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Gespreksverslag rondetafelbijeenkomst over implementatie 18xy, 9 maart 2006, OPTA

Dit verslag is opgesteld door OPTA. Een conceptverslag is op 24 april 2006 gestuurd naar de aanwezigen. Hierop is één reactie 

gegeven. Ondanks dat deze reactie de problematiek duidelijk samenvatte, heeft OPTA geen reden gezien het verslag aan te 

passen.

Aanwezig:

- OPTA: F. van de Plas (voorzitter), S. de Vries, E.J. van Veldhuizen. Ministerie van Economische 

Zaken (EZ): I. Smits-Vossen, T de Haan

Aanwezige marktpartijen: 

- T-Mobile: L. Koning, S. Seijffardt, J. van der Berg. Vodafone: G.J. Vos. World Directories / 

Gouden gids: B. Steeman. KPN: H. van der Outenaar. KPN Mobile: R. van den Bogaard. De 

telefoongids: F. Bosma-Boot, M. Vandenbosch. Orange: J.J. Wallien. Verizon Business: S. 

Gerver. Telfort: R. de Geus, A. Bakker. Voice Data Bridge: M. Epitropaki, J. Bosman. 

Adviesbureau Zoeken Vinden Verbinden: R. Hakvoort. Conduit: C. A. Daly.

Opening

- OPTA geeft het doel van de rondetafelbijeenkomst aan. De bedoeling van de bijeenkomst is om 

vroegtijdig problemen te adresseren en waar mogelijk op te lossen indien de nieuwe reeks 18xy 

daadwerkelijk geïntroduceerd wordt en het nummer 118 uitgefaseerd wordt. Meer specifiek zijn 

de bespreekonderwerpen de aankiesbaarheid en de automatische boodschap.

- OPTA meldt dat de bijeenkomst niet bedoeld is het voornemen van de minister tot 

nummerplanwijziging te bediscussiëren. 

- De aanwezigen stellen zichzelf voor.

Aankiesbaarheid

OPTA leidt het onderwerp in. In de toelichting bij de concept nummerplanwijziging meldt het ministerie 

van Economische Zaken dat de aankiesbaarheid van 18xy nummers niet automatisch verzekerd is. 

De recente ervaring bij de introductie van de nieuwe nummerreeks bedrijfsnummers is dat de 

aankiesbaarheid van nieuwe nummers zeker niet vanuit alle netwerken vanaf het begin gewaarborgd 

is. Bij brief van 23 februari 2006 (OPTA/TN/2006/200380) hebben OPTA en EZ de volgende vragen 

ter voorbereiding voor de discussie over de aankiesbaarheid aan partijen voorgelegd:

1. Wat zijn eventuele knelpunten voor het aankiesbaar maken van 18xy nummers?

2. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze eventuele knelpunten?

3. Wat is er op tegen om 18xy nummers aan te sluiten in de verschillende netwerken op dezelfde 

commerciële en technische wijze als dat nu ook bij het aansluiten van 090x nummers gebeurt?

4. Wat is de normale aansluittijd voor 090x nummers?

5. Hoe groot is de aansluittijd die voorzien wordt voor het aansluiten van 18xy nummers?

Het volgende is besproken:

- Partijen noemen een aantal redenen waarom implementatie van 18xy afwijkt van 090x-verkeer;

het kan strijd opleveren met interne- en bedrijfscodes, signalering tussen netwerken moeten 

worden aangepast, het economisch model moet worden uitgewerkt en 

interconnectieovereenkomsten moeten worden aangepast. Op de vraag of problemen 

oplosbaar zijn wordt geantwoord:

- Een dienstenaanbieder stelt dat de problemen voor een groot deel in het bereik van 
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netwerkaanbieders liggen en dus ook daar opgelost zullen moeten worden.

- Sommige netwerkaanbieders noemen het bespreken van de aankiesbaarheidsproblemen 

vroeg en prematuur. OPTA noemt het vroeg en op tijd, omdat het goed is om eventuele 

problemen vroegtijdig aan te pakken.

- Een netwerkaanbieder geeft aan dat de economische haalbaarheid van de implementatie 

niet vanzelfsprekend is.

- Een netwerkaanbieder geeft aan dat alle problemen (misschien m.u.v. bedrijfscodes) 

oplosbaar zijn en dat het goed zou zijn deze in het FIST te bespreken.

- OPTA en EZ geven aan dat private nummers geen belemmering mogen zijn voor het in 

werking stellen van openbare nummers uit het nummerplan.

- Een advies van een marktpartij is dat exploitanten van 18xy-nummers nu al in overleg 

treden met netwerkaanbieders. Een exploitant gaf te kennen al sinds januari in 

onderhandeling te zijn.

- Sommige netwerkaanbieders geven aan dat met de technische oplossing van het 

aankiesbaarheidsprobleem, de verplichting tot de aankiesbaarheid er niet is. Deze partijen 

geven aan dat het maar de vraag is of er door iedereen wordt meegewerkt als er geen 

verplichting is. 

- Een dienstenaanbieder vraagt zich af of verschillende partijen (via doorroutering) mogen 

samenwerken met één nummer. Deze casus wordt niet duidelijk, zodat niet direct beoordeeld 

kan worden of er implicaties op het gebied van de mededinging en het nummerplan zijn.

