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Bijlage bij Beleidsregels nummers voor VoIP diensten 
OPTA, 4 april 2005 
 
 
In deze bijlage geeft het college van Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het 
college) aan hoe hij de reacties op de consultatie heeft meegenomen in zijn overwegingen voor de 
“Beleidsregels nummers voor VoIP diensten”. Hiermee krijgen de reagerende partijen inzicht hoe het 
college met de door hen aangedragen standpunten en argumenten is omgegaan. 
 
De opbouw van dit document is verder als volgt.  
 
De weerslag van de ontvangen reacties betreft overigens niet perse een letterlijke weergave van die 
reacties, maar veelal een samenvatting van het naar voren gebrachte. 
 
Een gedeelte van de standpunten en argumenten van de reagerende marktpartijen ging over de 
aanpassing van het nummerplan. Het college is niet bevoegd het nummerplan te wijzigen, dat is de 
bevoegdheid van het ministerie van Economische Zaken (hierna: het ministerie). In de onderstaande 
bespreking van de reacties gaat het college daarom niet in op die passages in de reacties waar een 
marktpartij zijn voorkeur uitspreekt voor een specifieke invulling van het nummerplan. Het college heeft 
alle reacties op de consultatie in een vroeg stadium meegegeven aan het ministerie, zodat de genoemde 
standpunten en argumenten door de minister meegenomen kunnen worden bij de besluitvorming over 
het nummerplan.  
 
De volgende 13 marktpartijen hebben gereageerd op de voorgenomen beleidsregels: 
 

BTG Tele2 
Demon Telio 
Enertel T-Mobile 
KPN Versatel 
MCI Vodafone 
Priority Telecom Wanadoo 
Skype  

 
De inhoud van deze reacties, met uitzondering van eventuele bedrijfsvertrouwelijke passages, is te vinden 
op de website van OPTA (www.opta.nl). 
 

Algemene reacties 
 
BTG Het concurrerend vermogen van nieuwe diensten wordt beperkt door het gebruik van 

geografische nummers, omdat nummers in alle netnummergebieden moeten worden 
aangevraagd. 

Reactie OPTA Marktpartijen hebben de keuze uit verschillende nummerreeksen. Sommige 
marktpartijen zijn van mening dat juist geografische nummers concurrerend 
vermogen hebben.  
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Enertel OPTA zou zijn nummerbeleid optimaal moeten afstemmen met het ministerie om te 
voorkomen dat een transitie naar aanleiding van een nieuw nummerplan kostbaar 
wordt. 

Reactie OPTA OPTA erkent d t belang. De huidige beleidsregels zijn zo opgesteld dat deze zoveel als 
mogelijk in lijn zijn met de plannen van het ministerie, maar waarbij niet vooruit 
gelopen wordt op punten waarover het ministerie zijn afweging nog niet gemaakt 
heeft. 
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Enertel In het consultatiedocument wordt voorbijgegaan aan bedrijfsnummers. Is dit een 
omissie? 

React e OPTA OPTA zie  in dat zijn s andpunt ove  bed fsnummers in relatie tot VoIP diensten
onderbelicht is in het consultatiedocument. In de beleidsregels is dit verduidelijkt. 

Enertel Bij gebruik van geografische nummers zal de eindgebruiker moeten worden 
voorgelicht als er geen 112 aangekozen kan worden. 

KPN Het is misschien maatschappelijk niet acceptabel dat er spraakdiensten zijn die qua 
nummering lijken op PSTN maar geen 112 functionaliteit hebben. 

Reactie OPTA Dit onderwerp wordt door het college meegenomen in de consultatieprocedure  
“Generieke eindgebruikersverplichtingen voor pakketgeschakelde diensten”.  

BTG VoIP aansluitingen die zich in functionele zin niet kenmerken als PSTN/ISDN 
aansluiting, zouden geen gebruik van geografische nummers mogen maken, om het 
huidige imago van geografische nummers te beschermen. 

