
 

   
 

 

  
 

Toelichting op uw jaarfactuur 2022 voor  

toezicht op gebruik telefoonnummer(s) 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Waarom ontvangt u deze factuur?  

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is verantwoordelijk voor het uitgeven van alle telefoonnummers in 

Nederland. Dit betreffen o.a. de gratis 0800-nummers voor bedrijven tot aan de 0900-nummers voor de kleine 

zelfstandigen. Het gebruik van deze nummers is aan regelgeving gebonden. ACM ziet erop toe dat deze 

regels worden nageleefd. Zo voorkomt ACM bijvoorbeeld misbruik van deze nummers. Een ander voorbeeld 

is het toezien dat niet meer in gebruik zijnde nummers worden teruggegeven en op deze wijze opnieuw 

kunnen worden uitgegeven.  

 

Voor het uitoefenen van toezicht worden kosten gemaakt. Uit onze administratie blijkt dat u één of meerdere 

telefoonnummers heeft toegewezen gekregen. Hiervoor heeft u de jaarfactuur ontvangen.   

 

Digitale facturatie van toezichtkosten 

De jaarfactuur heeft u ontvangen via post. Indien het uw voorkeur heeft om toekomstige jaarfacturatie en 

overige communicatie digitaal te gaan ontvangen, dan biedt ACM de mogelijkheid om zich hiervoor aan te 

melden.  

 

Wat zijn voor u de voordelen van digitale facturatie? 

• Een compleet online archief van alle door ACM verzonden documenten 

• Het kunnen downloaden en/of importeren van documenten in verschillende formaten 

• Communicatie (heeft u een vraag het portaal is hiervoor bij uitstek geschikt) 

• Zijn er meerdere personen en/of afdelingen binnen de eigen organisatie die in de communicatie dienen 

te worden meegenomen? Dit kan eenvoudig worden ingeregeld in uw accountinstellingen 

• Samen dragen wij hiermee een steentje bij aan het verder terugdringen van de papierenorganisatie en 

aan een meer duurzame samenleving. 

 

Graag wil ik gebruik maken van digitale facturatie. Wat moet ik doen?  

1. Mail onderstaande gegevens naar debiteuren@acm.nl: 

• Naam organisatie 

• Relatienummer bij ACM: «Debiteurnummer» 

• Mailadres voor ontvangst digitale facturen 

(idealiter betreft dit een algemeen e-mailadres en niet van een medewerker) 

• Op welke wijze de factuur dient te worden ontvangen (pdf- en/of als xml-formaat). 

 

2. Nadat uw gegevens zijn ontvangen, verzorgt ACM het inregelen van het portaal.  

 

3. Nadat uw gegevens zijn verwerkt, wordt op het aangegeven e-mailadres een uitnodiging ontvangen voor 

de registratie in Order2Cash. In deze mail wordt tevens uitgelegd welke stappen dienen te worden 

doorlopen voor registratie. Vanaf het moment van registratie is het mogelijk om zelf het emailadres en/of 

andere instellingen aan te passen.  

 

Indien alle stappen correct zijn doorlopen, ontvangt u vanaf dat moment de facturen inclusief bijlagen in 

digitale vorm. 

 

Belangrijk: 

Indien via mail geen uitnodiging voor registratie wordt ontvangen, controleer dan de spam-email. Afhankelijk 

van de instellingen kan het zijn dat de naam Order2Cash wordt aangezien als spam-email. Order2Cash is 

namelijk het portaal dat de facturen van ACM distribueert. 

 

Verzending per post en mogelijkheid 
om over te gaan naar digitale 
facturatie (portaal).  



 
 

 

Het nummer is niet meer in gebruik. Op welke wijze kan een nummer worden teruggegeven?  

Indien het nummer niet meer wordt gebruik, dient u de volgende stappen te doorlopen:  

 

1. U betaalt eerst de factuur voor het jaar 2022. Hierbij maakt het niet uit of wel of geen gebruik is 

gemaakt van het nummer. 

2. U dient een verzoek in bij uw telefoonaanbieder om het nummer af te sluiten. Dit betekent dat 

het contract bij de aanbieder voor het nummer wordt beëindigd. 

3. U dient ook een verzoek tot opzegging in bij ACM. Uit de praktijk blijkt dat deze stap nog wel 

eens wordt vergeten. Voorkom onnodige kosten en ga hiervoor naar het opzeggingsformulier op 

de ACM-website. 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/telefoonnummers/telefoonnummers-opzeggen 

 

 

Het nummer is al ingetrokken. Wat nu? 

Indien u in het bezit bent van een besluit waaruit blijkt dat ACM het nummer heeft ingetrokken, dan is de 

datum waarop ACM dat heeft gedaan bepalend. Is het nummer ná 1 januari 2022 ingetrokken? Dan betaalt u 

voor het hele jaar 2022.  

 

Hierbij is het belangrijk om te weten dat ACM voor een compleet aangeleverd intrekkingsverzoek maximaal 8 

weken de tijd heeft om een besluit te nemen.      

 

Er zijn meerdere ACM-facturen ontvangen. Klopt dat? 

Het is mogelijk dat u verschillende facturen ontvangt voor verschillende telefoonnummers of verschillende 

periodes. 

 

Heeft u vragen?  

Indien na het lezen van deze brief vragen zijn over de ACM-factuur voor het nummergebruik, neem dan eerst 

een kijkje op www.acm.nl/nl/facturatie. Hier staan veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.  

 

Indien geen of onvoldoende antwoord wordt gevonden op deze site, kunnen vragen ook worden gesteld aan: 

 

• nummerbureau@acm.nl Voor vragen over telefoonnummers  

• debiteuren@acm.nl Vragen over een factuur  

• Ook per post is ACM bereikbaar: Autoriteit Consument & Markt, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Autoriteit Consument & Markt  

Namens deze  

 

Directie Telecom, Vervoer en Post 
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