- OPTA en EZ trekken de algemene conclusie dat problemen oplosbaar zijn als partijen dit 

samen oppakken, bijvoorbeeld in het FIST of op bilaterale basis. Dit wordt door aanwezigen niet 

tegengesproken.

Automatische boodschap

OPTA leidt het onderwerp in. Het is een gemeenschappelijk belang van marktpartijen om de beller van 

118 te informeren over de nieuwe nummers waar hij de DQS dienstverlening kan verkrijgen. Daarom 

wordt de bestemming van 118 - acht maanden na publicatie van de nummerplanwijziging – omgezet

naar een automatische boodschap waarmee de beller op commercieel neutrale en non-discriminatoire

wijze moet worden geïnformeerd over de opheffing van 118 en over de nieuwe 18xy nummers die 

operationeel zijn.

In eerdergenoemde brief hebben OPTA en EZ de volgende vragen ter voorbereiding voor de 

discussie over de automatische boodschap aan partijen voorgelegd:

1. Hoe ziet u het belang van consumenteninformatie d.m.v. een automatische boodschap onder 

118? Vraag aan de 118 nummerhouders: gaat u een automatische boodschap draaien?

2. Zijn er knelpunten voor het draaien van een automatische boodschap? Zo ja, welke?

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze knelpunten?

4. Ziet u voordelen om de consumenteninformatie onder 118 gezamenlijk aan te pakken? Zo ja, hoe 

ziet u een eventuele gezamenlijke aanpak van marktpartijen?

Het volgende is besproken:

- EZ geeft ter verduidelijking aan dat de automatische boodschap 8 maanden na publicatie moet 

gaan draaien.

- Op de vraag of er een ‘neutrale boodschap’ moet worden gedraaid, wordt door een 

netwerkaanbieder opgemerkt dat er voorkomen moet worden dat de klant een duur nummer 

gaat draaien. Op de vraag of iedereen voor een ‘neutrale boodschap is’ zegt niemand nee.
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- De volgende knelpunten voor het draaien van een automatische boodschap worden door 

marktpartijen genoemd:

- Een netwerkaanbieder noemt dat er kosten mee gemoeid zijn. Daarnaast is er geen ruimte 

meer op de apparatuur voor een automatische melding.

- Een netwerkaanbieder geeft aan dat er voor aanbieders meerdere mogelijkheden zijn om 

de klanten te informeren. Daarnaast kan de overheid bijvoorbeeld postbus 51 gebruiken om 

de consument in te lichten.

- Een dienstenaanbieder geeft aan dat een mededeling waarbij automatisch één of meerdere 

willekeurig nummers worden genoemd (hierna: carrousel) de voorkeur heeft.

- De mogelijkheid wordt besproken dat aanbieders het 118-nummer teruggeven. Een partij merkt 

op dat dit niet voldoende informatie aan de eindgebruiker geeft. Dit wordt bevestigd uit het 

gegeven dat naar 0800-8008 nog 100 oproepen per dag zijn en naar 06-8008 nog circa 10 per 

maand. Op de vraag of partijen het wenselijk vinden dat een gebruiker niets te horen krijgt als 

118 wordt gebeld laten partijen doorschemeren hier geen voorstander van te zijn, maar een 

aantal partijen vindt een carrousel eveneens onwenselijk. 

- In een discussie over de carrousel wordt het volgende gezegd:

- In Spanje wordt de carrousel gebruikt en werkt het goed voor de competitie en de 

consument.

- Een carrousel leidt tot een evenwichtige verdeling van de calls over alle 18xy-aanbieders.

- Een carrousel is de beste oplossing omdat het laten doodlopen van het gesprek geen 

goede informatie aan de eindgebruiker geeft en het noemen van één nummer tegen de wet 

zou zijn.

- Een netwerkaanbieder vraag of de aanbieders van DQS-diensten bereid zijn mee te betalen 

aan een carrousel. Het antwoord is bevestigend. 

- Een dienstenaanbieder merkt op dat al voor het uitfaseren van 118 tijdens een gesprek naar 

118 de betreffende netwerkaanbieder het nieuwe 18xy nummer kan melden, waardoor er geen

eerlijke concurrentie mogelijk is. EZ en OPTA geven aan dat dat waarschijnlijk in strijd met het 

nummerplan zal zijn.

- Er worden vier opties genoemd: 1) Iedere marktpartij regelt zelf de commercieel neutrale 

boodschap. 2) OPTA houdt een consultatie over de inhoud van de boodschap en partijen 

leggen de boodschap voor een ex-ante toetsing aan OPTA voor. 3) Marktpartijen komen er 

onderling uit. Als vierde optie opperde een partij nog dat marktpartijen zelf de mededeling 

maakt maar vlak voor introductie de inhoud naar elkaar verspreidt. De meeste 

netwerkaanbieders geven aan optie 1 wenselijk te vinden. De overige partijen hebben de 

voorkeur voor optie 3. 

- Afsluitend merkt OPTA op dat het wenselijk is dat alle partijen gezamenlijk tot een commercieel 

neutrale boodschap komen.

Algemene conclusie van OPTA en EZ over de implementatie van 18xy en het uitfaseren van 118 is 

dat er weliswaar problemen zijn, maar dat die zijn op te lossen als partijen dat willen. Het 

overlegorgaan FIST zou hier een grote rol in kunnen spelen maar ook bilaterale gesprekken zouden 

goed kunnen werken.