KPN De consultatie gaat ten onrechte niet in op het multimediale karakter van de nieuwe 
op IP gebaseerde diensten.  Er bestaat gevaar dat aanbieders van multimediale en 
nomadische diensten vooral geografische nummers gaan gebruiken terwijl nummers 
uit een nieuwe reeks geschikter zouden zijn. Bij verschijnen van een aangepast 
nummerplan zou er dan een installed base zijn van diensten die van geografische 
nummers gebruik maken, met consequenties voor aankiesbaarheid en 
herkenbaarheid. De uniforme tarieven bij geografische nummers kunnen worden 
verstoord omdat tarieven voor multimediadiensten naar verwachting hoger liggen. 
Menging van multimediadiensten en spraakdiensten binnen een bestemming maakt 
onvoorspelbaar of een sessie wel of geen multimedia zal ondersteunen en dat kan 
slechts ten dele opgelost worden door handshaking tussen apparaten. 

React e OPTA Het is niet aan het college om deze overweging te maken. In de huidige bestemming 
kunnen multimediale diensten aangeboden worden met geografische numme s, mits 
het gebru k aan de eisen voor geografische nummers voldoet. Het college voorziet dat 
met het geb u k van geografische nummers de concu rentie en dienstinnovatie wordt 
gestimuleerd omdat nieuwe aanb eders eenvoudiger kunnen concu reren met 
aanbieders van traditionele telefoondiens en.  
Het college is van mening dat de uitgifte van nummers los staat van het 
tariefvraagstuk. In de bestemming van geografische nummers in het nummerplan is
immers geen tariefbepaling opgenomen.   
Herkenbaarheid en aankiesbaarheid kunnen met een veelheid aan multimedia e 
dienstvarianten toch nooit door middel van uitsluitend nummerplanindeling volledig 
opgelost worden. Handshaking zal altijd nodig zijn bij afstemmen van (video/audio) 
codecs.  
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Skype Het is niet duidelijk in welke door OPTA genoemde VoIP categorie de diensten van 
Skype vallen. 

Reactie OPTA Het co ege doet in het kade  van deze consultatie geen uitspraak over de classificatie 
van de dienst van een van de marktpartijen. 
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Skype OPTA zou bij het ontwikkelen van nummerbeleid rekening moeten houden met het 
beleid van andere Europese staten en te streven naar harmonisatie. 

React e OPTA OPTA heeft een leidende rol gespeeld bij Europese afstemming van NRA’s over VoIP 
nummering. Het huidige be eid is zoveel als mogelijk b nnen het huidige nummerplan 
in lijn met de Europese aanbevelingen.  

Telio VoIP is een technology en geen dienst. Het lijkt erop dat OPTA VoIP als een dienst 
beschouwt. 

React e OPTA VoIP is inderdaad geen dienst, maar een technologie. OPTA gebruikt VoIP omdat deze 
term ingeburgerd is en spreekt in de consultatie over VoIP diensten in
meervoudsvorm omdat er meerdere vormen VoIP diensten zijn. 

Telio Telio doet een suggestie voor een verbetering van de indeling in VoIP categorieën. 
Vodafone Onderscheid tussen categorie 4 en 5, en later ook categorie 3 lijkt niet lang houdbaar. 
Reactie OPTA Het college neemt kennis van de suggesties en opmerkingen. Omdat de indeling in 

categorieën is gebaseerd op andere documenten en geen onderwerp van de 
nummerbeleidconsultatie is, houdt het college in deze beleidsregels de huidige 
indel ng in categorieën aan. Een en ander heeft naar de mening van het college geen 
consequenties voor het nummerbeleid. 

Telio Het is begrijpelijk dat een beller zich moet bevinden in het geografische 
netnummergebied dat hoort bij het nummer. Voor de gebelde partij maakt het niet uit 
waar deze zich bevindt. 

Reactie OPTA Het college deelt deze mening niet.  

