
 

   
 

 

  
 

Toelichting op uw jaarfactuur 2021 voor  
toezicht op gebruik telefoonnummer(s) 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Waarom krijgt u de jaarfactuur 2021?  
U krijgt deze factuur omdat u beschikt over één of meer telefoonnummers. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 
0800-nummer, een 0900-nummer of 088-bedrijfsnummers. Voor het gebruik van telefoonnummers gelden 
regels. Wij, de Autoriteit Consument & Markt, houden toezicht op de naleving van deze regels. We zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat er geen misbruik wordt gemaakt van telefoonnummers en dat telefoonnummers terug 
worden gegeven wanneer zij niet gebruikt worden. Voor het toezicht op het juist gebruik van 
telefoonnummers betaalt u ons elk jaar een bedrag. 
 
 
De ACM start de digitale facturatie van toezichtskosten 
De ACM is gestart met het digitaal versturen van facturen en bereidt zich daarmee voor op een digitale 
overheid. Onze interne processen en externe dienstverleningen worden daar op aangepast, zo ook het 
versturen van facturen.  
In maart heeft de ACM alle partijen die beschikken over één of meer telefoonnummers gevraagd om 
gegevens aan te leveren zodat wij de factuur voortaan digitaal aan u kunnen versturen. Veel partijen hebben 
op dit verzoek gereageerd. Omdat nog niet alle partijen gereageerd hebben stuurt de ACM dit jaar voor de 
zekerheid de factuur ook per post aan u toe. Het is dus mogelijk dat u de factuur zowel digitaal als per post 
ontvangt. 
 
 
Ik wil de factuur ook digitaal ontvangen. Wat moet ik doen? 
 
1. Wij vragen u de volgende gegevens zo snel mogelijk te versturen naar debiteuren@acm.nl : 

 De naam van uw organisatie 
 Het relatienummer bij de ACM: «Debiteurnummer» 
 Uw mailadres voor ontvangst digitale facturen 

(idealiter is dit een algemeen e-mailadres en niet het e-mailadres van één medewerker) 
 Op welke wijze u de factuur wilt ontvangen als pdf- en/of als xml-formaat 

 
2. Nadat we uw gegevens ontvangen hebben, regelt de ACM het portaal voor u in. Na het inregelen 

ontvangt u facturen in de gewenste digitale vorm.  
 
3. Nadat we uw gegevens ontvangen hebben, zult u op uw e-mailadres een uitnodiging ontvangen tot 

registratie in Order2Cash. Verdere instructies tot registratie zult u in de e-mail vinden Vanaf het moment 
van registratie kunt u zelf het emailadres en andere instellingen aanpassen. Ook kunt u gebruik maken 
van de hieronder genoemde voordelen. Zonder registratie ontvangt u alleen de factuur digitaal in pdf-
formaat u kunt geen gebruik maken van de voordelen die het portaal biedt. 

 
De voordelen van digitale facturatie: 
 Een compleet online archief van alle door ons verzonden documenten 
 Download en/of importeer uw documenten in verschillende formaten 
 Stel ons via het portaal een vraag over uw documenten 
 Stel desgewenst meerdere emailontvangers in via uw accountinstellingen 
 Samen dragen we hiermee een steentje bij aan een duurzame samenleving. 
 
Belangrijk: 
Het is belangrijk dat u de voor u nog onbekende naam van Order2Cash niet met een spam-email verward. 
Order2Cash is namelijk het portaal dat de facturen van de ACM distribueert.  

Digitale verzending van facturen  
en verzending per post.  
Lees de toelichting in deze brief. 



 
 

 

Ik gebruik het nummer niet meer. Hoe geef ik een nummer terug? 
Als u het nummer niet meer wilt hebben, moet u: 
 

- Eerst factuur voor het jaar 2021 betalen, ook als u in 2021 geen gebruik heeft gemaakt van het 
nummer. 

- Uw telefoonaanbieder vragen het nummer af te sluiten. Dit betekent dat u het contract bij uw 
  telecomaanbieder voor het telefoonnummer beëindigt. U moet dan ook nog het nummer apart 
  bij de ACM opzeggen.  
- Vervolgens vraagt u ons het nummer in te trekken. U kunt een verzoek hiervoor indienen via een 

formulier op onze website. https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/ 
telefoonnummers/telefoonnummers-opzeggen 

 
Vergeet u dit? Dan blijft u elk jaar betalen voor ons toezicht. 
 
Ik heb het nummer al ingetrokken. Wat dan? 
Als de ACM u een besluit heeft gestuurd dat het nummer is ingetrokken, dan is de datum belangrijk.  
Is het nummer ná 1 januari 2021 ingetrokken? Dan betaalt u voor het hele jaar 2021. Contoleer ook of u uw 
nummer zowel bij uw telefoonaanbieder als bij ACM in heeft getrokken. 
 
Ik heb meerdere facturen van ACM ontvangen. Klopt dat? 
Het is mogelijk dat u verschillende facturen ontvangt voor verschillende telefoonnummers of verschillende 
periodes. 
 
Heeft u vragen?  
Heeft u na het lezen van deze brief vragen over de ACM-factuur voor nummergebruik kijk dan op? Veel 
informatie is te vinden op www.acm.nl/nl/facturatie.  
 
Vanwege het Coronavirus werken wij thuis. Dit heeft mogelijk gevolgen voor onze bereikbaarheid. U kunt ons 
bereiken op de volgende manier: 
 Voor vragen over uw telefoonnummers kunt u contact opnemen met het nummerbureau. Zij zijn per mail 

bereikbaar op nummerbureau@acm.nl  
 Voor vragen over de factuur zijn we per mail bereikbaar op debiteuren@acm.nl.  
 Wij zijn ook per post bereikbaar: Autoriteit Consument & Markt, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.  
 
Wij helpen u graag.  
 
 
Autoriteit Consument & Markt  
Namens deze  
 
Directie Telecom, Vervoer en Post 
 
 
 


