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Geachte heer, 
 
 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunuicatie Autoriteit (hierna: het college) heeft van u 
bij brief van 29 oktober 2004 (uw kenmerk z2003-0091) de resultaten ontvangen van de CBP-consultatie 
over Nummeridentificatie. Zoals toegezegd ontvangt u bij deze een uitgebreide reactie van het college op 
het CBP consultatiedocument. 
 
Reactie OPTA op CBP consultatie Nummeridentificatie 

Het college zal eerst het huidige wettelijke kader schetsen van de regelgeving voor nummeridentificatie. 
In het tweede deel van zijn reactie zal het college ingaan op enkele concrete punten uit het 
Consultatiedocument Nummeridentificatie van het CBP (hierna: het CoDo). 
 
I. Wettelijk kader 
Duidelijkheid over regelgeving mbt begrip nummeridentificatie 
Sinds het opstellen van het het CoDo is de Telecommuncatiewet (Tw) en de op de Tw gebaseerde 
regelgeving omtrent nummeridentificatie en de blokkering ervan op een aantal onderdelen uitgebreid of 
aangepast. Om die reden schetst het college allereerst het huidige wettelijke kader van het begrip 
nummeridentificatie. Daarbij zal het college aangeven welke verplichtingen gelden voor aanbieders van 
openbare communicatienetwerken en –diensten bij nummeridentificatie en de blokkering ervan. Het 
college heeft in de bijlage een overzicht gegeven van deze verschillende verplichtingen. 
 
1. Twee vormen van nummeridentificatie 
Het begrip nummeridentificatie kent twee verschijningsvormen: nummeridentificatie heeft betrekking op 
het meesturen van het nummer van de oproepende partij (eerste vorm van nummeridentificatie) én het 
(terug)verstrekken van het opgeroepen netwerkaansluitpunt of nummer aan de beller (tweede vorm van 
nummeridentificatie)1. Het college merkt op dat aanbieders van carrierdiensten (hierna: C(P)S 

                                                      
1 artikel 1.1, onder cc, sub 1, Tw resp. artikel 1.1, onder cc, sub 2, Tw.  



 

aanbieders) zich per definitie alleen bezig houden met uitgaande gesprekken.2 Het college concludeert 
hieruit dat een C(P)S aanbieder alleen een rol zal kunnen spelen bij het meesturen van het nummer van 
de beller naar de gebelde (de eerste vorm van nummeridentificatie). 
 
2. Verplichting tot aanbieden nummeridentificatie 
 Aanbieders van openbare telefoonnetwerken zijn verplicht om nummeridentificatie aan te bieden3. De 
verplichting tot het aanbieden van nummeridentificatie in de vorm van het meesturen van het nummer 
van de oproepende partij geldt ook voor aanbieders van carrierdiensten voorzover een consument daarom 
verzoekt.4 Bovendien geldt deze verplichting alleen wanneer het nakomen van de verplichting technisch 
uitvoerbaar en financieel haalbaar is (artikel 3.3, vijfde lid, Rude, zie ook 7.3, tweede lid, Tw). Uit de 
toelichting op artikel 3.3 Rude blijkt, dat de verplichting voor een carrieraanbieder inhoudt dat de 
carrieraanbieder op verzoek van een consument diens telefoonnummer moet doorgeven aan de aanbieder 
van de gebelde abonnee. Het college heeft op dit moment geen inzicht in maatregelen, die aanbieders 
van carrierdiensten hebben genomen, om te voldoen aan deze verplichting tot het aanbieden van 
nummeridentificatie. 
 