T-Mobile OPTA moet niet vooruitlopen op de nummerplanwijziging door het ministerie. 
Reactie OPTA Het college is het hiermee eens. Anders dan T-Mobile, is het college van mening dat 

hij met de beleidsregels juist ervoo  waakt niet voo uit te lopen op de 
nummerplanwijziging, door het huidige nummerplan te hanteren.  

T-Mobile Het wijzigen van het nummerplan neemt tijd in beslag. In de tussentijd zou OPTA 
slechts nummers uit één bestemming moeten uitgeven voor een en dezelfde dienst. 
Deze reeks zou de 084/087 reeks moeten zijn. Dat is ook in lijn met wat de meeste 
andere Europese lidstaten doen. 

React e OPTA VoIP diensten zijn er in grote verscheidenheid. Om concurrentie en diens innovatie te 
stimuleren is het van belang dat marktpartijen die nummerreeksen kunnen geb uiken 
die het nummerplan toelaa  In de consultat e geeft he  college weer dat naa  zijn 
mening meerdere bes emmingen in het huidige nummerplan in aanmerking kunnen 
komen voor VoIP diensten, elk naar gelang de specifieke eigenschappen van de 
specifieke VoIP dienst. Er is geen reden om een dienst die in aanmerking komt voo
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een bestemming, nummers uit die bestemming te weigeren omdat van een nieuwe 
technologie gebruik gemaakt wordt.  
Wat betreft de lijn die de meeste Europese lidstaten aanhouden: de meeste lidstaten 
bieden VoIP diens aanbieders de mogelijkheid tot het gebruik van geografische 
nummers (al dan niet in combinatie met het beschikbaar s ellen van een nieuwe 
nummerreeks). 
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Versatel De hoge kosten voor het porteren van geografische nummers van KPN naar een 
andere marktpartij is een drempel en werkt concurrentiebeperkend. 

React e OPTA Het college zal deze mening meenemen in de tariefregu ering, maar ziet hierin geen 
aanleiding tot uitstel of aanpassing van de beleidsregels. 

Vodafone  Het is niet zinvol dat het college nu met deze beleidsregels komt terwijl het 
ministerie binnenkort met een nieuw nummerplan komt.  

Reactie OPTA Tot die tijd i  er behoefte aan maximale duidelijkheid ten aanzien van het beleid van 
OPTA. 

 

Reacties op voorgenomen beleidsregels 
 
1) Een VoIP dienst kan, afhankelijk van de VoIP dienstbeschrijving, in aanmerking komen voor 

geografische nummers. Het college stelt de volgende voorwaarden voor gebruik van geografische 
nummers: 

a) Het is niet toegestaan om nummers uit een bepaald netnummergebied in gebruik te geven voor 
afname van de VoIP dienst in een ander netnummergebied of buiten Nederland. 

b) Nummerhouders moeten erop toezien dat eindgebruikers de nummers niet gebruiken buiten het 
betreffende netnummergebied. Dit kan bijvoorbeeld doordat de nummerhouder het gebruik van de 
nummers buiten het betreffende netnummergebied contractueel uitsluit.  

c) Nummerhouders moeten ervoor zorgen dat in het aanbod van VoIP diensten geen uiting plaatsvindt 
richting (potentiële) klanten waarmee de indruk gewekt wordt dat het gebruik van de geografische 
nummers door de VoIP dienst niet is gebonden aan netnummergebieden of landsgrenzen. 

 
 
BTG Het overlaten van toezicht aan nummerhouders biedt geen waarborg.  
KPN Het overlaten van toezicht aan nummerhouders is onjuist. 
Priority Telecom OPTA zou niet de wholesale supplier verantwoordelijk moeten houden voor het juiste 

gebruik van de nummers, maar de publieke operators of zijn eindgebruikers. 
Skype De verplichting tot naleving van de bepalingen uit het nummerplan moet rusten op de 

gebruiker van de nummer en niet op de aanbieder van de dienst. 
T-Mobile Door aanbieders te verplichten contractuele afspraken te maken met eindgebruikers 

geeft OPTA het toezicht uit handen. 
React e OPTA OPTA’s bevoegdheid voo  toezich  op nummers OPTA strekt zich alleen uit over 

nummerhouders, niet de e ndgebruikers (tenzij eindgebruikers nummerhouder zijn, 
maar dat is niet het geval voor geografische nummers), noch de partijen die een 
bijdrage leveren in het routeren. De verantwoordelijkheid voor juist gebruik van 
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nummers ligt dus bij de nummerhouders, zij zijn degenen die door OPTA 
aangesproken kunnen worden. 

