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Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op het 
bezwaar van Globalcall te Breda tegen de oplegging van een last onder dwangsom aan 
Globalcall 
 
Samenvatting 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) heeft aan 
Globalcall B.V. (hierna: Globalcall) een tweetal lasten onder dwangsom opgelegd. De eerste 
opgelegde last strekte ertoe Globalcall te bewegen haar bestaande proces van nummeruitgifte te 
verbeteren en daartoe tijdelijk stop te zetten. De tweede last droeg Globalcall op een controle uit te 
voeren op eerder door haar uitgegeven geografische nummers. Globalcall voert in haar bezwaarschrift 
aan dat de opgelegde last onrechtmatig is, omdat geen sprake is van een overtreding van enige norm. 
Verder zou het college niet bevoegd zijn om een dergelijke controle van Globalcall te verlangen. 
Bovendien stelt Globalcall dat de begunstigingstermijn voor de eerste opgelegde last te kort is. Uit 
opportuniteitsovewegingen zal het college het handhavingstraject staken en herroept het college zijn 
besluit van 29 juni 2006.  
 

1 Feiten en verloop van de procedure 
1. Globalcall heeft geografische nummers toegekend gekregen door het college. Globalcall biedt 

deze geografische nummers aan één of meerdere aanbieders van Voice over Internet Protocol 
(VoIP)-diensten aan1. Een voorbeeld van zo’n VoIP-dienst is Voipbuster, die op de website 
www.voipbuster.com te vinden is. Deze dienst houdt in dat de VoIP-aanbieder spraaktelefonie 
aanbiedt op basis van internettechnologie. Om gesprekken te kunnen voeren met abonnees van 
traditionele telefonie moet de VoIP-aanbieder de beschikking hebben over telefoonnummers. 

2. Op 3 januari 2006 ontving het college een handhavingsverzoek van een marktpartij wegens het 
adverteren met nomadisch gebruik van geografische nummers die zijn toegekend aan Globalcall. 
Op 30 januari 2006 hebben dhr. Bogert en dhr. Slootweg van Globalcall en dhr. Brummelkamp en 
dhr. Barnard van OPTA een gesprek gevoerd. In dit gesprek heeft Globalcall bevestigd dat 
Voipbuster zijn geografische nummers betrekt van Globalcall. Globalcall heeft verteld dat 
geografische nummers worden uitgegeven nadat de adresgegevens van de abonnee2 via het 
factuuradres gecontroleerd worden zodat geografische nummers worden uitgegeven uit het 
netnummergebied behorende bij het factuuradres. Globalcall heeft in dit gesprek erkend dat hier 
één uitzondering op wordt gemaakt: wanneer een abonnee woont in een netnummergebied waar 
Globalcall niet over nummers beschikt, wordt een geografisch nummer uitgegeven uit een 
naastgelegen netnummergebied. 

                                                      
1 Pakketgeschakelde spraakdiensten worden meestal aangeduid met de term Voice over IP. Voor de VoIP-diensten die worden 

aangeboden als een dienst voor gesprekken met abonnees van traditionele spraakdiensten zijn telefoonnummers van cruciaal 

belang. 
2 Gedurende de loop van de procedure is veelvuldig het begrip endgebruiker gehanteerd. Bedoeld is echter in alle gevallen een 

persoon die of een bedrijf dat op basis van een overeenkomst de dienst afneemt. In de navolgende tekst hanteert het college in 

overeenstemming met artikel 1.1, onder p, van de Tw daarom het begrip abonnee. 
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3. In het gesprek is afgesproken dat Globalcall een maand de tijd krijgt van het college om de 
abonnees die een onjuist geografisch nummer hebben toegekend gekregen een juist nummer te 
verstrekken. Bij brief van 14 februari 2006 (kenmerk OPTA/TN/2006/200253) heeft het college 
deze afspraken vastgelegd en Globalcall opgedragen op 14 maart 2006 gegevens te overleggen 
waaruit blijkt dat de afspraken zijn nagekomen. Onderdeel hiervan was een verklaring van een 
EDP-auditor omtrent de uitgegeven nummers. De reactietermijn op deze brief is één keer verlengd 
tot 6 april 2006. 

4. Op 5 april 2006 heeft Globalcall gereageerd en daarbij verklaard geen EDP-verklaring te willen 
verstrekken. Het college heeft uit de informatie van Globalcall niet met zekerheid vast kunnen 
stellen dat Globalcall voldoende heeft gedaan om de situatie van onjuist uitgegeven geografische 
nummers te herstellen.  