3. Verplichting om nummeridentificatie mogelijk te maken 
Op aanbieders van openbare communicatienetwerken rust tenslotte op grond van artikel 3.3, vierde lid, 
Rude, de verplichting om maatregelen te treffen, zodat aanbieders van carrierdiensten kunnen voldoen 
aan hun verplichting om nummeridentificatie aan te bieden. Dit houdt in dat de aanbieders van openbare 
elektronische communicatienetwerken, via welke de C(P)S aanbieders hun diensten aanbieden, op 
netwerkniveau maatregelen treffen waartoe de C(P)S aanbieders niet in staat zijn, maar die wel 
noodzakelijk zijn om nummeridentificatie mogelijk te maken. Het college heeft echter op dit moment 
geen overzicht van afspraken, die hierover tussen aanbieders van carrierdiensten en netwerkaanbieders 
zijn gemaakt. Over dit onderwerp heeft het college echter geen klachten of vragen ontvangen. Het 
college ziet om deze reden vooralsnog geen aanleiding om handhavend op te treden.  
 
4. Verplicht aan te bieden blokkeringen 
Blokkering voor bellers (blokkering bij uitgaande gesprekken) 
Op grond van artikel 11.9, eerste lid, sub a, Tw rust op aanbieders van nummeridentificatie de 
verplichting om een blokkering aan te bieden aan bellers, zodat hun nummer niet wordt verstrekt aan de 
gebelde partij. Het gaat in dit geval om uitgaand verkeer. De verplichting om blokkering van 
nummeridentificatie aan te bieden geldt bovendien voor de aanbieder die nummeridentificatie aanbiedt 
als onderdeel van een netwerk of dienst.  
 
In het geval van het aanbieden van carrierdiensten kan er sprake van zijn dat de aanbieder van het 
netwerk, waarover de C(P)S aanbieder zijn diensten aanbiedt, als onderdeel van dat netwerk 
nummeridentificatie aanbiedt. Omdat aanbieders van carrierdiensten tevens een verplichting hebben om 

                                                      
2 artikel 1.1, onderdeel i, Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, (hierna: Bude) 
3 artikel 3.3 eerste lid van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (hierna: Rude) 
4 artikel 3.3, derde lid, Rude 



 

nummeridentificatie aan te bieden wanneer een consument daarom verzoekt, is het college van mening 
dat ook op C(P)S aanbieders een verplichting rust om desgevraagd blokkeringen aan te bieden, maar dan 
uitsluitend blokkeringen die zien op uitgaand verkeer (ofwel blokkeringen als genoemd in artikel 11.9, 
eerste lid, onder a Tw).  
 
Blokkering gebelde (blokkering bij inkomende gesprekken) 
Artikel 11.9, eerste lid, onderdeel b, Tw geeft een gebelde partij recht op drie verschillende vormen van 
blokkering. Als eerste moet een gebelde partij de mogelijkheid hebben om te voorkómen dat hij zelf het 
nummer ziet van diegenen die hem bellen. Daarnaast moet een gebelde partij de mogelijkheid hebben om 
oproepen, waarvan het nummer niet wordt meegestuurd, te weigeren (block blocking). Tenslotte moet de 
gebelde partij de mogelijkheid hebben om te voorkómen dat zijn nummer wordt (terug)verstrekt aan 
degene die belt. Deze drie vormen van blokkering hebben betrekking op blokkeringen ten behoeve van de 
gebelde partij. Omdat carrierdiensten alleen zien op uitgaand verkeer kunnen deze bepalingen geen 
verplichtingen in het leven roepen voor aanbieders van carrierdiensten. Dat wordt bevestigd door de 
toelichting op artikel 3.3 Rude. 
 
5. Nummerweergave versus nummeridentificatie 
De bepalingen omtrent nummeridentificatie zien op het verstrekken van het nummer en het blokkeren 
van deze verstrekking(en). De regels omtrent nummeridentificatie zijn echter wel noodzakelijk voor het 
kunnen bieden van een dienst, waarbij het nummer van de opgeroepen partij wordt weergegeven op een 
display van diens telefoon of diens eindappparatuur. Het weergeven van het verstrekte nummer op het 
display van de telefoon is niet wettelijk geregeld. Het college onderscheidt het begrip 
nummeridentificatie van het begrip nummerweergave (de dienst, die onder deze naam door KPN wordt 
aangeboden en die het weergeven van het nummer betreft op een display van een telefoontoestel of 
daarop aangesloten randapparatuur). Het daadwerkelijk weergeven van een nummer is bij uitstek een 
onderwerp, waarop de dienstverlening van aanbieders van carrierdiensten geen betrekking kan hebben. 
Immers, aanbieders van carrierdiensten houden zich uitsluitend bezig met uitgaand verkeer, het 
vervolgens weergeven van een nummer heeft betrekking op binnenkomend  telefoonverkeer.  
 
