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Consultatie uitgiftebeleid mobiele nummers 

 

1 Samenvatting 

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit consulteert zijn voornemen om 

het uitgiftebeleid voor mobiele telefoonnummers te wijzigen. Tot nu toe kent het college vanwege de 

schaarste van 06-nummers, deze telefoonnummers uit oogpunt van doelmatig nummergebruik 

uitsluitend toe aan aanbieders van (virtuele) mobiele telefoonnetwerken. Om technische redenen houdt 

het college namelijk voor iedere nieuwe aanbieder een aaneengesloten blok van een miljoen 

telefoonnummers beschikbaar. Doordat deze nummers geblokkeerd zijn voor uitgifte aan andere 

partijen, kan de voorraad mobiele nummers sneller uitgeput raken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 

die blokkering niet meer nodig is. Het voornemen van het college is dan ook om het uitgiftebeleid voor 

mobiele nummers zo te wijzigen dat geen blokkeringen meer worden gedaan. Tegelijk ziet het college 

daarmee ruimte ontstaan om mobiele nummers in kleinere hoeveelheden uit te geven en om deze ook 

toe te kennen aan aanbieders van mobiele telefoniediensten die niet over een eigen netwerk 

beschikken. Het college nodigt belanghebbenden uit om uiterlijk 3 september 2010 te reageren op zijn 

voorgenomen uitgiftebeleid. 

 

2 Inleiding 

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) is op 

grond van artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) aangewezen om nummers 

uit onder andere het nummerplan voor telefoon en ISDN-diensten (hierna: het nummerplan) te 

beheren. Onder dit beheer valt de uitgifte van nummers en het toezicht op en het handhaven van 

doelmatig en juist gebruik van nummers.  

 

Het uitgiftebeleid van het college verschilt per nummerreeks. Dat komt doordat in het nummerplan 

verschillende bestemmingen aan de nummerreeksen zijn verbonden en elke bestemming zijn eigen 

bijzonderheden heeft voor gebruik. Bovendien zijn er verschillen in de lengte van de verschillende 

nummerreeksen in de categorie marktpartijen de nummers mogen worden toegekend. Een voorbeeld 

van een punt waarop het uitgiftebeleid verschilt, is het aantal nummers dat per aanvraag wordt 

toegekend aan de aanvrager. Zo kent het college bijvoorbeeld de zogenoemde carrier-

selectienummers (16-reeks) per stuk toe, omdat er slechts honderd nummers beschikbaar zijn en elke 

carrier-selectieaanbieder in principe aan één nummer voldoende heeft. Daarentegen worden 

bedrijfsnummers (088-reeks) in blokken van minimaal 100 nummers toegekend, onder andere omdat 

het college de administratieve last van het steeds opnieuw extra nummers aanvragen wil beperken 

voor kleine, snel groeiende bedrijven. 

 

Voor mobiele telefoonnummers (06-reeks) heeft het college ook altijd een specifiek uitgiftebeleid 

gehanteerd. In het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw waren 06-nummers bestemd voor 

informatiediensten. Halverwege de jaren ‘90 werden hiervoor de 0800- en 090x-nummers 
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geïntroduceerd en kwam een reeks 06-nummers (de 065-reeks) in gebruik voor mobiele telefonie. 

Doordat de mobiele telefoon zeer snel in populariteit toenam, was er al snel een tekort aan mobiele 

telefoonnummers en werden door het Ministerie nieuwe reeksen 06-nummers in het nummerplan 

bestemd voor mobiele telefonie. Inmiddels zijn de reeksen 061, 062, 063, 064, 065 en 068 bestemd 

voor mobiele telefonie (60 miljoen nummers), de reeksen 066 en 067 zijn nog in gebruik voor 

semafonie en datadiensten en 060 en 069 zijn nog niet bestemd.
1
 Op een bevolkingsaantal van circa 

16 miljoen Nederlanders lijkt een voorraad van 60 miljoen mobiele nummers ruim aan de behoefte te 

kunnen voldoen. Echter, er is een aantal redenen waardoor dit niet het geval is, zoals: 

 Aanbieders van mobiele telefoniediensten hebben enkele nummerblokken nodig voor diensten die 

gerelateerd zijn aan hun dienstverlening, zoals routering van gesprekken naar voicemail. 

