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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 7:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van het bezwaar van Aspider Solutions 
Nederland B.V. tegen het besluit van 10 maart 2016 tot afwijzing van de aanvraag van 
een Mobiele Netwerk Code 

1.  Inleiding 
1. In deze beslissing op bezwaar wordt eerst het verloop van de procedure geschetst (hoofdstuk 

2). Daarna worden kort het bestreden besluit (hoofdstuk 3) en het juridisch kader beschreven 
(hoofdstuk 4). Vervolgens worden de bezwaren tegen het bestreden besluit van 10 maart 2016 
behandeld (hoofdstuk 5). Tot slot volgt het dictum van dit besluit (hoofdstuk 6). 

 
 

2. Verloop van de procedure 
2. Op 14 januari 2016 heeft Aspider Solutions Nederland B.V. (hierna: Aspider1) een verzoek 

ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) om de Mobiele Netwerk Code 23 
(hierna: MNC 23) over te dragen aan Wyless Nederland B.V. (hierna: Wyless2). Tezamen met 
dit verzoek heeft Aspider een aanvraag voor een nieuwe MNC op grond van artikel 1, lid d, 
onder 1, van het Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit 
(IMSI-nummers) (hierna: IMSI-Nummerplan) ingediend.3 

3. Bij besluit van 3 maart 2016 heeft ACM op verzoek van Aspider MNC 23 bij hem ingetrokken4 

en aan Wyless toegekend5. Bij besluit van 10 maart 2016 heeft ACM de aanvraag van Aspider 
voor een nieuwe MNC afgewezen (hierna: het bestreden besluit). ACM overwoog dat het 
netwerk van Aspider niet uniek is en dat het betreffende netwerk reeds door een MNC (met 

nummer 23) is geïdentificeerd.6 

 
 
 

1  Aspider is een Mobile Virtual Netwerk Enabler (MVNE). 
2 Wyless is een Mobile Virtual Netwerk Operator (MVNO). 
3 Kenmerk: ACM/DTVP/2016/0120B. 
4 Intrekkingsbesluit Aspider, kenmerk: ACM/DTVP/2016/0120A. 
5 Toekenningsbesluit Wyless, kenmerk: ACM/DTVP/2015/3483. 
6 Kenmerk: ACM/DTVP/2016/0120B. 
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4. Op 20 april 2016 heeft Aspider pro forma bezwaar ingediend tegen het bestreden besluit.7 ACM 
heeft op 22 april 2016 de ontvangst van het pro forma bezwaar bevestigd en Aspider een 

termijn van vier weken gegeven om de gronden van het bezwaar aan te vullen.8 

 
5. Aspider heeft de gronden van het bezwaar op 17 mei 2016 aangevuld.9 

 
6. Op 8 juni 2016 heeft ten kantore van ACM een hoorzitting plaatsgevonden waarbij Aspider zijn 

zienswijze naar voren heeft gebracht.10
 

 
 

3.  Het bestreden besluit 
7. ACM heeft de aanvraag van Aspider voor toekenning van een nieuwe MNC met inachtneming 

van artikel 4.3 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) afgewezen. In de toelichting bij het 

bestreden besluit verwijst ACM naar artikel 1, lid d, onder 1, van het IMSI-Nummerplan11. 

Volgens ACM is het netwerk waarvoor Aspider een MNC aanvraagt niet uniek. Het betreffende 

netwerk is reeds door een MNC (nummer 23) geïdentificeerd. Op grond hiervan is de aanvraag 

voor een nieuwe MNC afgewezen. 

 
 

4.  Juridisch kader 
8. Artikel 4.2 van de Tw luidt: 

1. Nummers die in een nummerplan of in een op grond van het vijfde lid vastgestelde 

aanwijzing zijn opgenomen kunnen op aanvraag door de Autoriteit Consument en Markt 

worden toegekend aan: 

a. een aanbieder van een elektronisch communicatienetwerk ten behoeve van het 

verzorgen van elektronische communicatiediensten over zijn elektronisch 

communicatienetwerk; 

b. een aanbieder van een elektronische communicatiedienst ten behoeve van het 

verzorgen van zijn elektronische communicatiedienst, of 

c. een natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van het gebruik van een 

elektronische communicatiedienst. 