6. Conlusies 
Op grond van het voorgaande trekt het college de volgende conclusies: 
 

1. C(P)S aanbieders kunnen uitsluitend een rol spelen bij de eerste (en tevens verplicht aan te 
bieden vorm) vorm van nummeridentificatie (het meesturen van het nummer van de beller naar 
de gebelde). 

2. Op een C(P)S aanbieder rust de verantwoordelijkheid om de onder 1. genoemde vorm van 
nummeridentificatie mogelijk te maken wanneer een consument daarom vraagt en voorzover dat 
technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar is. Op een netwerkaanbieder rust de verplichting om 
medewerking te verlenen aan de C(P)S aanbieder zodat laatstgenoemde aan zijn verplichting kan 
voldoen. Een C(P)S aanbieder kan uitsluitend een rol spelen bij het verstrekken van een nummer. 
Deze verplichting houdt in dat een C(P)S aanbieder op verzoek van zijn klanten het oproepende 
nummer moet verstrekken aan de aanbieder bij wie de oproep wordt afgewikkeld. Wanneer de 



 

aanbieder van het netwerk waarover de C(P)S dienst wordt aangeboden mee moet werken om 
deze vorm van nummeridentificatie mogelijk te maken, is hij hiertoe verplicht.  

3. Ook voor C(P)S aanbieders geldt de verplichting om desgevraagd blokkeringen op het meesturen 
van het nummer van de beller naar de gebelde aan te bieden (ofwel de blokkering als genoemd 
in artikel 11.9, eerste lid, onder a van de Tw). 

 
II. Inhoudelijke reactie CoDo nummeridentificatie 
Bij deze inhoudelijke reactie houdt het college de volgorde aan van onderwerpen uit het CoDo. 
 
1. Blokkering nummeridentificatie bij ISDN nummers (p. 12) 
Het CBP concludeert dat niet duidelijk is wat het begrip “afzonderlijke abonneelijn” uit artikel 11.9, lid 1, 
onder a, Tw inhoudt. Dit artikelonderdeel verplicht aanbieders ertoe om aan oproepende gebruikers de 
mogelijkheid te bieden om voor iedere oproep te verhinderen dat het oproepende nummer wordt 
meegestuurd. Daarnaast moet de oproepende abonnee een blokkeringsmogelijkheid hebben voor elke 
afzonderlijke abonneelijn.  
 
Het CBP vraagt zich af wat de reikwijdte is van dit artikel wanneer het gaat om ISDN verbindingen. Bij de 
parlementaire behandeling van de nieuwe Telecommunicatiewet heeft de Minister aangegeven dat de 
blokkering “per afzonderlijke abonneelijn” de zogenaamde “per line blocking” betreft, waarbij de 
weergave van het nummer door de abonnee systematisch per lijn is uit te schakelen5. In het geval van 
ISDN lijnen betekent dit, dat de aanbieder een permanente blokkering per aansluitlijn dient te bieden. In 
het geval van ISDN aansluitingen is veelal sprake van meerdere nummers per aansluiting. De bepaling van 
artikel 11.9 Tw roept, zo blijkt uit de toelichting van de wetgever, echter geen verplichting in het leven 
tot het aanbieden van een permanente blokkering per afzonderlijk nummer van één ISDN aansluiting. 
   
2. Blokkering Nummeridentificatie bij SMS berichten (p. 15) 
Het CBP concludeert op pagina 15 van de terugkoppeling dat het verstrekken van het nummer bij SMS 
berichten niet is te beschouwen als een vorm van nummeridentificatie. OPTA stelde zich in haar eerdere 
reactie op het standpunt dat SMS beschouwd kan worden als een oproep. Dat leidde tot de conclusie van 
het college dat het afleveren van nummers bij SMS berichten wél is te beschouwen als een vorm van 
nummeridentificatie.  
 