 Veel nummers liggen in de schappen van telefoonwinkels, die geen van alle “nee” willen verkopen. 

Hoe meer verkooppunten, hoe meer reeds aan SIM-kaart gekoppelde nummers liggen te wachten 

op ingebruikname. 

 Nummers die niet meer in gebruik zijn door een abonnee (bijvoorbeeld door opzeggen 

abonnement), kunnen pas na enkele maanden van “afkoelen” weer door de aanbieders in gebruik 

worden gegeven aan nieuwe abonnees.
2
 

 Omdat 06-nummers in blokken worden uitgegeven, heeft vrijwel iedere aanbieder een deel van de 

nummers in zijn laatst toegekende nummerblok nog niet in gebruik.  

Hoe meer aanbieders er voor toekenning van mobiele nummers in aanmerking komen, hoe groter dus 

het aantal nummers op de gehele 06-nummervoorraad dat niet in gebruik is door abonnees. Het 

college ziet er op toe dat iedere aanbieder zodanig met bovenstaande omstandigheden omgaat dat er 

naar het oordeel van het college sprake blijft van doelmatig gebruik van de toegekende nummers. Dit 

gebeurt als onderdeel van het huidige uitgiftebeleid (zie paragraaf 3.2). 

 

Een andere belangrijke reden voor een verhoogde kans op dreigende uitputting van mobiele nummers 

ligt in de technische specificatie van de GSM- en UMTS-standaarden. Die leidt ertoe dat bij een gering 

aantal abonnees van de dienstaanbieder, toch een aaneengesloten blok van een miljoen nummers 

nodig kan zijn. Dit wordt verderop in deze consultatie nader toegelicht.  

 

De reële dreiging van uitputting van 06-nummers en de bovengenoemde bijzondere omstandigheden 

waaronder nummers ingezet worden door aanbieders, hebben er toe geleid dat het college voor deze 

nummers een specifiek uitgiftebeleid hanteert. Het college kent uitsluitend nummers toe aan 

aanbieders van mobiele telefonie die ook de beschikking hebben over een eigen netwerk, zodat deze 

efficiënt de nummers kan verdelen over de dienstaanbieders op zijn netwerk. Verder blokkeert het 

college voor iedere nieuwe aanbieder een aaneengesloten blok van een miljoen 06-nummers voor 

uitgifte aan andere partijen, onafhankelijk van het aantal nummers dat door deze nieuwe aanbieder 

wordt aangevraagd. Concreet wil dat zeggen dat als een nieuwe aanbieder 200.000 nummers 

toegekend krijgt, het college de overige 800.000 nummers uit hetzelfde blok blokkeert voor uitgifte aan 

andere partijen.  

                                                      
1
 Zie voor meer informatie de Schaarsteraportage 2009, OPTA-website  

2
 Het college doelt hier op de afkoelingstermijn zoals die door aanbieders wordt gehanteerd en niet op de afkoelperiode zoals 

bedoeld in artikel 4.2a, tweede lid, Tw.  
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Op 1 juli 2010 waren er 10,6 miljoen 06-nummers nog niet door het college uitgegeven. Hiervan zijn 

3,8 miljoen nummers geblokkeerd voor uitgifte aan andere partijen. In de praktijk kunnen dus 6,8 

miljoen nummers zonder restrictie worden uitgegeven, dat wil zeggen aan iedere willekeurige partij die 

voor toekenning van 06-nummers in aanmerking komt. Mochten er dit jaar bijvoorbeeld twee nieuwe 

MVNO’s van start gaan met eigen mobiele nummers, dan zou het aantal vrij toe te kennen 06-

nummers met 2 miljoen dalen naar 4,8 miljoen, ongeacht hoeveel abonnees deze nieuwe partijen in 

hun eerste jaar weten binnen te halen. Dit voorbeeld toont nogmaals dat de blokkering bijdraagt aan 

de uitputting van de voorraad van 06-nummers. 

 

Het college heeft door een onderzoeksbureau laten onderzoeken in hoeverre het beschikbaar houden 

van een aaneengesloten blok van een miljoen nummers voor iedere nieuwe aanbieder nog technisch 

noodzakelijk is. Dat onderzoek wees uit dat dit onder bepaalde voorwaarden niet zo is. Op grond 

hiervan heeft het college het voornemen om het uitgiftebeleid voor nummers met bestemming mobiele 

telefonie te herzien, opdat alle op dit moment vrije (niet-uitgegeven) 10,6 miljoen mobiele nummers in 

aanmerking komen voor uitgifte door het college.  