 
7 Kenmerk: ACM/DTVP/2016/302987. 
8 Kenmerk: ACM/DTVP/2016/202326. 
9 Kenmerk: ACM/DTVP/2016/101099. 
10  Verslag hoorzitting, 8 juni 2016. 
11 Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers). 
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(…) 

11. Het is verboden nummers door Onze Minister aangewezen overeenkomstig het vijfde lid, 

alsmede nummers voorkomende in een nummerplan te gebruiken voor de in de aanwijzing 

onderscheidenlijk in een nummerplan opgenomen bestemming zonder of in afwijking van 

een toekenning. 

 
9. Artikel 4.3 van de Tw luidt: 

1. Een toekenning wordt geweigerd, indien: 

a. de toekenning in strijd is met het desbetreffende nummerplan of een op grond van artikel 

4.2, vijfde lid, vastgestelde aanwijzing; 

b. redelijkerwijs is te verwachten dat door de aanvrager niet zal of kan worden voldaan aan 

het bij of krachtens deze wet met betrekking tot nummers bepaalde; 

c. de toekenning in strijd zou zijn met de bij of krachtens deze wet gestelde regels. 

(…) 

 
10. Artikel 1.1 van de Tw luidt: 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

(…) 

e. elektronisch communicatienetwerk: transmissiesystemen, waaronder mede begrepen de 

schakel- of routeringsapparatuur, netwerkelementen die niet actief zijn en andere middelen, 

die het mogelijk maken signalen over te brengen via kabels, radiogolven, optische of andere 

elektromagnetische middelen, waaronder satellietnetwerken, vaste en mobiele terrestrische 

netwerken, elektriciteitsnetten, voor zover deze voor overdracht van signalen worden 

gebruikt en netwerken voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht 

de aard van de overgebrachte informatie; 

f. elektronische communicatiedienst: gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die 

geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische 

communicatienetwerken, waaronder telecommunicatiediensten en transmissiediensten op 

netwerken die voor omroep worden gebruikt, doch niet de dienst waarbij met behulp van 

elektronische communicatienetwerken en -diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of 

redactioneel wordt gecontroleerd. Het omvat niet de diensten van de informatiemaatschappij 

zoals omschreven in artikel 1 van de notificatierichtlijn die niet geheel of hoofdzakelijk 

bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken; 

g. openbare elektronische communicatiedienst: elektronische communicatiedienst die 

beschikbaar is voor het publiek; 
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h. openbaar elektronisch communicatienetwerk: elektronisch communicatienetwerk dat geheel 

of hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare elektronische communicatiediensten aan te 

bieden, waaronder mede wordt begrepen een netwerk, bestemd voor het verspreiden van 

programma's voor zover dit aan het publiek geschiedt; 

i. aanbieden van een elektronisch communicatienetwerk: het bouwen, exploiteren, beheren of 

beschikbaar stellen van een elektronisch communicatienetwerk; 

 
11. Artikel 1 van het IMSI-Nummerplan luidt: 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, 

eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt; 

b. IMSI-nummer: een identiteitsnummer ten behoeve van internationale mobiliteit als bedoeld 

in de aanbeveling E.212 van Internationale Telecommunicatie Unie bestaande uit een 

mobiele landencode, een mobiele netwerkcode en een randapparaatnummer of IMSI- 

gebruikersnummer, en waarop de in deze aanbeveling gestelde voorwaarden van 

toepassing zijn; 

c. mobiele landencode: een nummer toegekend door de Internationale Telecommunicatie Unie 

aan een bepaald land ten behoeve van de identificatie van de in dat land aanwezige 

elektronische communicatienetwerken; 

d. mobiele netwerkcode: een nummer dat: 

1. een bepaald openbaar elektronisch communicatienetwerk identificeert ten behoeve van 

mobiliteitsdiensten; 

2. een bepaald openbaar elektronisch communicatienetwerk identificeert ten behoevevan 

interoperabiliteit met openbare elektronische communicatienetwerken over welke 

mobiliteitsdiensten worden aangeboden; 

3. een netwerk identificeert voor GSM-R; 

4. een bepaald openbaar elektronisch communicatienetwerk identificeert ten behoevevan 

draadloze diensten; 