Het begrip oproep veronderstelt (artikel 11.1, onder f , Tw) dat er sprake is van een verbinding die 
communicatie tussen gebruikers en abonnees over en weer mogelijk maakt. Er ontstaat bij het verzenden 
van een SMS geen “real-time” verbinding. Daarnaast kan de communicatie op basis van dit SMS bericht 
niet worden gekenmerkt als communicatie over en weer, zonder noemenswaardig tijdsverlies. Het 
intoetsen van een SMS bericht kost immers hoe dan ook enige tijd, het vervolgens op een SMS bericht 
reageren ook. Het college kwalificeert om die reden het verzenden van een SMS bericht, binnen het kader 
van de vraag naar de toepasbaarheid van bepalingen omtrent nummeridentificatie, niet als een oproep. 
Daarnaast ziet nummeridentificatie ook op het verstrekken van een nummer “voordat de verbinding tot 
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stand wordt gebracht”, aldus artikel 1, onder cc van de Tw. Bij het verzenden van het SMS bericht wordt 
het nummer tegelijk met het bericht meegestuurd. Kortom: het meesturen van het nummer bij het 
verzenden van SMS berichten valt niet onder het begrip nummeridentificatie, de verplichtingen op grond 
van artikel 11.9 Tw zijn dientengevolge niet van toepassing.  
 
3. Blokkering nummeridentificatie bij VoIP (p.20) 
Het CBP concludeert op pagina 20 dat de vraag of de bepalingen omtrent nummeridentificatie bij Voice 
over IP (hierna: VoIP) van toepassing zijn in het concrete geval moeten worden beoordeeld. Het college 
is van mening dat ook ten aanzien van VoIP en Voice over DSL (hierna: VoDSL) de Tw het toepasselijk 
wettelijk kader is, waarbij de Wbp aanvullend geldt. Het college houdt op het moment van schrijven van 
deze brief een consultatieronde over VoIP, waarbij ook het onderwerp nummeridentificatie aan de orde 
komt. Het college geeft daarin onder meer aan dat VoIP aanbieders die een openbare elektronische 
communicatiedienst aanbieden aan de bepalingen van artikel 11.9 Tw voor blokkering van 
nummeridentificatie moeten voldoen. 
 
De resultaten zijn echter nog niet uitgewerkt, een definitief standpunt zal het college om die reden pas 
innemen na afronding van deze consultatieronde.  
 
4. Informatie verstrekking over dienst nummeridentificatie (p. 32) 
Op basis van de reacties op het consultatiedocument is de conclusie van het CBP dat de 
informatievoorziening pover is te noemen. Inmiddels is de Regeling nummeridentificatie ingetrokken. 
Daarvoor in de plaats is de hierboven reeds aangehaalde Rude vastgesteld. In artikel 4.5 Rude is aan 
aanbieders (van zowel netwerken als diensten) opgedragen informatie over nummeridentificatie 
genoegzaam bekend te maken. De informatieverplichting is daarmee verder ingevuld. Door de 
totstandkoming van artikel 4.5 is duidelijker geworden aan welke eisen de informatieverplichtingen moet 
voldoen en op wie deze verplichtingen rusten. Het college zal eindgebruikers over nummeridentificatie 
informeren via zijn website. 
 
5. Default instellingen bij geheime nummers (p. 38) 
Het CBP constateert dat standaard de dienst nummeridentificatie is ingeschakeld, wat als consequentie 
heeft dat ook bij zogenaamde geheime nummers het nummer standaard wordt meegeleverd. Aanbieders 
blokkeren nummeridentificatie bij geheime nummers niet uit eigen beweging maar laten het aan de 
houders van een geheim nummer over om desgewenst het meesturen van het geheime nummer te laten 
blokkeren. De conclusie van het CBP luidt, dat de voorlichting op dit punt verbeterd dient te worden. 
 
