
Openbaar 

Bijlage  
Samenvatting van de standpunten van het college inzake VoIP eindgebruikersverplichtingen.  
Voor de achtergronden wordt u verwezen naar de notitie zelf, die te vinden is op www.opta.nl onder 
de titel ‘standpunt eindgebruikersverplichtingen Voice over IP diensten. 
 
1. De generieke verplichting tot het bieden van nummerportabiliteit uit hoofde van art. 4.10 Tw geldt 

onverkort. Dit geldt ook voor het maximale consumententarief van € 10,-. Het college ziet geen 
aanleiding om hier inzake VoIP een uitzondering op te maken. 

2. De verplichtingen uit hoofde van art. 6.5 inzake de mogelijkheid te bellen naar en gebeld worden 
vanuit het buitenland, gelden naar het oordeel van het college ook voor aanbieders van VoIP-
netwerken en VoIP-diensten die voldoen aan de definitie van openbare telefoondienst. 

3. Het college is van oordeel dat de verplichtingen van art. 7.1 Tw inzake informatie die voorafgaand 
aan het sluiten van de overeenkomst aan de abonnee dient te worden verstrekt, in beginsel ook 
gelden voor aanbieders van VoIP-diensten die voldoen aan de definitie van openbare 
elektronische communicatiedienst of openbare telefoondienst. In zijn toezicht zal het college 
betrekken dat er op dit moment nog interpretatieproblemen kunnen rijzen omtrent de informatie 
over de kwaliteit van de diensten. 

4. Het college is van oordeel dat aanbieders van VoIP-diensten die aan de definitie voldoen van 
openbare elektronische communicatiediensten, gebonden zijn aan de gestelde verplichtingen uit 
hoofde van art. 7.2 Tw, inzake de procedure die gevolgd moet worden indien de overeenkomst 
met de abonnee wordt gewijzigd. 

5. Art. 7.3 Tw ziet enerzijds op de bekendmaking door aanbieders van openbare telefoondiensten 
van informatie over geldende tarieven en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de 
diensten en anderzijds op het aanbieden van aanvullende faciliteiten die voor eindgebruikers 
relevant kunnen zijn. Deze verplichtingen zijn ook van toepassing op aanbieders van VoIP-
diensten die voldoen aan de definitie van openbare telefoondienst. 

6. De verplichtingen van art. 7.4 Tw inzake rapportage over de kwaliteit van de dienstverlening, zijn 
in beginsel ook van toepassing voor aanbieders van VoIP-diensten die voldoen aan de definitie 
van openbare telefoondienst en waarvan de mobiliteit tijdens het gesprek beperkt is. Totdat er 
meer duidelijkheid bestaat over de te hanteren kwaliteitsnormen zal het college zich bij de 
handhaving van de desbetreffende verplichtingen terughoudend opstellen. 

7. Aanbieders van VoIP-diensten die voldoen aan de definitie van openbare telefoondienst zijn 
gebonden aan de verplichtingen van art. 7.6 Tw inzake toegang van eindgebruikers tot de 
abonnee-informatiedienst. Het is daarbij naar het oordeel van het college niet noodzakelijk dat ze 
zelf een abonnee-informatiedienst exploiteren of zelf telefonisten in dienst hebben. 

8. Aanbieders van VoIP-diensten die voldoen aan de definitie van openbare telefoondienst dienen 
112 aankiesbaar te maken. Het college zou het toejuichen indien ook aanbieders van VoIP-
diensten die niet voldoen aan de definitie van openbare telefoondienst, maar die wel uitgaande 
gesprekken via telefoonnummers uit het nummerplan mogelijk maken, 112 aankiesbaar zouden 
maken. 

9. Het college acht het vooralsnog niet vereist dat VoIP-aanbieders speciale voorzieningen treffen 
om de werking van de dienst te garanderen bij stroomuitval. 

10. Art. 7.8 Tw ziet op het opstellen van nadere regels voor aanbieders van elektronische 
communicatiediensten en –netwerken inzake consumentenbescherming. De huidige en eventueel 
in de toekomst te stellen nadere regels als bedoeld in art. 7.8 Tw gelden in beginsel ook voor 



Openbaar 

aanbieders van VoIP-diensten die voldoen aan de definitie van openbare elektronische 
communicatiedienst en/of openbare telefoondienst.  

11. Art. 11.2 Tw ziet op de zorgplicht van aanbieders van openbare elektronische 
communicatiediensten en –netwerken voor de bescherming van persoonsgegevens en de 
persoonlijke levenssfeer van abonnees en gebruikers. Het college is van oordeel dat, aanbieders 
van VoIP-diensten die aan de definitie van openbare elektronische communicatiediensten en/of 
openbare telefoondiensten voldoen, aan alle gestelde verplichtingen moeten voldoen. 

12. Ook als bij een VoIP-dienst die voldoet aan de definitie van openbare elektronische 
communicatiedienst en/of openbare telefoondienst de aanbieder van het netwerk en die van de 
dienst van elkaar gescheiden zijn, zijn beiden verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen 
ter bescherming van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

13. Art. 11.4 Tw ziet o.a. op de bescherming van de privacy van consumenten bij het leveren van 
notaspecificatie en het ongedaan maken van doorschakelingen. Deze verplichtingen zullen ook 
voor aanbieders van VoIP-diensten onverkort worden gehandhaafd.  

14. Het college is van oordeel dat aanbieders die aan de definitie van openbare elektronische 
communicatiediensten en/of openbare telefoondiensten voldoen, aan de verplichtingen van art. 
11.5 Tw inzake het bewaren van verkeersgegevens dienen te voldoen. 

15. De verplichtingen uit hoofde van art. 11.5a inzake de waarborging van de privacy van de 
abonnee, zijn ook van toepassing op aanbieders van VoIP- diensten of -netwerken.   

16. De verplichtingen uit hoofde van art. 11.9 voor aanbieders die nummeridentificatie bieden, gelden 
ook voor aanbieders van VoIP-diensten en –netwerken. Het betreft hier het bieden van faciliteiten 
als nummerblokkering en block blocking. 

17. De verplichtingen uit hoofde van art.11.10 Tw, inzake het doorgeven van informatie in het kader 
van 112-oproepen, gelden ook voor aanbieders van VoIP diensten die voldoen aan de definitie 
van openbare telefonie.  

18. De aanbieders van deze VoIP-diensten dienen aan de beheerders van de alarmcentrale kenbaar 
te maken of de betreffende abonnee een nomadische dienst afneemt of niet. 

19. Voor zover dat technisch mogelijk is dient de aanbieder van de VoIP-dienst locatie-informatie mee 
te zenden met de alarmoproep. 

20. Art. 11.12 Tw ziet op de mogelijkheden in bepaalde gevallen ontheffing te verlenen van bepaalde 
verplichtingen. Het college ziet geen aanleiding voor het verlenen van generieke ontheffingen als 
bedoeld in art. 11.12 aan VoIP-aanbieders. 

21. Art. 11.13 Tw ziet op mogelijke uitzonderingen bij de naleving van bepaalde verplichtingen. Het 
college ziet geen aanleiding voor het maken van generieke uitzonderingen als bedoeld in art. 
11.13 Tw voor VoIP-aanbieders. 

22. Het college is van oordeel dat de verplichte aansluiting bij een erkende geschillencommissie ook 
geldt voor aanbieders van VoIP-diensten. 

23. Het college ziet geen reden om geschillen jegens VoIP-aanbieders anders te behandelen dan 
geschillen jegens andere aanbieders. 

 
 