5. een netwerk identificeert voor mobiele elektronische communicatie voor interne 

bedrijfstoepassingen van het Ministerie van Defensie, of 

6. een bepaald besloten elektronisch communicatienetwerk identificeert waarbij de 

mobiele netwerkcode niet via radiosignalen wordt uitgezonden en de mobiele 

netwerkcode uitsluitend wordt gebruikt voor de selectie door een gebruiker van dat 

netwerk van een ander elektronisch communicatienetwerk voor het gebruik van 

draadloze elektronische communicatiediensten. 
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e. IMSI-gebruikersnummer: het deel van een IMSI-nummer achter de mobiele landencode en 

de mobiele netwerkcode dat een bepaalde gebruiksrelatie identificeert; 

f. GSM-R: Global System for Mobile communications-Railway, digitaal systeem voor mobiele 

telecommunicatie voor spoorweggerelateerde interne bedrijfstoepassingen gebaseerd op 

GSM-technologie, zoals dat door de Union Internationale des Chemins de Fer is 

gespecificeerd; 

g. besloten elektronisch communicatienetwerk: elektronisch communicatienetwerk dat niet 

wordt gebruikt voor het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten. 

5. Bezwaargronden tegen het besluit van 10 maart 2016 
 

5.1 Bezwaargrond: onderscheidenlijke netwerken 

12. Aspider stelt dat zijn netwerk en het netwerk van Wyless twee gescheiden netwerken zijn. 
Volgens Aspider kwalificeert een virtuele infrastructuur (afzonderlijk) als openbaar elektronisch 
communicatienetwerk en komt het daarom in aanmerking voor toewijzing van een eigen MNC. 
Aspider is van mening dat een virtueel netwerk juist kwalificeert als uniek openbaar elektronisch 
communicatienetwerk, omdat virtuele netwerken (onder meer) volledig van elkaar zijn 
gescheiden, onafhankelijk van elkaar opereren, alsook separaat worden beheerd en 
gecontroleerd. 

 
13. Voorts geeft Aspider aan dat de definitie van het begrip elektronisch communicatienetwerk 

opgenomen in artikel 1.1, onder e, van de Tw het virtuele netwerk weliswaar niet expliciteert, 
maar het evenmin uitsluit. Aspider stelt dat het begrijpelijk is dat ten tijde van het opstellen van 
deze definitie virtuele infrastructuren zoals clouddiensten nog niet ingeburgerd waren en 
daarom niet expliciet door de wet zijn benoemd. Aspider is echter van mening dat binnen de 
(telecommunicatie)industrie het bezitten en onderhouden van separate fysieke apparatuur voor 
elke netwerkfunctie niet meer de norm is. Uit oogpunt van onder andere complexiteits- en 
concurrentieoverwegingen is Network Function Virtualization (hierna: NFV) volgens Aspider 
thans de norm. Het bevorderen van NFV alsook de toepassing(smogelijkheden) daarvan 
passen volgens Aspider bij uitstek binnen de visie van de wetgever. 

 
14. Aspider stelt dat door de overdracht van MNC 23 aan Wyless, het netwerk van Aspider niet 

langer beschikt over een eigen MNC. Derhalve meent Aspider dat ACM aan Aspider een 
nieuwe MNC dient toe te kennen. 
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15. Voorts verwijst Aspider naar het ECC Report 21212, dat CEPT-landen oproept tot een 
ruimhartigere toekenning van MNC resources vanwege gewijzigde marktomstandigheden en 
voortschrijdende technologische ontwikkelingen. 

 
16. Aspider meent dat wet- en regelgeving de toepassing van nieuwe technologische toepassingen 

niet dient te belemmeren. De strikte toepassing van (achterhaalde) definities door ACM in het 
besluit, belemmert volgens Aspider in dit geval duidelijk de ontwikkeling en toepassing van 
nieuwe technologieën, in het onderhavige geval van op NFV gebaseerde infrastructuren. 

 
 

5.2 Overwegingen ACM 

17. Aspider heeft een MNC aangevraagd bij ACM op grond van artikel 1, lid d, onder 1, van het 
IMSI-Nummerplan. ACM heeft deze aanvraag in eerste instantie afgewezen, omdat het netwerk 
waarvoor Aspider een MNC aanvroeg volgens ACM niet uniek is. Het betreffende netwerk zou 
namelijk reeds door MNC 23 worden geïdentificeerd. Deze MNC is toegekend aan Wyless. Het 
beleid van ACM is dat één MNC per netwerk kan worden uitgegeven. Nu ACM MNC 23 op 
verzoek van Aspider heeft toegekend aan Wyless, is de vraag die voorligt of Aspider alsnog in 
aanmerking komt voor een MNC. Hiervoor toetst ACM of Aspider voldoet aan de vereisten voor 
toekenning van een MNC, namelijk of hij aanbieder is van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk in de zin van artikel 1.1, aanhef, onderdeel h, van de Tw. Indien Aspider 
kwalificeert als zodanig en het netwerk wordt gebruikt ten behoeve van mobiliteitsdiensten, kan 
ACM een MNC toekennen aan Aspider op grond van artikel 1, lid d, onder 1, van het IMSI- 
Nummerplan. 