BTG Kan OPTA aangeven hoe zij zeker denkt te kunnen stellen dat de beperkingen worden 
nageleefd. 

Enertel Hoe wil OPTA de naleving van gestelde regels gaan controleren?  
KPN  Controle op gebruik buiten het netnummergebied is niet mogelijk. Contractuele 

uitsluiting heeft geen zin. 
MCI De beperkingen aan het gebruik van geografische nummers zijn lastig uitvoerbaar. 
Vodafone  Hoe controleert OPTA het gebruik? 
Wanadoo  Het is niet duidelijk hoe OPTA het gebruik gaat handhaven.  
Reactie OPTA In beleidsregels is het niet mogelijk om voor een veelheid aan VoIP varianten 

eenduidig aan te geven wat door een aanbieder moet worden gedaan om “best effort” 
te realiseren. Bij sommige VoIP diensten is wel exact bekend waar de eindgebru ke
zich bevindt, en is het geografische aspect absoluut te waarborgen, bij ande e is de
locatie niet te traceren en komt het voo beeld van contractuele uitsluiting in beeld. 
Het komt er op nee  dat de aanbieder zijn uiterste best moet doen om het 
geografische aspect van de nummers te waarborgen. Handhaving van OPTA zal 
daarom maatwerk zijn. 
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Wanadoo  OPTA lijkt niet bevoegd ten aanzien van reclame uitingen van nummerhouders. 
Reactie OPTA OPTA is het hier niet mee eens.  

MCI Er wordt niet duidelijk gemaakt wat de eventuele nadelige gevolgen zijn als nu al 
geografische nummers zonder beperkingen zouden mogen worden gebruikt. 

Reactie OPTA De impact van he  loslaten van de bestemming is onderzocht door het ministerie en 
het ministerie gaat op basis van de conclusies uit het onderzoek een besluit nemen 
over de bestemming geografische nummers. De uitkomst hiervan is nog niet 
eenduidig en daarom wil OPTA niet vooruitlopen op dit besluit. 

Skype De voorwaarden voor het gebruik van geografische nummers moeten hetzelfde zijn 
voor alle aanbieders, van zowel VoIP als de traditionele telefoondienst. 

Reactie OPTA Deze voorwaarden zijn voor alle partijen gelijk. De genoemde voorwaarden zijn voo  
aanbieders van traditionele telefoondiens en s ech s ten overvloede, omdat e
eenvoudig aan de voorwaarden van de bestemming kan worden voldaan. 

Skype Binnen traditionele telefoondiensten kan een gesprek ook uitkomen buiten het 
netnummergebied door middel van doorschakelen. 

Telio Doorschakelen binnen traditionele telefoondiensten laat het gesprek uitkomen op 
een willekeurige plaats.  

Reactie OPTA Het college ziet een onderscheid tussen het doorschakelen met ondermeer *21 en het 
nomadische karakter van VoIP diensten. OPTA houdt zich met deze beleidsregels aan 
zijn eerder ingenomen standpunt ten aanzien van het doorschakelen van 
geografische nummers. Zie ook hiervoor het standpunt van OPTA op de website 
www.opta.nl.  
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Vodafone  Met geografische nummers zouden ook mobiele VoIP diensten aangeboden kunnen 
worden zolang de woon- of verblijfplaats zich in een bepaald netnummergebied 
bevindt. 

Reactie OPTA Dit is aan het ministerie om mee te nemen in de nummerplanwijziging  OPTA kan hier 
niet op vooruitlopen. 

