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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30537  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van 

nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de 
consument 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op  23 januari 2007 met 
algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel J 
9 (Hessels) 
Dit amendement verlengt de maximale termijn van opschorting van de betaling die 
gerelateerd is aan het gebruik van een bepaald nummer alsmede de aankiesbaarheid van dat 
nummer, met één week van drie tot vier weken. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van 
verlenging van deze periode. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Artikel I, onderdeel J 
8 (Hessels) 
Opta kan vaststellen dat een nummergebruiker met betrekking tot het gebruik van een bepaald 
nummer de Telecommunicatiewet of de op deze wet gebaseerde lagere regelgeving 
overtreedt. Bij sommige overtredingen worden consumenten gedupeerd. Dit is met name het 
geval als bij de overtreding gebruik wordt gemaakt van of wordt begaan met een duur 
nummer, omdat overtreding dan tot hoge telefoonnota’s bij de consument kan leiden. Een 
manier om die consumenten tegemoet te komen is een vergoedingsregeling voor de 
consument. Indien Opta een overtreding vaststelt is dit een besluit dat zich richt op zowel de 
nummergebruiker als op de aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten. 

 



2 / 2 

Dit amendement strekt ertoe om Opta de bevoegdheid te geven om in die gevallen waarin 
consumenten mogelijk zijn of worden gedupeerd – omdat er gebruik wordt gemaakt van een 
duur nummer – aan alle aanbieders en consumenten kenbaar te maken dat een 
nummergebruiker in strijd met de Telecommunicatiewet heeft gehandeld. Om eenduidig het 
moment van bekendmaking vast te kunnen stellen dient Opta van haar vaststelling 
mededeling doen in de Staatscourant. Het is niet vereist dat Opta in alle gevallen mededeling 
doet in de Staatscourant, omdat bij sommige vormen van misbruik niet de consument als 
hiervoor omschreven wordt gedupeerd. 
Opta noemt in haar mededeling in ieder geval het betrokken nummer (of nummers) en de 
periode waarin de nummergebruiker de Telecommunicatiewet heeft overtreden. 
Teven regelt dit amendement dat aanbieders van openbare elektronische 
communicatiediensten geen betaling kunnen verlangen voor oproepen die consumenten in de 
aangegeven periode hebben gedaan naar de betrokken nummers. Indien consumenten reeds 
hebben betaald voor oproepen in de aangegeven periode naar de betrokken nummers, zijn de 
aanbieders verplicht tot terugbetaling. Op deze wijze worden consumenten direct gevrijwaard 
van het betalen voor oproepen naar deze nummers of krijgen zij binnen 2 maanden hun geld 
terug, en hoeven zij niet de procedure van opschorting van betaling te doorlopen 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Artikel I, onderdeel K 
10→12 (Van Dam) 
Deze wijziging biedt de mogelijkheid om categorieën van nummers aan te wijzen waarvoor 
regels gesteld kunnen worden met betrekking tot de tarifering van oproepen naar die 
nummers. Tarifering kan onder meer betrekking hebben op de maximale hoogte van het tarief 
van helpdesks of informatiediensten en het al dan niet in rekening brengen van wachttijden. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
MOTIES 
 
13 (Hessels) om bij betaalde telefonische service- en informatienummers slechts kosten in 
rekening te brengen voor de tijd dat er daadwerkelijk contact is met de desbetreffende dienst 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
14 (Van Dam c.s.) voor een richtlijn voor publieke instanties over bereikbaarheid via 
landelijke informatienummers en het gebruik van 0900-nummers daarbij 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
15 (Van Dam c.s.) om de politie ook bereikbaar te laten zijn via een ander nummer, omdat 
mensen 0900-nummers kunnen en willen blokkeren 
Aangenomen met algemene stemmen 
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