OPTA merkt op, dat het begrip “geheim nummer” niet in de wet voorkomt, maar een resultaat is van het 
beperken van de opvraagbaarheid en het beperken van verstrekking van het nummer. Het college is het 
eens met het CBP: verbetering van de voorlichting wat een aanbieder precies verstaat onder “geheim 
nummer” en welke mogelijkheden de eindgebruiker ten dienste staan om bekendheid en verstrekking van 
zijn nummer te beperken is op zijn plaats. OPTA zal eindgebruikers daarover voorlichten met informatie 
op haar website. 
 



 

 
 
Afsluiting 
Het college gaat er van uit, dat hij u hiermee voldoende hebt geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt (plv.) 
 



 

Bijlage: Schema overzicht bepalingen en verplichtingen mbt nummeridentificatie 
Wat Wie Toelichting 
Nummeridentificatie 
− meesturen van nummer 

beller naar gebelde (art. 
1.1, cc, onder 1° Tw); 

− terugsturen van het nummer 
van gebelde partij naar 
beller (art. 1.1, cc, onder 2° 
Tw); 

 − CPS aanbieders houden zich 
alleen bezig met uitgaand 
verkeer (artikel 1.1, 
onderdeel i, Bude). Alleen 
tav onder 1° genoemde 
heeft CPS aanbieder een rol 

Verplichting aanbieden 
nummeridentificatie  
artikel 3.3, eerste lid, Rude 

Aanbieders van openbare 
telefoonnetwerken of openbare 
telefoondiensten 

− betreft alleen meesturen 
van nummer van beller naar 
gebelde (dus alleen de 
eerstgenoemde variant van 
nummeridentificatie (art. 
1.1, cc, onder 1° Tw) 
verplichting geldt niet 
wanneer technisch niet 
uitvoerbaar en economisch 
niet haalbaar (art. 7.3, 
tweede lid, Tw) 

Verplichting aanbieden 
nummeridentificatie 
artikel 3.3, derde lid, Rude 

Carrierdiensten, voorzover een 
consument hierom verzoekt 

− betreft alleen meesturen 
van nummer van beller naar 
gebelde 

− verplichting houdt in dat 
carrieraanbieder 
telefoonnummer moet 
doorgeven (aanbieders op 
netwerkniveau treffen 
daarvoor zonodig 
maatregelen, zie ook 
“Verplichting 
nummeridentificatie 
mogelijk te maken) 

− verplichting geldt niet 
wanneer technisch niet 
uitvoerbaar en economisch 
niet haalbaar (art. 3.3, 
vijfde lid, Rude) 

Verplichting 
nummeridentificatie mogelijk te 
maken 

Aanbieders van openbare 
elektronische 
communicatienetwerken, die 

− geldt voor aanbieders van 
openbare 
telefoonnetwerken waartoe 



 

artikel 3.3, vierde lid, Rude worden gebruikt om carrierdiensten 
aan te bieden 

aanbieders van 
carrierdiensten toegang toe 
hebben  

Blokkering nummeridentificatie 
tbv oproepende abonnee 
artikel 11.9, eerste lid, sub a, 
Tw: onderdrukking van nummer 
van de beller 

Aanbieders van dienst 
nummeridentificatie, dit kunnen 
zowel netwerkaanbieders of 
aanbieders van (carrier)diensten 
zijn 

 

Drie blokkeringen tbv gebelde 
(opgeroepen abonnee) 
artikel 11.9, eerste lid, sub b, 
Tw: 
1. Verhinderen van verstrekken 

nummer van de beller bij de 
gebelde; 

2. Weigeren van oproepen 
waarbij nummer is 
geblokkeerd (block 
blocking); 

3. Kosteloze blokkering van 
nummeridentificatie waarbij 
nummer van opgeroepene 
aan oproepende wordt 
(terug)verstrekt 

Feitelijk geldt deze verplichting nu 
alleen voor aanbieders van 
telefonie  
 
 

− blokkering ziet op 
binnenkomend verkeer en 
dus naar zijn aard bij deze 
blokkering geen rol voor 
carrierdiensten (zie toel art. 
3.3 Rude) 

 

 