5. Dat bleek uit het volgende. Op 10 april 2006 hebben medewerkers van OPTA via de website van 
Voipbuster een geografisch nummer aangevraagd en de telefoondienst afgenomen. Het bleek 
hierbij mogelijk om met een niet bestaand adres en een niet bestaande postcode een geografisch 
nummer uit het nummerplan te krijgen, waarmee vervolgens via prepaid tegoed in- en uitgaande 
gesprekken konden worden gevoerd. Daarmee is komen vast te staan dat Globalcall op dat 
moment geografische nummers uitgaf in strijd met de bestemming volgens het nummerplan. 

6. Op 28 april 2006 heeft een medewerker van het college via een steekproef geconstateerd dat een 
abonnee, die van Globalcall een ander geografisch nummer zou moeten krijgen, nog steeds 
gebruik maakte van zijn niet-toegestane geografisch nummer. 

7. Op 4 mei 2006 heeft het college Globalcall een vooraankondiging gedaan van zijn voornemen om 
aan haar een last onder dwangsom op te leggen. Doel van deze last was om Globalcall ertoe te 
bewegen geografische nummers aan haar abonnees uit te geven in overeenstemming met de 
bestemming volgens het nummerplan. Het college heeft Globalcall in de gelegenheid gesteld haar 
zienswijze naar voren te brengen op dit voornemen. Globalcall heeft van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt tijdens een hoorzitting op 17 mei 2006 ten kantore van het college. Tijdens deze 
hoorzitting heeft het college aan Globalcall duidelijk gemaakt welke vorm van controle een 
aanbieder, die geografische nummers voor VoIP-diensten gebruikt, zou kunnen uitvoeren om er 
voor te zorgen dat geografische nummers conform hun bestemming worden gebruikt. Deze 
controle kan bestaan uit bijvoorbeeld het opvragen van kopieën van bankafschriften of 
salarisstroken, waaruit de binding van de abonnee en het door hem opgegeven adres blijkt. 

8. Bij besluit van 29 juni 2006 heeft het college zijn voornemen ten uitvoer gebracht in de vorm van 
het opleggen van een tweeledige last onder dwangsom. Het eerste onderdeel strekte tot het staken 
en gestaakt houden van het uitgeven geografische nummers voor VoIP-diensten in strijd met de 
bestemming volgens het nummerplan en de beleidsregels. Het tweede onderdeel strekte ertoe dat 
Globalcall voor alle reeds uitgegeven geografische nummers borgt dat het netnummergebied van 
een geografisch nummer correspondeert met het door de abonnee opgegeven adres, waarbij dit 
adres duidelijk en aan de hand van objectieve gegevens gerelateerd is aan de abonnee.  
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9. Tegen voornoemd besluit heeft Globalcall bij brief van 30 juni 2006 tijdig bezwaar gemaakt. Het 
college heeft de ontvangst van het bezwaarschrift bevestigd bij brief van 4 juli 2006. Globalcall 
heeft bij brieven van 5 juli en 18 juli 2006 haar bezwaargronden aangevuld. Globalcall voert 
kortgezegd aan dat het door haar bestreden besluit onrechtmatig is, omdat onduidelijk is welke 
norm is overtreden. 

10. Globalcall heeft op 3 juli 2006 aan de voorzieningenrechter van het College van beroep voor het 
bedrijfsleven (hierna: CBb) een verzoek gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening 
tegen het besluit tot oplegging van de tweeledige last onder dwangsom. Tijdens de zitting heeft 
Globalcall aangegeven dat zij in het verleden geografische nummers heeft uitgegeven in strijd met 
de bestemming van het nummerplan. Globalcall heeft verder aangegeven dat zij deze 
onrechtmatige situatie zelf inmiddels heeft beëindigd. 

11. Op 8 augustus 2006 heeft het CBb het verzoek van Globalcall toegewezen en het besluit van het 
college van 29 juni tot oplegging van de last onder dwangsom geschorst tot zes weken nadat het 
college een beslissing op het bezwaarschrift van Globalcall heeft genomen.  

12. Bij brief van 21 augustus 2006 heeft het college de termijn voor het nemen van een besluit op 
bezwaar verdaagd met twee weken, te weten tot 4 september 2006. 

13. Bij faxbericht van 6 september 2006 heeft Globalcall haar schriftelijke zienswijze ingediend.3 Bij 
mail van 13 oktober heeft Globalcall er mee ingestemd dat het college zijn beslissing op haar 
bezwaar uiterlijk op 10 november heeft genomen. 