 .

 
 
2) Het college zal bij aanvragen voor geografische nummers door relatief kleinere (VoIP) aanbieders de 

reële nummerbehoefte als basis nemen voor de bepaling van de hoeveelheid nummers die toegekend 
wordt. Als dat neerkomt op het uitgeven in kleinere eenheden dan 1.000/10.000 nummers zal het 
college de resterende nummers uit deze nummerblokken blokkeren ter voorkoming van uitgifte aan 
andere marktpartijen. 

 
 
Enertel Het gewijzigde uitgiftebeleid heeft geen invloed op de kosten die KPN rekent voor 

nummerimplementatie.  
MCI De hoge tarieven die KPN rekent voor implementeren van nummerblokken moeten 

weggenomen worden. 
Tele2 De nummerimplementatiekosten die KPN in rekening brengt vormen een 

toetredingsdrempel. Bovendien is KPN’s definitie van nummerblok niet acceptabel. 
Telio Implementatiekosten die KPN in rekening brengt zijn belangrijker dan de blokgrootte 

zelf. 
Vodafone  De implementatiekosten van KPN zijn dusdanig dat een partij graag in één keer zoveel 

mogelijk nummers wil implementeren. 
Wanadoo Implementatiekosten van KPN zijn belemmerende factor voor markttoetreding en 

werken inefficiënt nummergebruik in de hand. Is KPN überhaupt gerechtigd 
implementatiekosten te rekenen? 

Reactie OPTA Het college is zich bewust van de invloed van de KPN implementatiekosten op de 
business case van (sta ende) VoIP aanbieders. Het college zal deze meningen 
meenemen in de tariefregu ering, maar ziet hierin geen aanleiding tot uitstel of 
aanpassing van deze beleidsregels. 
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KPN Routeren in kleinere blokgrootte vraagt investeringen in PSTN. Investeringen zouden 
moeten worden gefocust op IP. 

React e OPTA Deze beleids egels van OPTA stellen geen extra technische eisen en dus extra 
inves eringen aan de routering. De beleids egels anticiperen wel op mogelijke 
toekoms ige verande ingen. 

KPN Schaarste wordt hiermee niet voorkomen, alleen grotere snijverliezen worden bereikt. 
Vodafone  Werkt dit niet juist de schaarste in de hand? 
Reactie OPTA Het beleid leidt niet to  grote e snijverliezen, omdat na toekenning aan een 

marktpartij de nummers alleen worden geblokkeerd ter voorkoming van uitgifte aan 
andere mark partijen. Mocht de marktpartij met nummers uit dat blok opnieuw 
nummers aanvragen, dan zullen deze uit de geblokkeerde reeks worden toegekend. 
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De schaarste wordt op dit moment niet opgelost, maar wel op termijn als routering in 
kleinere nummerblokgrootte plaats kan v nden.  i

KPN De toelichting in het consultatiedocument dat partijen de toetredingsdrempels 
kunnen omzeilen door gebruik te maken van nummers van andere partijen lijkt op 
nummerhandel. 

Reactie OPTA Het college is van mening dat dit geen vorm is van nummerhandel en dat deze vorm 
van in gebruik geven van nummers een wettelijk toegestane wijze is (zie ook 
beleidsregels Nummerhandel OPTA, 26 maart 2001). 

 
 
3) Nummers voor mobiele telefonie mogen alleen gebruikt worden voor een VoIP dienst waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een radionetwerk en waarbij communicatie door de eindgebruiker mogelijk is 
gedurende verplaatsing over grote afstanden. 

 
 
KPN Mobiele nummers kunnen geen rol spelen voor IP gebaseerde spraakdiensten over 

vaste netten. Gebruik van mobiele nummers grijpt vooralsnog negatief in op 
tarieftransparantie voor eindgebruikers. Mobiele nummers kunnen op termijn 
eventueel in beschouwing worden genomen voor IP gebaseerde mobiele diensten. 