 

In paragraaf 3 wordt het huidige beleid voor uitgifte van nummers met bestemming mobiele telefonie 

nader toegelicht, waarbij met name de technische reden voor blokkering van nummers voor uitgifte 

toegelicht wordt. In paragraaf 4 licht het college zijn voorgenomen uitgiftebeleid toe en vat deze samen 

in paragraaf 5. De consultatieprocedure staat uitgelegd in paragraaf 6. 

 

3 Het huidige uitgiftebeleid 

3.1 Achtergrond: de Mobile Global Title 

Het huidige uitgiftebeleid voor nummers met bestemming mobiele telefonie kan niet worden besproken 

zonder dieper in te gaan op de technische standaarden waarop GSM en UMTS gebaseerd zijn. Dat 

wordt in deze paragraaf gedaan.  

 

De GSM- en UMTS-standaarden zijn deels gebouwd op de toenmalige standaard voor vaste telefonie.
3
 

Deze standaard voor vaste telefonie is ontworpen met de achterliggende gedachte dat het 

telefoonnummer van de abonnee overeenkomt met de identificatie van de fysieke aansluiting van die 

abonnee. Bij de GSM-standaard werd dit principe verlaten: de abonnee krijgt een telefoonnummer (in 

vaktermen: een E.164-nummer, naar Aanbeveling E.164 van de Internationale Telecommunicatie 

Unie), terwijl de fysieke aansluiting die zich op de SIM-kaart bevindt een zogenoemd IMSI-nummer 

krijgt (in vaktermen een E.212-nummer, naar ITU Aanbeveling E.212). Anders dan misschien op het 

eerste gezicht voor de hand lijkt te liggen, heeft het mobiele telefoonnummer dus niet rechtstreeks op 

de SIM-kaart betrekking. In het mobiele telefoonnetwerk wordt in een database bijgehouden welk 

telefoonnummer bij welk IMSI-nummer hoort, en vice versa. 

 

                                                      
3
 Deze standaard is Signaling System number 7 (SS7). 
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Deze scheiding van identificatie van abonnee en identificatie van fysieke aansluiting heeft voordelen. 

Zo kan iemand eenvoudig van telefoonnummer wisselen, terwijl zijn nummer van de aansluiting niet 

hoeft te veranderen. Het wisselen van telefoonnummer komt dan neer op het vervangen van het 

telefoonnummer in de bovengenoemde database door een ander nummer; verder hoeft er in het GSM 

systeem niets meer veranderd te worden.  

 

Als een abonnee met zijn mobiele telefoon naar het buitenland gaat, maakt de SIM-kaart (via het 

telefoontoestel) contact met het buitenlandse mobiele netwerk om zich daar op te registreren. Daarbij 

gebruikt de SIM-kaart het IMSI-nummer om zijn identiteit kenbaar te maken. Het buitenlandse mobiele 

telefoonnetwerk legt vervolgens contact met het thuisnetwerk van de abonnee (ook weer met het IMSI-

nummer), bijvoorbeeld om te controleren of de abonnee wel in het buitenland mag bellen volgens zijn 

abonnement. Pas als dat gebeurd is en goed verlopen is, kan de abonnee bellen en gebeld worden in 

het buitenland.  

 

Zoals al eerder aangehaald, is er indertijd voor gekozen de GSM standaard te bouwen bovenop op de 

toenmalige standaard voor vaste telefonie. Dat betekent dat het contact leggen van het buitenlandse 

netwerk met het thuisnetwerk plaatsvindt door gebruik te maken van deze vaste netwerk standaard. 

Die standaard kent geen IMSI-nummers, die zijn immers pas bij GSM geïntroduceerd en daarom is het 

moeilijk om het IMSI-nummer te transporteren. De ontwerpers van de GSM-standaard hebben een truc 

bedacht om toch het IMSI-nummer te transporteren naar het thuisnetwerk. Die truc is het gebruik van 

de Mobile Global Title (hierna: MGT).  

