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Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inhoudende 
de beslissing op het bezwaarschrift van Vodafone Libertel B.V. gericht tegen het besluit van het 
college van 31 augustus 2007 inhoudende een last onder dwangsom wegens overtreding van 
de artikelen 4.1, vierde lid, en 4.2, elfde lid, Telecommunicatiewet 
 
 

1 Samenvatting 
 
1. Vodafone Libertel B.V. (hierna: Vodafone) heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom 

die het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) 
haar wegens overtreding van artikel 4.1, vierde lid, Telecommunicatiewet (hierna: Tw) en artikel 
4.2, elfde lid, Tw bij besluit van 31 augustus 2007 heeft opgelegd. In onderhavig besluit wordt door 
het college op het bezwaar van Vodafone beslist. 

 
 

2 Verloop van de procedure 
 
2. Bij brief van 6 juni 2007 heeft Voice Data Bridge (hierna: VDB) een handhavingsverzoek bij het 

college ingediend jegens Vodafone inzake een schending door Vodafone van de artikelen 4.2, 
elfde lid, Tw, artikel 4.1, vierde lid, Tw en artikel 1b van het Nummerplan telefoon en ISDN-
diensten (hierna: nummerplan). VDB heeft het college onder andere verzocht om Vodafone te 
verbieden een 06 nummer voor een abonnee-informatiedienst te gebruiken en Vodafone te 
verbieden een inhoudstarief te hanteren op een 06 nummer. 

 
3. Op 12 juli 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waar Vodafone en VDB hun zienswijzen 

mondeling naar voren hebben gebracht. 
 
4. Bij brief van 20 juli 2007 heeft Vodafone de vragen van het college beantwoord die tijdens de 

hoorzitting onbeantwoord zijn gebleven. Vodafone heeft in deze brief beaamd dat zij zowel het 
nummer 06-54500222 als het nummer 06-54500200 gebruikt voor het aanbieden van een 
abonnee-informatiedienst. 

 
5. Bij besluit van 31 augustus 2007 (OPTA/TN/2007/201629) heeft het college Vodafone een last onder 

dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 4.1, vierde lid, Tw en artikel 4.2, elfde lid, Tw. 
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6. Bij brief van 10 oktober 2007 heeft Vodafone bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom. Bij 

brief van 12 november 2007 heeft Vodafone de gronden van bezwaar ingediend. 
 
7. Bij brief van 27 november 2007 heeft VDB haar zienswijze op het bezwaar van Vodafone kenbaar 

gemaakt. 
 
8. Zowel Vodafone als VDB heeft afgezien van de mogelijkheid om in een hoorzitting respectievelijk 

het bezwaar en de zienswijze toe te lichten. 
 
 

3 Feiten 
 
9. De nummers 06-54000000 t/m 06-54999999 zijn toegekend aan Vodafone (beschikkingsnummer 

1999/100.430). 
 
10. Vodafone gebruikt de nummers 06-54500222 en 06-54500200 voor het aanbieden van een 

betaalde abonnee-informatiedienst. 
 

11. Vodafone ontvangt ongeveer [bedrijfsvertrouwelijk] oproepen per jaar naar de nummers  
06-54500222 en 06-54500200. 

 
 

4 Het bestreden besluit 
 
12. Het college heeft in het bestreden besluit geconstateerd dat Vodafone in strijd handelt met de in artikel 

4.1, vierde lid, en artikel 4.2, elfde lid, Tw gestelde voorschriften. Het college heeft Vodafone een last 
onder dwangsom opgelegd inhoudende dat Vodafone het gebruik van de nummers 06-54500222 en  
06-54500200 voor een betaalde abonnee-informatiedienst dient te beëindigen. 