 
Kwalificatie elektronisch communicatienetwerk 

18. Aspider beschikt over alle mogelijke systemen die een mobiele aanbieder heeft ten behoeve 
van mobiliteitsdiensten, met uitzondering van een radionetwerk.13 Een van die systemen isde 
Home Location Register (hierna: HLR), waarin alle IMSI’s worden geregistreerd. Een HLR is 
een fysiek netwerkelement en bevat voornamelijk een database. In dit fysieke netwerkelement 
bevinden zich virtuele partities van andere partijen, dit zijn klanten van Aspider. De HLR 
bestuurt het netwerk en identificeert de gebruiker van een unieke IMSI.14 Aspider gebruikt de 
IMSI in zijn dienstverlening om zijn gebruikers te kunnen identificeren, te traceren en hun 
rechten te kunnen beheren vanuit het netwerk.15 Aspider heeft hiermee aannemelijk gemaakt 
dat hij signaaloverdracht faciliteert met behulp van de HLR. Gelet hierop is sprake van een 

 
12 CEPT, ‘ECC Report 212, Evolution in the Use of E.212 Mobile Network Codes’ (Rapport van 9 april 2014). 
13 Verslag hoorzitting, 8 juni 2016, p. 5. 
14 Verslag hoorzitting, 8 juni 2016, p. 3. 
15 Verslag hoorzitting, 8 juni 2016, p. 3. 
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elektronisch communicatienetwerk in de zin van artikel 1.1, aanhef, onder e, van de Tw. 

Kwalificatie virtuele partitie 
19. De HLR van Aspider wordt door hem opgedeeld in virtuele partities ten behoeve van MVNE- 

dienstverlening aan zijn MVNO-klanten. Aspider geeft aan dat iedere partitie eigen adressen 
krijgt. Een dergelijke partitie oogt voor netwerkaanbieders in de buitenwereld vanwege de eigen 
adressen functioneel als een volledig zelfstandige HLR. Op die partities kan Aspider bepaalde 
dienstverlening scheiden naar een MNC, een IMSI-combinatie of bijvoorbeeld naar 
verschillende type netwerkpartners. Zo heeft Aspider zijn HLR zodanig ingedeeld dat hij blokken 
kan reserveren waarin hij bepaalde IMSI-reeksen kan onderbrengen. Daarnaast is het mogelijk 
om die IMSI-reeksen weer onder te verdelen in diverse gebruikers. Voorts is het mogelijk dat 
klanten worden gesplitst in de verdere systemen van het netwerk, waarin een stuk beheer en 
facturatie wordt uitgevoerd voor die klanten op basis van voor Aspider unieke codering, zodat 

Aspider haar klanten herkent binnen het netwerk.16
 

 
20. De voorzieningenrechter alsmede het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben in de 

zaak Venus & Mercury overwogen dat een elektronisch communicatienetwerk gezien de in 
artikel 1.1, aanhef, onder e, van de Tw gegeven omschrijving en voorbeelden moet worden 
beschouwd als een compleet functionerend systeem dat zelfstandig in staat is tot het 

overbrengen van signalen.17 Aspider heeft aannemelijk gemaakt dat een virtuele partitie op zijn 
netwerk volledig gescheiden en onafhankelijk van zijn eigen netwerk opereert, alsook separaat 
wordt beheerd en gecontroleerd. 

 
21. Voorgaande heeft tot gevolg dat in tegenstelling tot het bestreden besluit, ACM van mening is 

dat Aspider een uniek netwerk aanbiedt dat ACM in dit geval los ziet van het netwerk van 
Wyless. In onderstaande oordeelt ACM of het elektronisch communicatienetwerk van Aspider 
ook aan de overige vereisten voor toekenning van een MNC voldoet. 