 

Dat gaat als volgt. Iedere mobiele netwerkaanbieder kiest een eigen MGT. Die MGT is doorgaans een 

5-cijferig getal dat overeenkomt met de begincijfers van een telefoonnummerreeks die deze mobiele 

netwerkaanbieder gebruikt. Bijvoorbeeld, mobiele telefoondienstaanbieder X heeft telefoonnummers 

06-87000000 t/m 06-87999999 toegekend gekregen door het college. Deze aanbieder X kiest als MGT 

de cijferreeks 31687, waarbij 31 het landennummer van Nederland is en 687 staat voor de 06-reeks 

die de aanbieder toegekend gekregen heeft (de nul valt weg omdat het landennummer ervoor staat). 

 

Aanbieder X maakt deze MGT bekend aan alle buitenlandse mobiele telefoonnetwerken waarmee hij 

contractuele afspraken heeft gemaakt over roaming van zijn abonnees. Als een abonnee van X zich op 

het mobiele netwerk van buitenlandse aanbieder Y wil registreren, gaat het netwerk van Y contact 

zoeken met het netwerk van X. Daartoe moet het IMSI-nummer van de SIM-kaart van de abonnee 

meegestuurd worden. Het IMSI-nummer bestaat uit 15 cijfers, waarvan de eerste 5 of 6 cijfers 

eenduidig bepalen bij welk mobiel netwerk de SIM-kaart behoort, in dit geval dus het netwerk van X. 

Het netwerk van Y zoekt op basis van deze eerste 5 of 6 cijfers op welke MGT hierbij hoort en vervangt 

dan de eerste cijfers van de IMSI door de MGT van netwerk X. Hiermee is de IMSI als het ware 

vermomd als een (virtueel) telefoonnummer en kan het via de technische standaard voor vaste 

netwerken doorgegeven worden aan het netwerk van X. Deze internationale standaard voor het 

doorgeven van IMSI-nummers staat beschreven in ITU Aanbeveling E.214. 
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3.2 Huidige uitgiftebeleid 

Het bovenstaande gebruik van de MGT heeft invloed op het nummeruitgiftebeleid van het college voor 

nummers met bestemming mobiele telefonie. In het huidige beleid gaat het college er van uit dat de 

mobiele netwerkaanbieders gebruik maken van een 5-cijferige MGT. In het bovenstaande voorbeeld is 

dat aanbieder X die de MGT 31687 gebruikt. Dan kan het lastig zijn voor aanbieder X, als het college 

ook een aantal nummers uit de 0687-reeks toekent aan andere aanvragers van mobiele 

telefonienummers. Immers, de MGT van dienstaanbieder X correspondeert dan niet meer bij een 

nummerreeks die in zijn geheel bij dienstaanbieder X hoort. Dat is reden geweest voor het ontstaan 

van het huidige nummeruitgiftebeleid van het college, dat er uit bestaat dat voor iedere mobiele 

netwerkaanbieder één gehele reeks van 06XY-nummers wordt vrijgehouden. Met andere woorden, het 

college kent na aanvraag van een aanbieder de hoeveelheid telefoonnummers toe die deze nodig 

heeft voor zijn bedrijfsvoering, en blokkeert de rest van de telefoonnummers uit die 06XY-reeks, zodat 

deze nummers niet aan andere marktpartijen worden uitgegeven. Elke nieuwe netwerkaanbieder legt 

op deze manier beslag op één miljoen 06-nummers, ook al heeft hij bijvoorbeeld slechts nummers voor 

200.000 abonnees aangevraagd en toegekend gekregen. Het zal duidelijk zijn dat dit bij de huidige 

dreigende uitputting van 06-nummers een belangrijke impact heeft op het resterende aantal 

beschikbare nummers voor uitgifte. 

 

Het college heeft in de loop van de jaren 06-nummers toegekend aan de volgende aanbieders: 

 Aanbieders met een radionetwerk die van de overheid een licentie voor GSM- of UMTS 

radiofrequenties verkregen hebben. Dit zijn momenteel KPN, Vodafone en T-Mobile. 

 Zogenoemde volledige MVNO’s, full mobile virtuele network operators. Dat zijn partijen die alle 

onderdelen van een GSM- of UMTS-netwerk in eigen beheer hebben, behalve die onderdelen die 

gebruik maken van radiofrequenties. Deze MVNO’s maken voor dat laatste gebruik van het 

radionetwerk van één van de drie marktpartijen KPN, Vodafone of T-Mobile.  