 
 

5 Bezwaren van Vodafone 
 
13. De bezwaren van Vodafone laten zich als volgt samenvatten. 
 

5.1 Belang van eindgebruikers 
14. Het bestreden besluit impliceert dat Vodafone de betreffende nummers niet meer mag gebruiken 

om aankiesbaarheid van de dienst voor eindgebruikers in het buitenland mogelijk te maken. 
Vodafone heeft middels een verzoek aan haar [bedrijfsvertrouwelijk] buitenlandse roaming 
partners geprobeerd de aankiesbaarheid van het verkorte nummer 1800 in het buitenland te 
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regelen. Bij [bedrijfsvertrouwelijk] roaming partners werkt het nummer 1800. [Bedrijfsvertrouwelijk] 
roaming partners ondersteunen geen enkel verkort nummer. De resterende roaming partners 
hebben niet gereageerd op het verzoek van Vodafone. Feitelijk betekent dit dat bij ongeveer 
[bedrijfsvertrouwelijk] van de roaming partners de aankiesbaarheid van het nummer 1800 
vooralsnog niet mogelijk is en dat er weinig of geen zicht is op enige verbetering binnen afzienbare 
termijn. 

 
15. Vodafone wijst er op dat dit de facto leidt tot een situatie dat een deel van de eindgebruikers die 

het nummer 1800 in het buitenland kiezen, worden geconfronteerd met een triple tone of een 
melding dat het nummer niet in gebruik is (mogelijk in een vreemde taal). Afgezien van het feit dat 
dit voor Vodafone met het oog op haar reputatie onwenselijk is, wordt het belang van de 
eindgebruiker hiermee in belangrijke mate geraakt. De eindgebruiker kan zich immers in een 
spoedeisende situatie bevinden, waarbij het opvragen van een telefoonnummer van een 
Nederlandse abonnee of instelling van groot belang is. 

 

5.2 Onjuiste belangenafweging 
 
16. Vodafone geeft aan dat voor zover de betreffende 06 nummers op de SIM kaarten zijn 

voorgeprogrammeerd, de nummers slechts bij een beperkt aantal telefoons zichtbaar zijn. De 
integriteit van het nummerplan komt dus geenszins in gevaar. In de afweging tussen de integriteit 
van het nummerplan en de mogelijkheid voor Vodafone om een alternatieve vorm te ontwikkelen 
om haar abonnees in het buitenland de abonnee-informatiedienst te kunnen aanbieden, laat het 
college het eerstgenoemde belang prevaleren. Het college lijkt te veronderstellen dat Vodafone 
alternatieven kan ontwikkelen. Vodafone benadrukt dat deze ruimte zeer beperkt is, nu zij 
afhankelijk is van derden (roaming partners) waar zij geen directe invloed op kan uitoefenen. Ook 
de techniek en standaardisatie in internationaal verband laten geen of weinig ruimte voor 
alternatieven. Vodafone is van mening dat juist deze belangenafweging in het voordeel van de 
eindgebruiker zou moeten worden beslist waarbij aan de integriteit van het Nederlandse 
nummerplan in het buitenland minder gewicht zou moeten worden toegekend. 

 
17. Daarnaast wijst Vodafone er op dat artikel 1.3, eerste lid, sub c Tw bepaalt dat het college dient bij 

te dragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van het bevorderen van belangen van 
eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. Het niet meer bereikbaar zijn van een abonnee-
informatiedienst vanuit bepaalde landen lijkt uitdrukkelijk in strijd te zijn met deze bepaling, 
aangezien de keuzemogelijkheid van de eindgebruiker wordt beperkt. Vodafone meent dat artikel 
1.3, eerste lid, sub c Tw zou moeten prevaleren boven de integriteit van het nummerplan. 

 
18. Volgens Vodafone kan bovendien het belang van handhaving, dat op zichzelf reeds onvoldoende 

is onderbouwd en gemotiveerd, niet opwegen tegen de belangen van de eindgebruiker en de 
belangen van Vodafone, zodat het bestreden besluit blijk geeft van een onjuiste, althans 
onvoldoende gemotiveerde belangenafweging, waarvan de uitkomst bovendien in strijd is met het 
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evenredigheidsbeginsel. Daarmee is het bestreden besluit in strijd met artikel 1.3 Tw, artikel 3:4, 
eerste en tweede lid Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en artikel 3:46 Awb. 

