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Besluit van 19 oktober 2007 tot vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding onderdeel La
van artikel I van de wet van 17 februari 2007 tot
wijziging van de Telecommunicatiewet in
verband met het vaststellen van nadere
bepalingen over het gebruik van nummers ter
bescherming van de consument (Stb. 158)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van
16 oktober 2007, nr. WJZ 7117798;

Gelet op artikel V van de wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de
Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van nadere
bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de
consument (Stb. 158);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel La, van de wet van 17 februari 2007 tot wijziging van
de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van nadere
bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de
consument (Stb. 158) treedt in werking met ingang van de eerste dag na
de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt
geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van
dit besluit, dat met de bijbehorende toelichting in het Staatsblad zal
worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 oktober 2007
Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
F. Heemskerk

Uitgegeven de eerste november 2007

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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NOTA VAN TOELICHTING

Bij besluit van 27 augustus 2007, Stb. 315 zijn enkele onderdelen van de
wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in
verband met het vaststellen van nadere bepalingen over het gebruik van
nummers ter bescherming van de consument (Stb. 158) in werking
gesteld. Die bepalingen hielden verband met de procedure van het
vaststellen van een nummerplan dat strekt tot implementatie van een
besluit van de Europese Commissie en met de procedure van toekenning
van een nummer aan twee of meer nummerhouders. Hierbij is abusie-
velijk nagelaten artikel I, onderdeel La, van voornoemde wet in werking te
stellen. In dit onderdeel wordt artikel 12.2 uitgebreid met twee nieuwe
leden waarin het college van de Onafhankelijke post en telecommunicatie-
autoriteit de bevoegdheid krijgt op te treden als nummerhouders
eenzelfde nummer hebben verkregen en die houders geen overeen-
stemming kunnen bereiken over de voorwaarden waaronder de aan hen
in gebruik gegeven nummers gezamenlijk in gebruik zullen worden
genomen. Nu met de wijziging van het Nummerplan voor telefoon en
ISDN-diensten een nummer in de reeks «116» aan meerdere nummer-
houders kan worden toegekend, is het noodzakelijk dat het college van de
OPTA op korte termijn de in artikel I, onderdeel La, van voornoemde wet
geregelde bevoegdheid kan uitoefenen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
F. Heemskerk
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