 De MVNE’s, de mobile virtual network enablers. Die doen precies hetzelfde als volledige MVNO’s, 

met uitzondering dat zij niet zelf onder eigen merknaam mobiele telefoniediensten aanbieden, 

maar louter die faciliteit bieden aan mobiele telefoondienstaanbieders die niet over een eigen 

netwerk beschikken. 

 

Er zijn veel meer aanbieders van mobiele telefoondiensten (circa vijftig
4
) dan aanbieders van (virtuele) 

mobiele netwerken (minder dan tien). Als elk van deze vijftig dienstaanbieders eigen nummers 

toegekend zou krijgen door het college, dan zouden bij het huidige nummeruitgiftebeleid sowieso 50 

miljoen nummers betrokken zijn (voor elk van de aanbieders een miljoen nummers ten behoeve van 

hun abonnees of geblokkeerd voor uitgifte aan andere partijen). Het mag duidelijk zijn dat de huidige 

totale hoeveelheid van 60 miljoen mobiele nummers niet toereikend is om dan in de behoefte aan 

mobiele nummers te voorzien. Het college heeft daarom als beleid de uitgifte van mobiele nummers te 

beperken tot dienstaanbieders die over een eigen netwerk beschikken.  

 

                                                      
4
 Zie http://www.telecompaper.com/research/mvnos/index.aspx?cc=151. Opmerking: in tegenstelling tot dit consultatiedocument 

worden op deze webpagina zowel dienstaanbieders mét als dienstaanbieders zónder eigen netwerk een MVNO genoemd. 
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In zijn algemeenheid kent het college nummers slechts toe aan aanvragers die aannemelijk kunnen 

maken dat zij met de beoogde dienstverlening ook op de markt zullen komen. Bij aanvragen voor 

mobiele nummers hanteert het college daarvoor in beginsel als criterium dat een aanvrager beschikt 

over een licentie voor de juiste radiofrequenties of beschikt over een getekend contract met een partij 

die van die radiofrequenties gebruik mag maken. Daarmee wordt nodeloze “reservering” van de 

schaarse mobiele nummers voorkomen. Bovendien voorkomt het college hiermee dat mobiele 

nummers worden aangevraagd met als doel deze voor andere diensten in te zetten dan voor mobiele 

telefonie. De hoogte van de mobiele afgifte tarieven zouden een dergelijke prikkel kunnen geven. 

 

Bij iedere aanvraag van een aanbieder die niet voor de eerste keer mobiele nummers aanvraagt, ziet 

het college toe op het doelmatig gebruik van de eerder toegekende mobiele nummers. Het college 

verzoekt de aanvrager om aan te tonen dat zijn bedrijfsprocessen zodanig zijn ingericht dat mobiele 

nummers op een efficiënte wijze zijn en zullen worden ingezet.  

 

4 Het voorgenomen uitgiftebeleid 

In 2009 heeft het college het onderzoeksbureau Dialogic opdracht gegeven om nader studie te doen 

naar het gebruik van de Mobile Global Title door aanbieders van mobiele telefoonnetwerken. Het 

onderzoek is als bijlage bij deze consultatie gepubliceerd. Specifiek heeft het college Dialogic 

gevraagd naar de noodzaak voor het in stand houden van het huidige uitgiftebeleid voor nummers met 

bestemming mobiele telefonie. Met name de noodzaak om steeds voor iedere nieuwe aanbieder een 

miljoen mobiele nummers te blokkeren voor uitgifte aan andere aanbieders.  

 

Een van de specifieke vragen aan Dialogic was of het mogelijk is voor een aanbieder van mobiele 

telefonie om een 6- of 7-cijferige MGT te gebruiken, zodat per nieuwe aanbieder geen miljoenblok, 

maar een 100.000-blok of zelfs slechts een 10.000-blok met nummers in beslag zou worden genomen. 

 

Het college concludeert op basis van het onderzoeksrapport dat er geen zwaarwegende bezwaren zijn 

tegen het gebruik van een 6-cijferige of 7-cijferige MGT. Daarmee zou het college dan niet meer een 

miljoen nummers per nieuwe aanbieder hoeven te blokkeren voor uitgifte aan andere partijen.  