 
Kwalificatie (openbare) elektronische communicatiedienst 

22. Aspider geeft aan dat hij als MVNE een onderneming is die netwerkinfrastructuur en 
aanverwante diensten, zoals netwerk-subsystemen, bedrijfsondersteunende systemen, 
provisioning18, beheer en bedrijfsvoering ondersteunende systemen business-to-business 

 
 

16 Verslag hoorzitting, 8 juni 2016, p. 5. 
17 CBb van 1 september 2006, ECLI:NL:CBB:2006:AY7299 (Venus & Mercury), r.o. 5.4.2. en CBb van 23 november 
2006, ECLI:NL:CBB:2006:AZ2944 (Venus & Mercury), r.o. 4.4. 
18 Provisioning is het proces dat moet worden uitgevoerd om het netwerk voor te bereiden en toegankelijk te maken 
voor (nieuwe) gebruikers. 
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aanbiedt.19 Voorts biedt Aspider zijn diensten aan eenieder aan die ervan gebruik wil maken.20 

Gelet hierop heeft Aspider aannemelijk gemaakt dat zijn netwerk hoofdzakelijk wordt gebruikt 
om openbare elektronische communicatiediensten aan te bieden.21

 

 
Kwalificatie aanbieden openbaar elektronisch communicatienetwerk 

23. Aspider geeft aan dat hij zijn HLR beheert en exploiteert ten behoeve van mobiliteitsdiensten. 
Hiervoor beschikt Aspider over een organisatie met 24x7 monitoring, een support club en heeft 

hij eigen personeel in dienst.22 Hiermee heeft Aspider aannemelijk gemaakt dat hij de HLR 
beheert en exploiteert. Hij is daarom aan te merken als aanbieder van het elektronische 
communicatienetwerk. Gelet op de randnummers 17 tot en met 23 luidt de conclusie dat 
Aspider kwalificeert als aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. 

 
Mobiliteitsdiensten 

24. Voor het toekennen van een MNC dient vervolgens te worden getoetst of het openbaar 
elektronisch communicatienetwerk wordt gebruikt ten behoeve van mobiliteitsdiensten, zoals 
voorgeschreven in artikel 1, lid d, onder 1, van het IMSI-Nummerplan. Diensten waarbij sprake 

is van mobiele toestellen of mobiele gebruikers, zijn mobiliteitsdiensten.23
 

 
25. Aspider geeft aan dat hij zijn systemen zo heeft gebouwd dat hij op de juiste manier 

eindgebruikers weet te adresseren en te identificeren. Zo regelt Aspider bijvoorbeeld de 
registratie op de SIM-kaart waarmee de eindgebruiker zich identificeert op het netwerk.24 

Hiermee maakt Aspider aannemelijk dat hij zijn openbare elektronische communicatienetwerk 
gebruikt ten behoeve van mobiliteitsdiensten. 

 
Conclusie 

26. Gelet op het vorenstaande is ACM van oordeel dat het bestreden besluit geen stand kan 
houden. Aangezien Aspider aan de criteria voldoet voor toekenning van een MNC, is het 
bezwaar gegrond en moet het bestreden besluit op dit punt worden herroepen. Dit houdt in dat 
ACM een MNC aan Aspider zal toekennen. 

 
 
 
 

19 Pleitnotitie Aspider in het kader van de hoorzitting, 7 juni 2016, randnummer 1. 
20 Verslag hoorzitting, 8 juni 2016, p. 7. 
21 Verslag hoorzitting, 8 juni 2016, p. 7. 
22 Verslag hoorzitting, 8 juni 2016, p. 5. 
23 Toelichting bij de wijziging van het IMSI-Nummerplan, Besluit van Ministerie van Economische Zaken van 10 juni 
2004, p. 2. 
24 Verslag hoorzitting, 8 juni 2016, p. 4. 
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5.3 Bezwaargrond: vraagstelling migratie, onzorgvuldige besluitvorming ACM, 
discriminatie, vertrouwen geschonden en ondeugdelijke motivering 

27. Gelet op hetgeen is overwogen in randnummers 17 tot en met 26 en het feit dat Aspider een 
MNC krijgt toegekend, behoeven de overige bezwaargronden geen bespreking. 

 
 
6    Beslissing 

 
De Autoriteit Consument en Markt: 

 
 

I. verklaart de bezwaren van Aspider gericht tegen het bestreden besluit van 10 maart 

2016 gegrond; 

II. herroept het bestreden besluit van 10 maart 2016. 
 
 

De Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 
 
 

w.g. 

drs. J.G.J. Keetelaar 

Directeur Directie Telecom, Vervoer en Post 
 
 
 
 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na 
bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over de beroepsprocedure is te 
vinden op www.rechtspraak.nl. 

http://www.rechtspraak.nl/