2 Juridisch kader  

Telecommunicatiewet 

14. Het gebruik van nummers ten behoeve van elektronische communicatiediensten is gereguleerd. 
Artikel 4.1 van de Tw draagt de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) op om in 
een nummerplan aan te geven wat de bestemming is van de in het nummerplan opgenomen 
reeksen nummers. Een nummerplan legt de relatie vast tussen nummers en de bij deze nummers 
behorende bestemmingen. Voor de bestemmingen die voorkomen in een nummerplan mogen 
slechts die nummers worden gebruikt die in het nummerplan aan die bestemming zijn gekoppeld4. 

15. De Minister heeft verschillende nummerplannen vastgesteld. Het Nummerplan voor telefoon en 
ISDN-diensten5 is het meest gebruikte nummerplan, waarin onder meer als bestemming voor de 
verschillende reeksen geografische nummers het bijbehorend netnummergebied is vastgelegd. Zo 
is bijvoorbeeld voor de geografische nummers uit de 010-reeks vastgelegd dat de bestemming van 
die nummers het netnummergebied Rotterdam is. 

                                                      
3 Globalcall heeft zijn schriftelijke zienswijze nadien opnieuw ingebracht bij fax van 12 september vanwege enkele wijzigingen 

van ondergeschikte aard. 
4 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr 3, p. 85 (MvT op de “oude” Tw). 
5 Stcrt. 1999, nr. 14, p. 9. 
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16. Artikel 1, onder b van het Nummerplan voor telefoon en ISDN-diensten (hierna: nummerplan) 
bepaalde een geografisch nummer als “een nummer (….) dat uitsluitend bestaat uit cijfers en is 
bestemd voor geografisch bepaalde bestemmingen”. Het nummerplan is met ingang van 20 juli 
2006 gewijzigd.6 Door deze wijziging is onder meer het begrip geografisch nummer 
geherdefinieerd waarmee verduidelijkt is dat onder voorwaarden het gebruik van geografische 
nummers voor VoIP-dienstverlening mogelijk is.  

17. Artikel 1, onder b, waarin het begrip “geografische nummer” is gedefinieerd, luidt nu:  

“Nummer met een geografische bestemming: een nummer dat uitsluitend uit cijfers bestaat en dat 
bestemd is voor:  

1. het bereiken van gebruikers van een openbare elektronische communicatiedienst op een 
vaste locatie, waarbij die dienst wordt geboden via een netwerkaansluitpunt dat zich 
bevindt in het bij het nummer behorende netnummergebied, of 

2. het bereiken van gebruikers van een openbare elektronische communicatiedienst waarbij 
de abonnee van die dienst een woon- of vestigingsplaats heeft in het bij het nummer 
behorende netnummergebied en waarbij door de nummerhouder een interconnectie 
afgiftetarief wordt gerekend dat niet hoger is dan aangegeven in bijlage 4.” 

 
18. De beschrijving van de bestemming geografische nummers bestaat uit twee onderdelen. 

Onderdeel één houdt verband met de bestemming van geografische nummers zoals die reeds 
bestond voor de traditionele telefoondienst: een vaste locatie. De minister heeft in de toelichting op 
het nummerplan aangegeven dat een hoofdkenmerk van de dienst die onder onderdeel één valt is, 
dat het fysieke aansluitpunt binnen het netnummergebied ligt. Onderdeel twee betreft een 
verruiming van de bestemming van geografische nummers. De minister spreekt in de toelichting op 
het nummerplan van een nieuwe manier waarbij het fysieke aansluitpunt zich buiten het 
netnummergebied kan bevinden. 

19. Op grond van artikel 4.2, eerste lid, Tw kent het college nummers toe in overeenstemming met de 
bestemming van nummers, zoals die zijn vastgelegd in verschillende nummerplannen. Op grond 
van artikel 4.2, vierde lid, van de Tw kan een toekenning van nummers in het belang van een 
doelmatige toekenning van nummers onder beperkingen worden verleend. 

20. Artikel 4.2, elfde lid, van de Tw verbiedt het gebruik van nummers zonder of in afwijking van een 
toekenning. 

21. Artikel 15.2, tweede lid, Tw geeft het college de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen 
voor de handhaving van de verplichtingen gesteld bij of krachtens de in artikel 15.1, derde lid, Tw 
bedoelde bepalingen. Uit de bevoegdheid van het college om nummers in overeenstemming met 
het nummerplan uit te geven en de handhaving van artikel 4.2, elfde lid van de Tw vloeit voort dat 
het toezicht op het gebruik van nummers één van de taken is van het college. 

                                                      
6 Wijziging nummerplan: herdefinitie van geografische nummers en invoering van 085 en 091: Stcrt. 2006, nr 137, p.13. 
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22. Op grond van artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan het 
college op grond van zijn bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen er voor kiezen om de 
naleving van artikel 4.2, elfde lid, van de Tw te bewerkstelligen door middel van het opleggen van 
een last onder dwangsom. 