 

Het college heeft daarom het voornemen om partijen die gebruik maken van een MGT de verplichting 

op te leggen de lengte van de MGT in overeenstemming te brengen met de hoeveelheid aan die partij 

toegekende mobiele nummers. Een nummerhouder die een eigen MGT wil inzetten, moet dan bij een 

toegekend aantal mobiele nummers van minder dan 100.000 nummers een 7-cijferige MGT gebruiken. 

En bij een toegekend aantal mobiele nummers tussen de 100.000 en 1.000.000 nummers een 6-

cijferige MGT (of een 7-cijferige). Bij meer dan 1.000.000 toegekende nummers moet de MGT 

minimaal uit 5 cijfers bestaan.  

 

Een nummerhouder zou er ook voor kunnen kiezen om een MGT in te zetten van een andere partij. 

Bijvoorbeeld een nummerhouder die MVNE is, zou afspraken kunnen maken met de netwerkaanbieder 

waarvan hij de mobiele frequenties gebruikt, om ook diens MGT in te zetten. In dat geval hangt de 

toegestane lengte van de MGT af van het aantal toegekende mobiele nummers van die 
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netwerkaanbieder. In het vervolg van deze consultatie gaan we steeds uit van het gebruik van een 

eigen MGT, maar geldt mutatis mutandis steeds hetzelfde voor het gebruik van andermans MGT. 

 

Het college heeft de bevoegdheid voor het voorschrijven van de lengte van een MGT die door een 

marktpartij gebruikt wordt. Immers, zoals beschreven in paragraaf 3.1 laat een marktpartij die een MGT 

gebruikt daarmee zijn IMSI’s omzetten in telefoonnummers die in het nummerplan voorkomen. Als een 

telefoonnummer dat door deze omzetting ontstaat niet valt binnen de door het college toegekende 

nummerreeksen aan deze marktpartij, is er naar het oordeel van het college sprake van gebruik van 

nummers die niet aan de marktpartij zijn toegekend. Dit is een overtreding van artikel 4.2, elfde lid, Tw, 

dat immers kort gezegd onder meer bepaalt dat het niet is toegestaan om nummers te gebruiken 

zonder toekenning.  

 

Het college heeft het voornemen om bij aanvragers die voor de eerste maal 06-nummers aanvragen 

actief toezicht te houden op het gebruik van een MGT met de juiste lengte. Met andere woorden, bij 

een toegekend aantal van minder dan 1.000.000 nummers dienen deze aanvragers een 6- of 7-

cijferige MGT te gebruiken, op de manier zoals hierboven is toegelicht. 

 

Ook heeft het college het voornemen om actief toezicht te houden op aanbieders die nu reeds mobiele 

telefoonnummers toegekend hebben gekregen, waarbij het aantal nummers minder dan een miljoen is. 

Het college overweegt om de betreffende aanbieders, als zij op dit moment een 5-cijferige MGT 

gebruiken en niet aannemelijk kunnen maken binnen een jaar 1.000.000 mobiele nummers of meer 

nodig te hebben, te verzoeken hun MGT om te zetten naar een 6-cijferige MGT. Voor die omzetting wil 

het college een redelijke termijn stellen.  

 

Door het voorgenomen nummeruitgiftebeleid zal het wellicht vaker voorkomen dat opeenvolgende 

nummerblokken van 100.000 nummers niet aan dezelfde marktpartij zijn toegekend. Het college acht 

het niet waarschijnlijk dat dit veel impact heeft op de systemen van marktpartijen. 

 

Omdat er geen nummers meer geblokkeerd hoeven te worden voor uitgifte, is er voor het college ook 

geen aanleiding meer om terughoudend te zijn bij het toekennen van nummers aan dienstaanbieders 

die niet over een eigen netwerk beschikken. Kleine dienstaanbieders hebben mogelijk minder dan 

100.000 nummers nodig voor hun dienstverlening. Uit het oogpunt van doelmatig nummergebruik 

overweegt het college daarom om ook mobiele nummers uit te gaan geven in blokken van 10.000 

nummers (zoals ook bij veel andere nummerreeksen in het nummerplan gangbaar is).  

