst. 



 

 
 

  
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE 

AUTORITEIT, 
namens het college, 
Hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur  
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