
CM\785757NL.doc PE427.018v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

19.06.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 14/2009, ingediend door Friedhelm Höfer (Duitse nationaliteit), over 
betaalde hotline- en servicenummers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het voortdurend toenemende gebruik van betaalde hotline- en 
servicenummers door particuliere en publieke dienstverleners in het kader van hun 
communicatie met consumenten. Indiener wijst erop dat consumenten als zij problemen 
hebben, gedwongen zijn een veel te duur telefoonnummer te bellen; in het geval van een 
telefoongesprek met de Duitse arbeidsbemiddeling, waar de wachttijd gemiddeld 10 minuten 
bedraagt, moet de werkzoekende 0,39 euro per minuut betalen. Indiener vindt het belachelijk 
dat hij als consument en burger gedwongen wordt te betalen voor een dienst waarvoor hij al 
betaald heeft via een koopcontract of via de belasting, en hij verzoekt derhalve het Europees 
Parlement te onderzoeken in hoeverre deze situatie in overeenstemming is met de EU-
principes met betrekking tot consumentenbescherming.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Allereerst zij opgemerkt dat de Commissie weliswaar begrip heeft voor de zorgen en 
frustraties van indiener met betrekking tot deze kwestie, maar dat het EG-recht geen 
verplichting voor overheden kent om consumenten advies te verstrekken via telefoonnummers 
tegen een normaal tarief. Overheidsinstellingen kunnen ervoor kiezen naar gelang van hun 
behoeften gebruik te maken van hogere tarieven. Volgens de beginselen van het EG-recht valt 
het toezicht op de nationale markten onder de verantwoordelijkheid van de nationale 
autoriteiten in de lidstaten. Over de details van het gebruik van dure telefoonnummers door 
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overheidsinstellingen met betrekking tot consumenten moet dan ook door de nationale 
autoriteiten worden beslist. Dit geldt ook voor particulieren bedrijven, die kunnen besluiten 
op basis van hun bedrijfsstrategie dergelijke dure nummers te gebruiken voor 
consumentenhotlines.

Op nationaal niveau stelt de Commissie vast dat sommige lidstaten wettelijke bepalingen 
hebben aangenomen die dergelijke praktijken voor bepaalde diensten of bepaalde soorten 
nummers verbieden, of maatregelen hebben getroffen om de consumentenbescherming op dit 
gebied te verbeteren. In Frankrijk bijvoorbeeld verbiedt de in 2008 aangenomen nieuwe wet 
over concurrentie en consumenten het gebruik van dure telefoonnummers voor 
klantendiensten. Bovendien moet de wachttijd bij rechtstreekse telefoontjes naar dergelijke 
diensten gratis zijn. De Britse regulerende telecominstantie OFCOM heeft onlangs besloten 
de maatregelen ter bescherming van de consumenten aan te scherpen waar het gaat om het 
bellen naar  niet-geografische nummers, die door veel Britse bedrijven en organisaties 
gebruikt worden om diensten te verlenen, waaronder klantennummers, en waarvoor hogere 
tarieven gelden dan voor het bellen naar geografische nummers. Deze maatregelen, die vanaf 
augustus 2009 van toepassing zijn, verplichten de aanbieders van communicatiediensten hun 
klanten duidelijke informatie te verstrekken over de kosten van gesprekken, en voor het 
gebruik van bepaalde duurdere niet-geografische soorten nummers zal regelgeving inzake 
dure telefoondiensten gaan gelden. Volgens de informatie waarover de diensten van de 
Commissie beschikken heeft Duitsland dergelijke maatregelen niet ingevoerd.

Wat betreft het bellen naar dure telefoonnummers, ongeacht of deze door publieke of 
particuliere instanties worden gebruikt, waarborgt het EG-recht dat de consument wordt 
beschermd tegen misleidende of onvolledige informatie bij het gebruik ervan. De consument 
dient adequate informatie te ontvangen alvorens naar een duur telefoonnummer te bellen. 
Volgens Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken1 moeten bedrijven 
consumenten voorzien van alle informatie die zij nodig hebben om een weloverwogen keuze 
te kunnen maken, met name waar het gaat om prijzen en bijkomende kosten. Indien de kosten 
van dure telefoonnummers niet duidelijk worden vermeld of indien consumenten worden 
misleid in die zin dat zij geloven dat het om normale telefoontarieven gaat waar dit niet het 
geval is, kan dit als misleidende praktijken worden beschouwd. De bescherming die de 
Europese wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken biedt moet gewaarborgd 
en volledig toegepast worden door de wetgeving van de afzonderlijke lidstaten. Het is de taak 
van de nationale autoriteiten voor consumentenbescherming en van de nationale rechter om te 
beoordelen of praktijken al dan niet misleidend zijn, om onderzoek te doen naar bedrijven en 
om stappen tegen oneerlijke praktijken te ondernemen.

Daarnaast heeft ook Richtlijn 2002/22/EG2 betrekking op het bellen naar dure diensten, en 
waarborgt deze richtlijn dat consumenten recht hebben op transparante en actuele informatie 

                                               
1 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 
84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de 
Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken”).
2 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en 
gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten 
(Universeledienstrichtlijn).
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over geldende prijzen en tarieven, alsmede over de standaardvoorwaarden  met betrekking tot 
het gebruik van algemeen beschikbare telefoondiensten. Het zijn de nationale regulerende 
autoriteiten in de lidstaten die primair moeten beoordelen in hoeverre door de aanbieders van 
communicatiediensten aan de relevante eisen inzake prijstransparantie wordt voldaan, en zij 
moeten zo nodig corrigerend optreden. De universeledienstrichtlijn waarborgt dat er snelle 
buitengerechtelijke mechanismen voor geschillenbeslechting beschikbaar zijn om geschillen 
over de transparantie van tarieven voor dure telefoongesprekken op te lossen. Bovendien heeft 
de Commissie tijdens de lopende herziening van het regelgevingskader voor elektronische 
communicatie voorgesteld de consumentenbescherming uit oogpunt van transparantie en 
beschikbare consumenteninformatie aan te scherpen, bijvoorbeeld waar het gaat om dure 
telefoonnummers. De nieuwe bepalingen van de herziene universeledienstrichtlijn - mits zij 
worden aangenomen - zouden moeten waarborgen dat de nationale regulerende instanties 
kunnen garanderen dat de consument in kennis wordt gesteld van de kosten van dure 
telefoondiensten onmiddellijk voordat hij/zij met het nummer in kwestie wordt verbonden.

De Commissie stelt vast dat het feit dat er geen sprake is van enige vorm van inbreuk door 
lidstaten, een individueel persoon er niet van weerhoudt om een uitspraak van de nationale 
rechter te verzoeken waarin op basis van alle feiten van een zaak wordt onderzocht of een 
publieke of particuliere instantie het EG-recht heeft geschonden.

De hierboven beschreven situatie, waarin sommige lidstaten stappen ondernemen om het 
soort situatie waarover indiener zich beklaagt, te voorkomen, en andere lidstaten dit niet doen, 
betekent niet dat het EG-recht op onjuiste wijze wordt toegepast. Niettemin blijft de 
Commissie de ontwikkelingen volgen en zal zij hieraan bij de herziening van de 
universeledienstenrichtlijn aandacht besteden.