 

Overigens handhaaft het college zijn beleid om in beginsel slechts mobiele nummers toe te kennen als 

de aanvrager beschikt over een licentie voor de juiste radiofrequenties of beschikt over een getekend 

contract met een partij die van die frequenties gebruik kan maken. Ook blijft het college bij een 

aanvraag voor mobiele nummers de aanvrager verzoeken om aan te tonen dat hij zijn 

bedrijfsprocessen zodanig heeft ingericht dat mobiele nummers op een efficiënte wijze zijn en zullen 

worden ingezet (zie slot van paragraaf 3.2). 
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Het college constateert dat kleinere dienstaanbieders in het verleden niet altijd hun dienstverlening 

hebben kunnen voortzetten.
5
 Dit kan er toe leiden dat een aan hen toegekend nummerblok terugvalt in 

de voorraad van het college, met uitzondering van de individuele nummers uit die reeks waarvan de 

abonnee met een beroep op nummerbehoud is overgestapt naar een andere aanbieder. Dat betekent 

dat het college een nummerblok heeft met “gaten”. Het college ziet twee manieren om met deze 

situatie om te gaan. Ten eerste kan het college bepalen welke andere dienstaanbieder de meeste van 

de geporteerde nummers uit dat nummerblok op zijn netwerk aangesloten heeft. Het college zal dan 

ambtshalve deze het betreffende toekennen aan die dienstaanbieder, tegen de reguliere tarieven uit 

de “Regeling vergoedingen OPTA.” Ten tweede kan het college aan de eerstvolgende aanvrager het 

betreffende nummerblok toekennen, met daarbij de lijst met geporteerde nummers die deze aanbieder 

dus niet kan inzetten. 

 

5 Samenvatting van het voorgenomen nummeruitgiftebeleid 

Samengevat is het college voornemens om het huidige uitgiftebeleid voor nummers met bestemming 

mobiele telefonie aan te passen naar het volgende: 

 

Beleid 

 Het college houdt geen aaneengesloten blok van een miljoen nummers meer beschikbaar voor 

nieuwe aanvragers van nummers met bestemming mobiele telefonie. 

 Het college zal ook aanvragen van aanbieders van mobiele telefoondiensten voor nummers 

met bestemming mobiele telefonie kunnen honoreren.

 Het college overweegt mobiele nummers toe te kennen in blokken van 10.000 of 100.000 

nummers, ongeacht welke aanbieder naastgelegen nummerblokken toegekend heeft 

gekregen.  

 Nummerblokken die door faillissement van de nummerhouder terugvallen aan het college, 

worden door het college opnieuw toegekend aan een andere aanbieder. Dat zal ofwel 

ambtshalve gebeuren, aan de aanbieder zijn die op dat moment de meeste van deze nummers 

op zijn netwerk aangesloten heeft, ofwel gebeuren bij de eerstvolgende aanvraag van mobiele 

nummers door een willekeurige aanbieder. Deze toekenning is exclusief eventuele nummers 

uit het blok die vanwege eerdere uitporteringen reeds door abonnees in gebruik zijn. 

 

Implicatie van het beleid voor het gebruik van een bepaalde MGT 

 Het college zal er op toezien dat de cijfers en de lengte van de MGT van nummerhouders, 

indien zij een eigen MGT gebruiken, in overeenstemming zijn met de door het college aan hen 

toegekende nummers met bestemming mobiele telefonie. Met andere woorden, 

nummerhouders die minimaal een aaneengesloten blok van een miljoen nummers toegekend 

gekregen hebben mogen een 5-cijferige MGT gebruiken, maar bij een toegekend aantal 

nummers minder dan respectievelijk een miljoen en 100.000, dient een 6- en 7-cijferige MGT 

gebruikt te worden. 

                                                      
5
 Zie http://www.telecompaper.com/research/mvnos/index.aspx?cc=151. Opmerking: in tegenstelling tot dit consultatiedocument 

worden op deze webpagina zowel dienstaanbieders mét als dienstaanbieders zónder eigen netwerk een MVNO genoemd. 



 

9 

OPTA/ACNB/2010/202101 

OPENBAAR 

 Het college zal toezien op, en indien nodig handhavend optreden tegen, marktpartijen die, 

door het gebruik van een bepaalde MGT, nummers gebruiken zonder toekenning (artikel 4.2, 

elfde lid, Tw). 

 Het college wil marktpartijen die  

o een 5-cijferige MGT gebruiken, en 

o op dit moment minder dan een miljoen mobiele nummers toegekend gekregen 

hebben, en  

o niet aannemelijk kunnen maken binnen een jaar een miljoen nummers nodig hebben,  

een redelijke termijn geven om hun MGT aan te passen naar een 6-cijferige MGT. 