Beleidsregels nummers voor VoIP-diensten 

23. Op 4 april 2005 heeft het college de Beleidsregels nummers voor VoIP-diensten7 (hierna: oude 
beleidsregels) gepubliceerd. Het college heeft in deze oude beleidsregels aangegeven dat 
verschillende nummerreeksen in aanmerking kunnen komen voor toekenning aan en gebruik door 
aanbieders van VoIP-diensten. Welke nummerreeks voor welke aanbieder in aanmerking komt, 
hangt af van het type dienstverlening van deze aanbieder. De nummerreeksen zijn: 

• geografische nummers, onder een aantal voorwaarden waarmee het gebruik van deze 
nummers voor VoIP-diensten valt binnen de bestemming van het nummerplan; 

• nummers voor mobiele telefonie; 
• nummers voor persoonlijke assistentdiensten (084 en 087-nummers); 
• nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (bedrijfsnummers). 

 
24. Door het vaststellen van zijn oude beleidsregels heeft het college duidelijkheid gemaakt dat onder 

voorwaarden het gebruik van bovenstaande nummers voor VoIP-dienstverlening binnen de 
bestemming van het nummerplan valt, waarmee dit gebruik geen overtreding oplevert van artikel 
4.2, elfde lid, van de Tw. 

25. Als gevolg van de aanpassing in het nummerplan (zie randnummer 16 en 17) heeft het college 
nieuwe Beleidsregels uitgifte en gebruik van nummers voor VoIP-diensten (hierna: nieuwe 
beleidsregels) gepubliceerd8. Deze beleidsregels komen in de plaats van de oude beleidsregels. 

26. In deze nieuwe beleidsregels heeft het college aangegeven dat een aanbieder van VoIP-
dienstverlening eerder aan hem toegekende geografische nummers in mag zetten voor zijn VoIP- 
dienstverlening. Daarnaast heeft het college in deze beleidsregels aangegeven dat de uitgifte en 
het gebruik van geografische nummers voor VoIP-dienstverlening moet plaats vinden volgens de 
(herziene) geografische bestemming van het nummerplan. Die geografische bestemming 
veronderstelt dat de aanbieder een geografisch nummer aan een abonnee uitgeeft onder de 
voorwaarde dat er een binding is tussen de abonnee en het door hem opgegeven adres. Het 
college geeft in zijn nieuwe beleidsregels enkele voorbeelden van hoe een aanbieder de binding 
tussen abonnee en adres kan vaststellen. 

3 Standpunt voorzieningenrechter van het CBb 
27. In zijn uitspraak van 8 augustus merkt de voorzieningenrechter van het CBb ten eerste op dat 

artikel 4.2 van de Tw niet door Globalcall lijkt te zijn overtreden. De verplichting tot het in gebruik 

                                                      
7 Beleidsregels nummers voor VoIP-diensten, Stcrt. 2005, nr 68, p. 12. 
8 Beleidsregels uitgifte en gebruik van nummers voor VoIPdiensten, Stcrt. 26 juli 2006, nr.143, p.12. 
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geven van nummers door de nummerhouder in overeenstemming met het nummerplan vloeit 
volgens de Voorzieningenrechter niet rechtstreeks voort uit artikel 4.2 van de Tw en ook niet uit het 
nummerplan.  

28. Ten tweede overweegt de voorzieningenrechter dat vooralsnog niet is gebleken dat de 
beleidsregels strekken ter uitvoering van een in de Tw aan het college toegekende bevoegdheid. 
De voorzieningenrechter meent dat het college op grond van artikel 4.2, vierde lid, van de Tw de 
bevoegdheid heeft om voorschriften te verbinden aan een toekenning op grond van een 
doelmatige toekenning van nummers. De vraag is volgens de voorzieningenrechter of deze 
bevoegdheid zo ver strekt dat het college voorwaarden kan opleggen ten aanzien van het gebruik 
van nummers. 

29. Ten derde meent de voorzieningenrechter dat het college ten aanzien van toekenningen, waaraan 
het college geen nadere voorwaarden heeft verbonden, niet kan optreden op grond van artikel 4.2, 
elfde lid, van de Tw (het verbod op het gebruik van nummers zonder of in afwijking van een 
toekenning). Eerdere toekenningen, waarin die voorwaarden niet stonden, kunnen volgens de 
voorzieningenrechter niet achteraf bij beleidsregels worden aangevuld.  

