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 Aanvraag tot handhaving  
   
Geachte heer Zwenne, 
 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) heeft de 
aanvraag tot handhaving van uw cliënt Tele2 Netherlands B.V. (hierna: Tele2)  op 10 januari 2008 
ontvangen. Deze aanvraag tot handhaving heeft bij het college het zaaknummer 08.0002.22. 
 
Aanvraag tot handhaving 
 
De samenvatting van de aanvraag voor handhaving vermeldt: 
 
In de procedure met zaaknummer 07.0209.29 heeft Tele2 uw College er verschillende keren op 
gewezen dat KPN B.V. en/of andere ondernemingen die deel uitmaken van de KPN–groep (tezamen: 
“KPN”) oproepen bestemd voor het nummer 1802, waarvan Tele2 de houder is, heeft doorgeschakeld 
naar haar eigen 1888 nummer, althans naar andere nummers dan 1802. 
 
De aanvraag tot handhaving vermeldt onder de gewenste beslissing: 
 
Tele2 verzoekt OPTA om een onderzoek in te stellen naar voornoemde gedragingen en verzoekt 
OPTA vervolgens over te gaan tot het nemen van passende maatregelen, zijnde het opleggen van een 
bestuurlijke boete overeenkomstig de maatstaven die daarvoor in de boetebeleidsregels zijn gegeven. 
 

 

 



 

Juridisch kader 
 
De Minister van Economische Zaken heeft bij het besluit van 28 april 2006 tot wijziging van het 
nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten1 een nieuwe nummerreeks ingevoerd voor abonnee-
informatiediensten.2 Het gaat om viercijferige nummers, beginnend met de cijfercombinatie 18 waarbij 
1818 niet wordt uitgegeven. Het nummer 118 mag door deze wijziging niet meer gebruikt worden voor 
het bieden van een abonnee-informatiedienst. Belangrijke reden voor de introductie van 
bovengenoemde nieuwe reeks nummers is dat deze wijziging het mogelijk maakt aan aanbieders van 
abonnee-informatiediensten een vergelijkbaar kort informatienummer beschikbaar te stellen.  
 
Artikel 4.2, elfde lid, van de Telecommunicatiewet luidt: 
 
Het is verboden nummers door Onze Minister aangewezen overeenkomstig het vijfde lid, alsmede 
nummers voorkomende in een nummerplan te gebruiken voor de in de aanwijzing onderscheidenlijk in 
een nummerplan opgenomen bestemming zonder of in afwijking van een toekenning.  
 
Dit betekent in ieder geval dat het verboden is voor een partij om nummers uit een nummerplan te 
gebruiken die niet aan deze partij zijn toegekend. 
 
Overwegingen van het college  
 
Het college heeft in de periode rond 1 april 2007 van uitfasering van 118 en introductie van 18xy 
nummers actief toezicht gehouden op het juist gebruik van nummers. Het college heeft in die periode 
zelf niet geconstateerd dat KPN oproepen naar 1802 heeft doorgeschakeld naar haar eigen abonnee-
informatiedienst of naar andere nummers dan 1802. Daarnaast heeft het college in die periode geen 
klachten of signalen, ook niet van Tele2, ontvangen dat KPN oproepen naar 1802 heeft 
doorgeschakeld naar haar eigen abonnee-informatiedienst of naar andere nummers dan 1802.  
 
Het college trekt hieruit de conclusie dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat KPN 
oproepen naar 1802 heeft doorgeschakeld naar haar eigen abonnee-informatiedienst of naar andere 
nummers dan 1802.  
 

                                                     
1 Stcrt. 17 mei 2006 nr. 96, blz. 16 e.v. 
2 Dit besluit is getoetst door het CBb in zijn uitspraak van 7 maart jl. (AWB 06/740). 



 

Besluit 
 
Het college wijst de aanvraag tot handhaving af. 
 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur  
 
 
 
mw. mr. I.M.A. van der Hart 
 
 
 
 
Bezwaar 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA. 
Het postadres is: College van de OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 
Het bezwaarschrift 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 bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het 
bezwaar bevatten. 
 
Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat 
geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan.  Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw 
bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld.  De procedure kan 
daardoor worden verkort.  Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw 
bezwaarschrift door het college worden behandeld. 

 
 


