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Mededeling betreffende uitfasering 118

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

Deze brief schrijft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het 

college) naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: 

CBb) betreffende de uitfasering van het nummer 118. In deze brief geeft het college aan dat uiterlijk 

vanaf 1 april 2007 het nummer 118 een automatische boodschap moet laten horen. 

Achtergrond

Op 28 april 2006 heeft de Minister van Economische Zaken het besluit met nummer ET/TM 6029043, 

houdende wijziging van het Nummerplan voor telefonie en ISDN-diensten in verband met de invoering

van een reeks korte telefoonnummers voor abonnee-informatiediensten (hierna: nummerplanwijziging) 

genomen. Kort samengevat wordt een nieuwe reeks voor abonnee-informatiediensten geïntroduceerd 

(18xy) en het bestaande nummer 118 in twee stappen uitgefaseerd.

De voorzieningenrechter van het CBb heeft op 17 oktober 2006 gedeelten van de 

nummerplanwijziging geschorst totdat er uitspraak is gedaan in de bodemzaak. Concreet betekende 

dit dat het nummer 118 niet uitgefaseerd hoefde te worden op 17 januari 2007.

Het CBb heeft op 7 maart 2007 uitspraak gedaan in de bodemprocedure. De (inhoudelijke) beroepen 

zijn ongegrond verklaard. Hierdoor is de nummerplanwijziging van kracht. Het nummer 118 mag 

derhalve vanaf 17 januari 2007 niet meer worden gebruikt voor de abonnee-informatiedienst. Deze 

datum is, aangezien het in het verleden ligt, niet realistisch, maar het CBb heeft aangegeven dat hij 

niet bevoegd is deze datum in de nummerplanwijziging aan te passen.
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Overweging

Het college heeft tot taak het nummerplan te handhaven. Op grond van het nummerplan kan het 

college strikt genomen partijen verplichten per direct "een automatische boodschap die de beller op 

commercieel neutrale en non-discriminatoire wijze informeert over de vervanging van 118 door 18xy 

nummers" achter het nummer 118 te laten horen (hierna: omschakeling naar een automatische 

boodschap). Hiermee zou het nummerplan worden nageleefd. 

Het college dient echter ook rekening te houden met de belangen van eindgebruikers. Het college 

heeft geconstateerd dat partijen, in afwachting van de uitspraak van het CBb, nagenoeg geen reclame 

hebben gemaakt voor de dienstverlening met 18xy-nummers. Een directe omschakeling naar een 

automatische boodschap zou daarom tot verwarring kunnen leiden op welke wijze telefonische

abonnee-informatiediensten kunnen worden verkregen. Het college overweegt derhalve dat 

aanbieders van abonnee-informatiediensten een periode nodig hebben om door middel van reclame 

de nieuwe 18xy-nummers aan het publiek bekend te maken.

Daarnaast is nog van belang dat in de nummerplanwijziging is aangegeven dat het nummer 118 op 

17 mei 2007 geheel afgesloten dient te worden. Hoe later de omschakeling naar een automatische 

boodschap zal plaatsvinden, hoe korter de periode is dat het publiek de automatische boodschap te 

horen zal krijgen. Aangezien de automatische boodschap tot doel heeft het publiek te informeren, dient 

de periode voor deze boodschap voldoende lang te zijn.

Het college heeft geen bevoegdheid de datum van uitfasering van 118 te wijzigen. Het college dient 

echter wel bij de handhaving van het nummerplan alle belangen van een omschakeling per direct naar 

een automatische boodschap in ogenschouw te nemen. Het college vult deze afweging in door een 

datum vast te stellen vanaf wanneer hij handhavend gaat optreden.

Conclusie

Het college komt, gelet op bovenstaande overweging, tot de conclusie dat hij vanaf 1 april 2007 

handhavend gaat optreden betreffende de omschakeling naar een automatische boodschap van 118. 

Dit geeft aanbieders va n abonnee-informatiediensten voldoende tijd om de 18xy-nummers aan het 

publiek bekend te maken terwijl de integriteit van het nummerplan voldoende wordt gewaarborgd. 

Het college wenst te benadrukken dat bovenbeschreven datum van 1 april 2007 alleen het handhaven

van de omschakeling naar een automatische boodschap betreft. Het college heeft op 29 september 

2006 aangekondigd het gebruik van 118 conform de bestemming actief te handhaven. Het college 

handhaaft sinds het najaar van 2006 de bestemming van 118 actief en zal dit ook blijven handhaven. 

Dit houdt in dat tot 1 april 2007 de aanbieder ofwel de abonnee-informatiedienst aanbiedt ofwel de 

automatische boodschap laat horen, beide conform de bestemming uit het nummerplan. 
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Tot slot wil het college benadrukken dat in het belang van eindgebruikers alle partijen een gelijktijdige 

omschakeldatum hanteren, namelijk 1 april 2007. Het college verzoekt aan alle partijen deze datum te 

hanteren.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college,

Sectorleider Nummers & Registraties

mw. mr. I.M.A. van der Hart