30. Ten vierde meent de voorzieningenrechter dat de inhoud van de overtreden norm (het best effort 
beginsel) onduidelijk is en dat het college gedurende de procedure een wisselende interpretatie 
heeft gegeven van dit begrip. 

4 Zienswijze Globalcall 
31. In haar aanvullende gronden voor het bezwaarschrift van 5 en 18 juli stelt Globalcall dat de 

opgelegde last onrechtmatig is om de volgende redenen. 

32. Globalcall stelt ten eerste dat haar onduidelijk is welke wettelijke norm zij heeft overtreden.  

33. Daarnaast vindt Globalcall de inhoud van opgelegde last te vaag en is zij van mening dat deze 
daarom niet voldoet aan de eisen die de Awb daaraan stelt. Het is volgens Globalcall niet duidelijk 
wanneer zij aan de last heeft voldaan. Globalcall stelt daarbij dat de begunstigingstermijn onredelijk 
kort is en de te verbeuren dwangsom te hoog. 

34. In haar schriftelijke zienswijze van 6 september brengt Globalcall in aanvulling op haar 
bezwaarschrift vijf nieuwe punten naar voren. Globalcall is van mening dat het college onbevoegd 
is om een dwangsom op te leggen. Artikel 4.2 van de Tw kan er volgens Globalcall niet toe leiden 
dat aan haar de verplichting wordt opgelegd om nummers uit te geven conform de bestemming van 
het nummerplan. Ook het nummerplan zelf leidt niet tot een dergelijke verplichting volgens 
Globalcall. Volgens Globalcall zijn de oude beleidsregels daarom onverbindend.  

35. Verder stelt Globalcall dat het college pas aan recente toekenningen voorwaarden heeft 
verbonden. Aan eerdere toekenningen kunnen volgens Globalcall niet achteraf voorwaarden 
worden opgelegd. Bovendien meent Globalcall dat het college op grond van artikel 4.2 van de Tw 
niet de bevoegdheid heeft om voorwaarden te verbinden aan het gebruik van nummers. 
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36. Net als in het aanvullend bezwaarschrift stelt Globalcall dat de voorwaarden, die het college heeft 
gesteld, onduidelijk zijn hetgeen strijdig is met het rechtszekerheidsbeginsel.  

37. Daarnaast stelt Globalcall dat haar dienstverlening geen betrekking heeft op het zogenaamd 
nomadisch gebruik van geografische nummers. De voorwaarden uit de oude beleidsregels voor het 
gebruik van geografische nummers zijn volgens Globalcall niet op haar van toepassing.  

38. Voorzover deze voorwaarden toch van toepassing zouden zijn, meent Globalcall ten slotte dat de 
voorwaarden onrechtmatig zijn omdat de voorwaarden de totstandkoming van concurrentie 
belemmeren.  

5 Overwegingen van het college bij het standpunt van de 
voorzieningenrechter 

Ten aanzien van de eerste overweging van de Voorzieningenrechter: de vraag of artikel 4.2 van de Tw 
door Globalcall is overtreden 

39. Artikel 4.2, elfde lid, Tw bepaalt het volgende: 

“Het is verboden nummers door Onze Minister aangewezen overeenkomstig het vijfde lid, 
alsmede nummers voorkomend in een nummerplan te gebruiken voor de in de aanwijzing 
onderscheidenlijk in een nummerplan opgenomen bestemming zonder of in afwijking van een 
toekenning.” 

 
40. Dit artikel was ook al in de oude Tw opgenomen (artikel 4.2 , achtste lid, Tw (oud)). Over dit artikel 

merkt de memorie van toelichting het volgende op: 

“De in het vijfde (naderhand achtste) lid opgenomen verbodsbepaling houdt, kort gezegd, in 
dat een in een nummerplan opgenomen nummer - hetzelfde geldt mutatis mutandis voor een 
nummer voorkomend in de hiervoor bedoelde ministeriële regeling - slechts mag worden 
gebruikt voor de bestemming die in het nummerplan aan dat nummer is gekoppeld indien dit 
gebruik plaatsvindt op grond van een toekenning door het college. Hierbij zij opgemerkt dat 
van gebruik op grond van een toekenning ook sprake kan zijn indien men zelf geen 
nummerhouder is, namelijk in het geval men het nummer gebruikt met toestemming van 
degene die het nummer door het college heeft toegekend gekregen.”9 

 
41. De voorzieningenrechter gaat er, zo blijkt uit rechtsoverweging 5.4, van uit dat artikel 4.2, elfde lid, 

Tw pas in beeld komt wanneer het college aan de toekenning van het betreffende nummer 
voorschriften of beperkingen als bedoeld in artikel 4.2, vierde lid, Tw heeft verbonden.  