 
19. Concluderend stelt Vodafone dat het niet meer aankiesbaar zijn van een abonnee-informatiedienst 

in het buitenland door strikte, zuiver letterlijke uitleg van de wet door het college tot een 
ongewenste uitkomst leidt. De uitkomst knelt te meer nu door het aanbieden van de abonnee-
informatiedienst via de 06 nummers geen sprake is van marktverstoring en de eindgebruiker de 
dupe is van het bestreden besluit, aangezien geen reëel alternatief voorhanden is. 

 
20. Vodafone verzoekt daarom primair dat het college afziet van handhaving. Vodafone verzoekt 

subsidiair dat Vodafone niet wordt verboden 06-nummers te gebruiken voor abonnee-
informatiediensten, eventueel beperkt naar gebruik in binnen- danwel buitenland. Meer subsidiair 
verzoekt Vodafone dat het gebruik van een inhoudstarief onrechtmatig is, maar het gebruik van 
een 06 nummer zonder inhoudstarief op zich niet onrechtmatig is. 

 
 

6 Zienswijze van VDB 
 
21. De zienswijze van VDB op het bezwaarschrift van Vodafone laat zich als volgt samenvatten. 
 
22. VDB meent dat Vodafone een eenvoudig legaal alternatief heeft waarmee aan de belangen van 

buitenlandse eindgebruikers tegemoet kan worden gekomen zonder dat de Tw en het nummerplan 
worden geschonden, namelijk het gebruik van geografische nummers. Daarvoor is geen 
medewerking van buitenlandse aanbieders nodig, noch aanpassing van enige technische 
standaarden. Volgens VDB kan Vodafone, als ’s werelds grootste mobiele aanbieder, daarnaast 
meer werk maken van het aankiesbaar maken van alle actieve 18xy nummers vanuit het 
buitenland. Door haar discriminatoire handelswijze zorgt Vodafone er voor dat alleen haar eigen 
1800 nummer in het buitenland aankiesbaar is. De last onder dwangsom brengt volgens VDB een 
einde aan een onrechtmatige, onnodige en concurrentieschadelijke wetschending. 

 
 

7 Juridisch kader 
 
23. Ingevolge artikel 4.1, vierde lid, Tw is het verboden voor een bestemming die voorkomt in een 

nummerplan andere nummers te gebruiken dan de nummers die in dat plan voor die bestemming 
zijn opgenomen.  
 

24. Op grond van artikel 4.2, elfde lid, Tw is het verboden nummers door de minister aangewezen 
overeenkomstig het vijfde lid, alsmede nummers voorkomende in een nummerplan te gebruiken 
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voor de in de aanwijzing onderscheidenlijk in een nummerplan opgenomen bestemming zonder of 
in afwijking van een toekenning. 
 

25. Artikel 1b van het nummerplan luidt: “Tenzij in de bij een nummer behorende bestemming 
uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt een in dit nummerplan opgenomen nummer niet gebruikt om 
tegen betaling andere diensten dan elektronische communicatiediensten te leveren indien de 
betaling van die diensten is opgenomen in de door de aanbieder van de elektronische 
communicatiedienst opgemaakte rekening.” 
 

26. De bestemming in het nummerplan van de reeks 065 luidt: “Mobiele telefonie”. 
 

27. Het college houdt op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw toezicht op de naleving van de 
voornoemde bepalingen en dwingt naleving zo nodig af. 

 
 