Reactie OPTA Naar de mening van het college komt het standpunt van KPN vrijwel overeen met 
OPTA’s beleids egels. Het enige verschil is dat de be eidsregels op dit momen  al 
mobiele numme s toestaan voor op IP gebaseerde mob ele diensten. Het college ziet 
geen reden om hiervoor een termijn te stellen. 
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Telio De omschrijving “communicatie gedurende verplaatsing over grote afstanden” is te 
vaag. 

Wanadoo  Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met “communicatie gedurende verplaatsing over 
grote afstanden”. 

Reactie OPTA In algemene beleidsregels is het niet mogelijk om eenduidig voor elke mogelijke 
diens  aan te geven wanneer wel en niet mobiele numme s in aanmerking komen. Het 
college zal iede e individuele aanvraag voor mobiele nummers afzonderlijk toetsen. 

 
 
4) De bestemming nummers voor persoonlijke assistentdiensten laat nomadische VoIP diensten toe, met 

in achtneming van de beperkingen die in de bestemming aangegeven zijn. 
 
 
KPN Het verdient aanbeveling om voor VoIP een aparte deelruimte te gebruiken binnen de 

084/087 reeks. 
Reactie OPTA Het college deelt deze mening niet. De bestemming 084/087 is technologieneutraal 

en biedt ruimte aan multimediale diensten. Het maken van een apa e subreeks 
suggereert dat met een indeling in het nummerplan alle mogelijke varianten van 
multimediale diens en apart onderscheiden kunnen worden om zo herkenbaarheid en 
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aankiesbaarheid te faciliteren. Het college is van men ng dat dit nie  realistisch is. 
Het maken van slechts één subreeks onder 084/087 lost de kwesties van 
aankiesbaarheid en herkenbaa heid dus ook nie  op. 

KPN Gezien de beperkingen in de bestemming komen veel nomadische VoIP diensten niet 
in aanmerking voor deze nummers. 

React e OPTA De enige re evant beperking in de bestemming is het persoonlijke geb uik. Waar dit 
niet aan de o de is, kan een dienstaanbieder uitwijken naar bedrijfsnummers of 
geografische nummers. Dienstaanbiede s wordt de vrijheid gelaten een keuze te 
maken tussen de verschillende mogelijke nummerreeksen, waa bij de voor- en
nadelen van iedere nummerreeks kunnen worden afgewogen. 

Priority Telecom Als 084/087 nummers ook gebruikt gaan worden voor VoIP diensten, dan zal dit 
mogelijk tot een toename van fraude leiden. 

Vodafone  Gezien zaken als bijvoorbeeld fraude en aankiesbaarheid vanuit het buitenland is het 
niet aan te bevelen deze nummers te gebruiken voor VoIP. 

Reactie OPTA Het is mogelijk dat fraude voorkomt. OPTA draagt binnen haar mogelijkheden 
maximaal bij om maatregelen tegen fraude te nemen. Ook maatregelen voor 
tariefkenbaarheid kunnen een rol spelen in het voorkómen van fraude.  
Het is de vrijheid van de marktpartijen om een afweging te maken tussen de
mogelijkheden en de nade en van de verschillende bestemmingen en op basis daarvan 
een aanvraag te doen voor numme s uit een bepaalde bestemming. 

Skype Niet duidelijk is wat OPTA bedoelt met “de nummers worden alleen toegekend als zij 
de dienst vanuit Nederland aanbieden aan eindgebruikers in Nederland”, aangezien 
ook buitenlandse ondernemingen diensten aan eindgebruikers moeten kunnen 
bieden. 

React e OPTA Het college onder chrijft dit en heeft in de beleids egels de tekst “vanuit Nederland” 
weggelaten. 

Wanadoo  OPTA moet deze nummers alleen toekennen aan geregistreerde partijen. 
React e OPTA Partijen d e met deze nummers openba e elektronische communicatiediens en gaan

aanbieden moeten zich bij OPTA regis re en.  
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