42. Naar het oordeel van het college wordt in artikel 4.2, elfde lid, Tw een dergelijke beperking niet 
beoogd. Artikel 4.2, elfde lid, Tw moet volgens het college zo worden gelezen dat het gebruik van 
een nummer in strijd met de in het nummerplan opgenomen bestemming een overtreding van 

                                                      
9 Kamerstukken II, 1996/97, 25 533, nr 3,  pag. 86-87 (MvT op “oude” Tw). 
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artikel 4.2, elfde lid, Tw oplevert. Het ligt niet voor de hand het wettelijk systeem zo (restrictief) uit 
te leggen dat er wordt voorzien in een doelmatig nummerbeheer via nummerplannen, maar dat het 
beheer vervolgens geweld kan worden aangedaan doordat nummerhouders zich straffeloos 
zouden kunnen onttrekken aan de voorwaarden die gelden om voor toekenning van een nummer 
in aanmerking te komen. 

43. Verder is het college van mening dat het gebruik van nummers binnen de bestemming van het 
nummerplan en de bevoegdheid van het college om dergelijk gebruik op grond van zijn 
handhavende bevoegdheden te bewerkstelligen rechtstreeks volgt uit het wettelijk systeem. 

44. In de systematiek van de Tw stelt de minister in het nummerplan de bestemming van nummers 
vast en is het college, bij de toekenning van nummers, gebonden aan de in het nummerplan 
opgenomen bestemming. Dat betekent dat het college slechts nummers mag toekennen wanneer 
aannemelijk is dat het gebruik van die nummers in overeenstemming zal zijn met de bestemming 
van die nummers volgens het nummerplan. Het ligt dan niet voor de hand om van het college te 
verlangen om bij de toekenning ook nog eens te bepalen dat het gebruik van de nummers in 
overeenstemming met de in het nummerplan opgenomen bestemming moet zijn.  

45. Het college is dan ook van oordeel dat een aanbieder, die nummers gebruikt op een manier die 
niet overeenkomt met de bestemming in het nummerplan, wel degelijk artikel 4.2, elfde lid, van de 
Tw overtreedt en dat het college daarmee bevoegd is tegen een overtreding als deze handhavend 
op te treden. 

Ten aanzien van de tweede overweging van de Voorzieningenrechter: de bevoegdheid van het college 
om voorschriften te stellen op grond van artikel 4.2, vierde lid, van de Tw 

46. Met zijn oude beleidsregels beoogt het college nu juist aanbieders, die van een nieuwe techniek 
gebruik maken, in staat te stellen om geografische nummers in te zetten op een wijze, die niet 
strijdig is met de bestemming van geografische nummers volgens het nummerplan. Het college 
meent dat zijn oude beleidsregels zijn aan te merken als wetsinterpreterende beleidsregels met 
een voor aanbieders van VoIP-diensten begunstigend karakter: het gebruik van geografische 
nummers voor VoIP-diensten is niet verboden, maar toegestaan onder bepaalde voorwaarden.  

47. Naar de mening van het college is het hem niet alleen toegestaan om beleidsregels op te stellen 
en te publiceren, het is in sommige gevallen zelfs noodzakelijk in het kader van open, transparant 
en behoorlijk bestuur. Door middel van het opstellen van de oude beleidsregels verschaft het 
college immers duidelijkheid aan de markt over de wijze hoe hij gebruik van geografische nummers 
binnen de grenzen van het nummerplan toestaat en over de wijze waarop hij verwacht dat partijen 
met uitgegeven nummers omgaan. Dat leidt ertoe dat het college verduidelijkt dat er sprake is van 
het gebruik van geografische nummers conform de bestemming uit het nummerplan en daarmee 
onder welke omstandigheden het gebruik van geografische nummers via een nieuwe techniek niet 
leidt tot overtreding van artikel 4.2, elfde lid, van de Tw. Het college heeft door het bekend maken 
van zijn oude beleidsregels de mogelijkheid geboden om aanbieders van VoIP-diensten binnen de 
grenzen van het nummerplan gebruik te laten maken van bestaande middelen. 
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48. Met het publiceren van de oude beleidsregels heeft het college verduidelijkt dat het nomadisch 
gebruik van geografische nummers onder voorwaarden in overeenstemming is met de bestemming 
volgens het nummerplan.  

49. Om reden van transparantie over het gebruik van geografische nummers voor VoIP-
dienstverlening heeft het college (de relevante delen van) de oude beleidsregels als voorwaarde 
opgenomen in de aanbiedingsbrief bij de beschikkingen, teneinde aan te geven onder welke 
omstandigheden het gebruik van geografische nummers voor VoIP-diensten in overeenstemming 
is met de bestemming van die nummers volgens het nummerplan. 

