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Ministerie van Economische Zaken 
t.a.v. de heer H.G.J. Kamp 
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag 
 
 
Betreft: brandbrief aanwijzing telefoonbemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden 
 
 

Houten, 22 april 2013 
 
Geachte heer Kamp, 
 
Deze week heeft uw ministerie de unieke kans om de telecomvoorzieningen voor doven en 
slechthorenden in één keer goed te regelen. Want deze week kiest u, samen met uw 
ambtenaren, welke aanbieder de telefoonbemiddelingsdienst zal leveren voor de onmisbare 
telecommunicatievoorziening voor doven en slechthorenden. Wij willen er met deze 
brandbrief bij u op aandringen dat u er zeer krachtig op toeziet dat er zorgvuldig en met 
voldoende technische kennis gekeken wordt naar de opties die er nu liggen. Want juist 
afgelopen week is gebleken dat uw ministerie medio 2012 onvoldoende heeft gecheckt of een 
tijdelijke voorziening wel voldoet aan de in de kersverse wet vastgelegde SIP- en Total 
Conversation-standaarden. Dat mag en kan deze week echt niet opnieuw gebeuren! 
Wij dringen er daarom bij u op aan om er zorg voor te dragen dat bij de aanwijzing voor de 
telefoonbemiddelingsdienst een leverancier zal worden gekozen die daadwerkelijk volgens de 
in de wet vastgelegde SIP- en Total Conversation-standaarden zal willen en kunnen leveren. 
Technische knowhow zal, zo is gebleken, scherper moeten worden gecontroleerd bij de 
aanbieders. 
 
Ter toelichting: Op 1 mei 2012 viel het mobiele teksttelefonienetwerk voor doven en 
slechthorenden van AnnieS uit. Het ministerie van Economische Zaken heeft in de zomer van 
2012 voorzien in een tijdelijke oplossing voor teksttelefoonbemiddeling als overbrugging, in 
afwachting van de definitieve aanwijzing in 2013 (die nu de komende week op de agenda van 
uw ministerie staat).  
Als het ministerie een bemiddelingsdienst financiert, is het van belang dat alle doven en 
slechthorenden daar gebruik van kunnen maken. Daarvoor is het essentieel dat gebruikers met 
mainstream toestellen kunnen bellen en de telefoonbemiddelingsdienst een open systeem is, 
toegankelijk voor alle gebruikers, ongeacht aanbieder of apparatuur.  
U bent het met ons eens dat de kernvoorwaarden voor deze bemiddelingsdienst voor doven en 
slechthorenden moeten zijn: interoperabiliteit en keuzevrijheid. Uw ministerie koos vorig jaar 
voor ‘de sprong vooruit’ door deze voorwaarden ook als eis te stellen aan de tijdelijke 
oplossing – tot grote opluchting van onze achterban. 
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Bij de keuze voor wie dan de feitelijke leverancier zou worden van de tijdelijke oplossing, 
betwijfelde Signaal, op grond van ervaringen met deze leverancier in andere landen, of de 
uiteindelijk gekozen leverancier nWise een open interoperabel systeem zou leveren. Recent 
bleek nWise inderdaad niet bereid of in staat om op het geleverde systeem meerdere 
aanbieders toe te laten, ondanks de schriftelijke afspraken over een open interoperabel 
systeem die met het ministerie waren gemaakt.  
Dit heeft een grote schok veroorzaakt binnen de onze achterban. Blijkbaar heeft het ministerie 
van EZ niet (voldoende) gecheckt of dat wat geleverd werd, wel conform de technische 
afspraken was. Wij juichen uw beleidskeuzen toe op dit terrein, maar krijgen opeens grote 
twijfels bij de zorgvuldigheid en technische knowhow waarmee uw ministerie de aangeboden 
opties beoordeelt.  
 
De definitieve aanwijzing van de nieuwe bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden 
zal deze week plaatsvinden. Signaal maakt zich namens haar achterban van doven en 
slechthorenden grote zorgen dat de situatie zich zal herhalen: dat regelgeving en schriftelijke 
afspraken opnieuw onvoldoende garantie zullen zijn voor interoperabiliteit en keuzevrijheid 
in de praktijk, indien niet vooraf de technische knowhow van de leverancier afdoende wordt 
gecontroleerd. De unieke kans om de telecomvoorziening voor doven en slechthorenden nu in 
één keer goed te regelen, zou dan worden gemist. Hierdoor zou de zo noodzakelijke en 
gewenste inhaalslag van doven en slechthorenden op het gebied van telecom opnieuw 
nodeloze vertraging oplopen.  
 
Signaal vraagt u dringend om er nauwlettend zorg voor te dragen dat bij de aanwijzing voor 
de telefoonbemiddelingsdienst de technische standaarden (SIP en Total Conversation) 
scherper zullen worden gecontroleerd bij de aanbieders. 
 
Graag vernemen we van u welke stappen u gaat nemen om te borgen dat bij de aanwijzing 
van de nieuwe telefoonbemiddelingsdienst (deze week) scherp en adequaat wordt toegezien 
op de noodzakelijke technische randvoorwaarden. 
 
Signaal beschikt over deskundigen op dit terrein en uiteraard kunt u desgewenst te allen tijde 
een beroep doen op onze technische kennis. 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
Peter Raggers 
Voorzitter van het besturenoverleg van de gezamenlijke doven- en slechthorendenorganisaties 
 