 

Ongewijzigd beleid 

 Bij de beoordeling van een vervolgaanvraag voor mobiele nummers weegt het college mee of 

de manier waarop de aanvrager zijn bedrijfsprocessen heeft ingericht, tot een efficiënt gebruik 

van eerder toegekende en nog toe te kennen nummers leidt. 

 Het college kent mobiele nummers alleen toe aan aanvragers die beschikken over een licentie 

voor de juiste radiofrequenties of beschikken over een getekend contract met een partij die van 

die frequenties gebruik kan maken. 

 

6 Consultatievragen 

Het college legt de volgende vragen ter consultatie voor: 

 

Vragen over het voorgenomen beleid 

1. Wat is uw mening over het voornemen om nummers met mobiele bestemming toe te kennen 

aan dienstaanbieders? Ziet u hierbij zaken van technische, financiële of andere aard die het 

college in zijn overwegingen mee zou moeten nemen?  

 

2. Hoe kijkt u aan tegen het uitgeven van nummerblokken van 10.000 of 100.000 mobiele 

nummers, waarbij opeenvolgende blokken niet noodzakelijkerwijs aan dezelfde aanbieder zijn 

toegekend? 

 

3. Wat is uw mening over het toekennen van nummers met bestemming mobiele telefonie in 

blokken van 10.000 nummers voor aanvragers die niet aannemelijk kunnen maken 100.000 

nummers nodig te hebben? 

 

4. Wanneer nummerblokken van failliete nummerhouders terugvallen aan het college en er 

nummers uit dit blok door uitportering in gebruik zijn bij abonnees, ziet het college twee opties: 

(a) ambtshalve toekenning aan de partij die de meeste nummers uit dit nummerblok 

geïmporteerd heeft, en (b) toekenning aan de eerstvolgende aanvrager van mobiele nummers. 

Ziet u nog andere opties? Kunt u aangeven welke van de opties uw voorkeur heeft?  
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Vragen over de implicatie van het beleid voor het gebruik van een bepaalde MGT 

5. Wat is uw mening over het gebruik van 6-cijferige of 7-cijferige MGT’s (dat wil zeggen van het 

formaat +316abc of +316abcd) door nummerhouders die minder dan een aaneengesloten blok 

van een miljoen mobiele nummers toegekend hebben gekregen door het college? Ziet u hierbij 

zaken van technische, financiële of andere aard die het college in zijn overwegingen mee zou 

moeten nemen?  

 

6. Wat is volgens u een redelijke termijn om een reeds in gebruik zijnde MGT aan te passen? Het 

college verzoekt u hem om hierbij inzicht te geven in wat er bij zo’n wijziging komt kijken. 

 

Algemene vragen 

7. Wat is uw algemene reactie op het voornemen van het college tot wijziging van het beleid voor 

uitgifte van nummers met bestemming mobiele telefonie?  

 

8. Heeft u nog overige punten die het college volgens u mee zou moeten nemen bij het 

vastleggen van het uitgiftebeleid voor mobiele nummers? 

 

Vraag aan partijen die momenteel mobiele nummers toegekend hebben gekregen 

9. Indien uw onderneming op dit moment door het college mobiele telefoonnummers toegekend 

gekregen heeft, welke MGT gebruikt uw onderneming? Kunt u hierbij zowel de cijfers als de 

lengte specificeren? 

 

 

7 Procedure van de consultatie 

Het college nodigt u van harte uit om te reageren op het voorgenomen uitgiftebeleid voor nummers 

met bestemming mobiele telefonie. Het college zal de reacties op deze consultatie meenemen bij het 

vaststellen van het definitieve uitgiftebeleid.  

 

Schriftelijke reacties kunt u tot uiterlijk 3 september 2010 sturen aan: OPTA, Postbus 90420, 2509 LK 

Den Haag. Het college verzoekt u om een afschrift van uw reactie te sturen aan 

mobielenummers@opta.nl. Mocht uw reactie vertrouwelijke gegevens bevatten dan dient u 

gemotiveerd aan te geven welke gegevens dat zijn. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze consultatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met  

mevr. Ben Sallam, de heer De Kam of de heer Barnard, via het telefoonnummer 070-315 3500. 

 

 