Ten aanzien van de derde overweging van de Voorzieningenrechter: het optreden van het college op 
grond van artikel 4.2, elfde lid, van de Tw ten aanzien van toekenningen waaraan geen nadere 
voorwaarden verbonden waren 

50. De oude beleidsregels kunnen volgens de Voorzieningenrechter niet met terugwerkende kracht 
van toepassing worden verklaard op nummertoekenningen voordat de oude beleidsregels werden 
bekendgemaakt.10 Voor toekenningen van vóór de bekendmaking van de beleidsregels, dus 
toekenningen van vóór 11 april 2005, is het college van oordeel dat uit de eerder omschreven 
wetssystematiek (zie randnummer 43) volgt dat geografische nummers uitsluitend mogen worden 
gebruikt in overeenstemming met de bestemming in het nummerplan. Dat betekent volgens het 
college voor die toekenningen dat nummerhouders zich onverkort moeten houden aan de 
bestemming in het nummerplan. De consequentie hiervan is dat geografische nummers die aan 
een nummerhouder zijn toegekend zonder aanvullende voorwaarden uitsluitend mogen worden 
ingezet voor de geografisch bepaalde bestemmingen, vastgelegd in het nummerplan.  

51. De VoIP-diensten waar het in dit geval om gaat, hebben geen geografische bepaalde bestemming, 
waarbij via het nummer een verbinding tot stand komt vanaf een vaststaande fysieke locatie en 
binnen een bepaald netnummergebied. Bij deze VoIP-dienstverlening is de bestemming van het 
nummer afhankelijk van de plaats, waar de afnemer van de dienst een verbinding legt met het 
internet. Van een vaststaande binding met een bepaalde locatie binnen een netnummergebied is in 
dat geval geen sprake. Met andere woorden, voor de nummerbeschikkingen die niet de 
voorwaarden van de beleidsregels bevatten, was het Globalcall niet zonder meer toegestaan deze 
nummers in te zetten voor VoIP-diensten. Pas met de komst van de oude beleidsregels werd 
duidelijk dat het gebruik van geografische nummers voor VoIP-diensten onder voorwaarden binnen 
de grenzen van het nummerplan mogelijk is. 

52. Gezien de grote hoeveelheid nummerbeschikkingen merkt het college op dat het ondoenlijk zou 
zijn om bij iedere aanpassing van het nummerplan alle reeds eerder uitgegeven 
nummerbeschikkingen in te trekken en opnieuw toe te kennen op basis van het gewijzigde 
nummerplan en eventueel gewijzigde beleidsregels. Mede gelet op het ontbreken van bepalingen 
die materieel overgangsrecht bevatten, is het college van mening dat een wijziging in de 

                                                      
10 De voorzieningenrechter stelt in r.o. 5.4, dat nu aan dergelijke toekenningen geen voorwaarden zijn verbonden deze 

voorwaarden niet met terugwerkende kracht via beleidsregels aan een individuele nummerhouder kunnen worden opgelegd. 
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bestemming van nummers als gevolg van een aanpassing in het nummerplan onmiddellijk 
doorwerkt in reeds eerder door het college uitgegeven nummerbeschikkingen.  

Ten aanzien van de vierde overweging van de Voorzieningenrechter: de duidelijkheid van de inhoud 
van de overtreden norm 

53. Volgens de Voorzieningenrechter is het college onvoldoende duidelijk geweest in wat hij van 
Globalcall verwacht. Pas in de toelichting bij de dwangsomaanzegging zou het college duidelijk 
hebben gemaakt wat hij verstaat onder “best effort”. Globalcall zou daardoor onvoldoende de 
mogelijkheid hebben gehad maatregelen te nemen om de overtreding te voorkomen.11 

54. Het college heeft in de oude beleidsregels voor het gebruik van geografische nummers bij een 
VoIP-dienst onder meer de volgende voorwaarde aangegeven: Nummerhouders moeten erop 
toezien dat eindgebruikers de nummers niet gebruiken buiten het betreffende netnummergebied. 
Hierbij wordt van de nummerhouder gevraagd het uiterste te doen wat binnen zijn mogelijkheden 
ligt.12 In deze laatste zin ligt het “best effort”-beginsel besloten. Zoals het college in randnummer 47 
heeft aangegeven, mogen geografische nummers voor VoIP-diensten worden ingezet, maar is 
inherent aan het gebruik van geografische nummers dat het geografische karakter ervan op enige 
wijze wordt gewaarborgd. 