8 Overwegingen 
 

8.1 Ten aanzien van het belang van eindgebruikers 
 
28. Binnen de bestaande regelgeving is het bij slechts een beperkt aantal nummerreeksen toegestaan 

om een inhoudstarief te hanteren, namelijk nummers uit de 18 serie en uit de 090x series. 
Vodafone stelt dat zij er in beperkte mate in is geslaagd deze nummers aankiesbaar te maken 
vanuit het buitenland. Zij wil daarom als alternatief hiervoor 06 nummers inzetten. Het college is 
van oordeel dat hij een verkeerd gebruik van nummers niet kan toestaan. Aanbieders dienen zelf 
de aankiesbaarheid van hun abonnee-informatiedienst internationaal te regelen. Vodafone is daar 
ook in beperkte schaal in geslaagd. Het gegeven dat het haar niet gelukt is om aankiesbaarheid te 
realiseren op alle netwerken, kan er naar de mening van het college echter niet toe leiden dat 
aanbieders zelf bepalen om bij 06 nummers een inhoudstarief te hanteren. Hierdoor wordt de 
integriteit van het nummerplan aangetast. Het nummerplan maakt immers een duidelijk 
onderscheid tussen nummers waarvoor wel en nummers waarvoor niet een inhoudstarief in 
rekening mag worden gebracht. Door het gebruik van een inhoudstarief achter een 06 nummer 
wordt de beoogde ordening in het nummerplan geschaad, onafhankelijk of de eindgebruiker zich in 
Nederland of in het buitenland bevindt.  

 
29. Het college heeft in het bestreden besluit een afweging gemaakt tussen de integriteit van het 

nummerplan en de belangen van eindgebruikers. Naar het oordeel van het college doet het 
argument van Vodafone dat eindgebruikers in spoedeisende situaties 1800 moeten kunnen bellen, 
hier niets aan af. Immers, eindgebruikers kunnen in het buitenland in situaties die van 
levensbelang zijn het alarmnummer in het betreffende land aankiezen. 
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30. Ten aanzien van het meer subsidiaire verzoek van Vodafone dat 06 nummers zonder inhoudstarief 

mogen worden gebruikt voor de abonnee-informatiedienst, overweegt het college het volgende. De 
bestemming van de door Vodafone gebruikte 06 nummers is ‘mobiele telefonie’. De abonnee-
informatiedienst is in zijn aard een dienst die door een callcenter wordt afgehandeld waarbij het 
telefoonverkeer via een vaste telefooncentrale wordt verdeeld over de medewerkers. Bij het bellen 
naar een abonnee-informatiedienst is daarom geen sprake van een mobiele dienst. Het college 
kan het gebruik van een 06 nummer voor de abonnee-informatiedienst daarom niet toestaan. Dit 
geldt te meer daar Vodafone een eenvoudig alternatief heeft, namelijk het inzetten van 
geografische nummers waarvoor Vodafone er wel in geslaagd is de aankiesbaarheid vanuit het 
buitenland te realiseren. Achter geografische nummers mag, weliswaar zonder inhoudstarief, ook 
dienstverlening worden geboden.  

 

8.2 Ten aanzien van de belangenafweging 
 
31. Het argument van Vodafone dat de voorgeprogrammeerde nummers in de SIM kaart slechts bij 

een beperkt aantal telefoons zichtbaar zijn, is, los van de beoordeling of dit inderdaad het geval is, 
niet relevant. Er zijn eindgebruikers die het nummer wel kunnen zien en Vodafone heeft de 
nummers ook bekend gemaakt. Deze eindgebruikers mogen – en moeten – er op kunnen 
vertrouwen dat bij deze nummers geen inhoudstarief wordt gehanteerd. 

 
32. Ook het argument dat het bestreden besluit in strijd is met artikel 1.3 Tw mist doel. Vodafone 

maakt immers slechts één nummer voor abonnee-informatiediensten voor haar abonnees in het 
buitenland aankiesbaar; namelijk haar eigen nummer. Niet is in te zien op welke wijze de last in het 
primaire besluit de keuzemogelijkheid van de eindgebruiker beperkt, immers er werd op voorhand 
door Vodafone reeds geen keuze geboden aan de eindgebruiker. Los daarvan betrekt het college 
wel degelijk artikel 1.3 Tw en artikel 3.4 Awb, aangezien hij de belangen van de eindgebruiker 
weegt. 
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9 Dictum 
 
33. Het college verklaart het bezwaar van Vodafone tegen de last onder dwangsom ongegrond en laat 

daarmee het bestreden besluit in stand. 
 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
 
 
 
 
mr. C.A. Fonteijn, voorzitter  
 
 

Beroepsmogelijkheid 

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

bekendgemaakt beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam.             

Het postadres is: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. 

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 de 

Rechtbank, telefonisch bereikbaar op (010) 297 12 34. 
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