55. Deze voorwaarde staat niet alleen in de oude beleidsregels, maar heeft het college ook separaat 
medegedeeld aan Globalcall door dit als voorwaarde op te nemen bij de beschikking van 31 januari 
200613 waarin de aanvraag tot toekenning van geografische nummers werd gehonoreerd.14 

56. In de eerste plaats heeft het college door het stellen van een open norm ruimte willen laten voor de 
nummerhouder om zelf te mogen bepalen hoe aan de “best effort”-norm te voldoen. Hiermee wilde 
het college voorkómen dat hij te nauwkeurig zou bepalen hoe een marktpartij zijn administratieve 
proces zou moeten inrichten. Er zijn immers allerlei mogelijkheden om de relatie tussen de 
aanvrager en het door hem opgegeven adres aan te tonen waarmee de uitgifte van een bij dat 
adres behorend geografisch nummer gerechtvaardigd is. 

57. Ten tweede is het van belang om op te merken dat de Minister nog geen nummerplanwijziging had 
gepubliceerd. Het gevaar bestond dat het college met een te gedetailleerd omschreven 
voorwaarde een andere richting op zou gaan dan de Minister later in zijn aangekondigde 
nummerplanwijziging zou kiezen. Het had ertoe hebben kunnen leiden dat het college van 
marktpartijen gevraagd zou kunnen hebben aan bepaalde administratieve voorwaarden te voldoen 
die anders waren dan de Minister van marktpartijen zou vragen. Dat zou tot onnodige 

                                                      
11 Zie r.o. 5.5 en rnr. 9 schriftelijke zienswijze Globalcall. 
12 Zie: “oude” beleidsregels, voorwaarde b, p.11. 
13 OPTA/N&R/2006/102.218. 
14 Voor de inwerkingtreding van de “oude” beleidsregels, te weten op 4 april 2005, werd genoemde voorwaarde jegens Globalcall 

als volgt geredigeerd: Nummerhouders moeten erop toezien dat eindgebruikers de nummers niet gebruiken buiten het 

betreffende netnummergebied (Zie brief aan Globalcall d.d. 18 maart 2005 met kenmerk OPTA/N&R/2006/101.748). 
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investeringen door marktpartijen hebben kunnen leiden. Om achteraf onnodige investeringen te 
voorkomen, heeft het college daarom de “best effort”-norm open gelaten. 
 

6 Overwegingen van het college ten aanzien van het bezwaar van Globalcall 
58. Het bewerkstellingen van het juiste gebruik van geografische nummers zal moeten worden 

beoordeeld op basis van het feitelijk gebruik van geografische nummers. Naar aanleiding van een 
aantal steekproeven heeft het college thans vastgesteld dat er op dit moment geen sprake lijkt te 
zijn van uitgifte van geografische nummers door Globalcall die er toe leidt dat deze geografische 
nummers in strijd met hun bestemming worden gebruikt. Om opportuniteitsredenen zal het college 
het ingezette handhavingstraject jegens Globalcall staken. Bij gebleken onjuist gebruik van 
geografische nummers door Globalcall of ander VoIP-aanbieders zal het college opnieuw 
handhavend optreden. Het nieuwe nummerplan en de nieuwe beleidsregels geven daarvoor een 
goed kader. 

59. Nu het bestreden besluit zal worden ingetrokken, zal het college de verdere behandeling van de 
door Globalcall aangevoerde gronden achterwege laten. 

60. Het voorgaande overziend komt het college tot de volgende conclusies: 

1. Het college is op grond van de systematiek van de Tw bevoegd tot het toezicht op het 
gebruik van geografische nummers conform de bestemming van het nummerplan. Gebruik 
van nummers in afwijking van die bestemming levert een overtreding op van artikel 4.2, 
elfde lid, van de Tw. 

2. Het college ziet uit opportuniteitsoverwegingen thans af van het voortzetten van dit 
handhavingstraject van jegens Globalcall.  

61. De intrekking van het besluit van 29 juni 2006 volgt niet uit een aan het college toe te rekenen 
onrechtmatigheid, maar deze intrekking volgt uit nieuwe beleidsinzichten. Er is volgens het college 
geen aanleiding om de gemaakte kosten van Globalcall te vergoeden. Het college zal daarom die 
kosten niet vergoeden. 



 

   

Besluit-Openbaar 
 

11

 

7 Dictum  
I. Het college herroept zijn besluit van 29 juni 2006 hetgeen inhoudt dat de aan Globalcall 

opgelegde last onder dwangsom komt te vervallen.  

II. Het college zal de door Globalcall gemaakte kosten niet vergoeden. 

 
 
 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 
 

 

 

 

 

w.g. Mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 

Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 

bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het 

College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30.  


