
OPTA/ACNB/2011/200044 

1

Openbaar

Nota van bevindingen uitgiftebeleid mobiele nummers OPTA 2011 

Deze nota van bevindingen behorende bij Beleidsregels uitgifte en beheer van nummers met 

bestemming mobiele telefonie  (OPTA/ACNB/2011/200046) geeft een korte weergave van de reacties 

van belanghebbenden op het document Consultatie uitgiftebeleid mobiele nummers 

(OPTA/ACNB/2010/202101). De reacties worden per consultatievraag weergegeven. De weergave is 

een samenvatting van hetgeen naar voren is gebracht en betreft geen woordelijke weergave van de 

reacties. Daarna volgen de overwegingen van het college op de inbreng van de belanghebbenden op 

de consultatie. 

Reacties op consultatievragen 

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?  

Reacties: 

De reacties van partijen op deze vraag zijn zeer gevarieerd en zijn veelal gerelateerd aan de 

rol die een marktpartij heeft. Zo zien dienstenaanbieders van mobiele telefonie die beschikken 

over een eigen netwerk niet altijd het belang van dienstenaanbieders zonder eigen netwerk 

voor het zelfstandig toegekend kunnen krijgen van mobiele nummers door OPTA. Hierbij wordt 

dan gewezen op het versnipperende effect. Daarentegen ziet één van de dienstenaanbieders 

zonder mobiele radio frequenties en netwerk de mogelijkheid van toekenning aan henzelf als 

vooruitgang van hun concurrentiepositie en een verbeterde mogelijkheid tot markttoetreding. 

Diverse partijen geven aan dat aanbieders zonder eigen netwerk altijd afhankelijk zullen blijven 

van hun host netwerk omtrent nummerimplementatie. 

Meerdere partijen benadrukken in hun reactie het belang van het beginsel om slechts mobiele 

nummers toe te kennen als de aanvrager beschikt over een getekend contract met een 

marktpartij die van de mobiele frequenties gebruik kan maken. Een mobiele netwerk operator 

benadrukt dat OPTA moet toezien dat dienstenaanbieders een gedegen 

nummervoorraadbeleid uitvoeren voor aan hen toegekende nummers. Hierbij wordt 

aangegeven dat ook getoetst moet worden op zaken als nummerportering en roaming. 

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? 

Reacties: 

Geen van de marktpartijen geeft een afkeurende reactie. De partijen achten het niet 

onoverkomelijk wanneer opeenvolgende nummerblokken niet aan dezelfde aanbieder zijn 

toegekend. Wel geeft één marktpartij het advies om de kleinere nummerblokken te 
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concentreren in een of enkele blokken met een grootte van 1.000.000  nummers voor de 

overzichtelijkheid van de nummeruitgifte. 

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? 

Reacties: 

De reacties op de consultatie op deze vraag zijn overwegend dat er geen belemmering is voor 

het toekennen van nummers met bestemming mobiele telefonie in blokken van 10.000 aan 

aanvragers die niet aannemelijk kunnen maken 100.000 nodig te hebben. 

Wel plaatsen verscheiden partijen hierbij de kanttekening dat een dienstenaanbieder die niet 

de minimale behoefte heeft aan 100.000 nummers onwaarschijnlijk een financieel gezond 

dienstenaanbod kan opbouwen. Uit slechts één reactie valt te lezen dat deze partij overwogen 

had een blok van 10.000 nummers aan te vragen. Eén partij gaf aan dat de positie van zeer 

kleine partijen niet opweegt tegen de versnippering van het mobiele nummerbestand. 

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?  

Reacties: 

De verschillende reacties op deze vraag bespreken vooral de nadelen van de beide opties 

toegelicht met diverse scenario’s. Er worden een aantal alternatieve opties voorgesteld. Een 

voorgestelde optie is om het nummerblok van de failliete nummerhouder toe te kennen aan de 

operator die het nummerblok technisch beheert. Een andere optie is om het nummerblok in 

beheer van OPTA te houden zolang er nog voorraad mobiele nummers is. 

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?  

Reacties: 

Uit de reacties van marktpartijen blijkt dat zij voor nieuwe mobiele dienstverleners in de markt 

geen problemen zien voor 6-cijferige MGT’s. Door de beperkte lengte van de IMSI (E.212) 

wordt het 7
e
 cijfer van het MGT in de praktijk door enkele operators gebruikt voor het routeren 

als er meerdere HLR’s
i
 in één netwerk in gebruik zijn. 
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Eén marktpartij heeft gewezen op de mogelijkheid om een aanbieder die (nog) niet over een 

nummerblok van 1.000.000 beschikt toch een 5 cijferig MGT toe te staan, door het afleiden van 

een MGT alleen toe te staan voor het eerste 100.000 blok uit een 1.000.000 blok.  

Eén andere partij heeft gewezen op de mogelijkheid dat OPTA een aparte reeks MGT’s zou 

creëren waaruit alle aanbieders een nummer kunnen aanvragen
1
. Daarmee zou een einde 

komen aan de praktijk waarbij een aanbieders zelf een MGT kiest. 

Eén partij adviseert OPTA om voor nieuwe aanvragen van aanbieders voor een nummerblok 

van 100.000 nummers de aanvrager op te leggen om een MGT te kiezen van minimaal 6 

cijfers.

Eén partij geeft aan dat transitie naar een MGT met een andere lengte voor bestaande 

operators technische problemen oplevert. Het aanvragen van een wijziging bij de host netwerk 

brengt grote onzekerheid over de mogelijkheid, prioriteitstelling en doorlooptijd met zich mee. 

Eén partij verwacht dat als zij via haar host netwerk nieuwe IR21
ii
 rondstuurt met een extra 

cijfer in het MGT dit niet correct en volledig door de internationale carriers zal worden 

aangepast. Het niet of niet tijdig doorvoeren van de wijziging brengt de aankiesbaarheid en 

dienstverlening in gevaar. Deze partij geeft daarbij aan dat de aanpassingslast alleen kleinere 

onlangs tot de markt toegetreden mobiele dienstverleners zal treffen. 

Een aantal partijen ziet geen problemen voor het wijzigen van een MGT. Dit wordt aangegeven 

door de grotere mobiele netwerk aanbieders en door mobiele dienstenaanbieders die zelf geen 

MGT hanteren maar deze van hun host netwerk gebruiken. De mogelijke verplichting tot 

wijziging van een MGT zou dus niet van hen van toepassing zijn. Eén netwerkaanbieder geeft 

een indicatieve schatting van de kosten van het aanpassen van de MGT.  

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. 

Reacties: 

De marktpartijen hebben in hun reacties uiteenlopende schattingen gegeven van enkele weken 

tot twee jaar voor het aanpassen van een bestaande MGT.  

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?  

Reacties: 

Uit de response op deze consultatievraag blijkt dat de partijen zich in beginsel in het 

voorgenomen uitgifte beleid kunnen vinden. Het voorgenomen beleid wordt gezien als middel 

om de schaarste problematiek te verlichten, al heft het deze niet structureel op. Eén partij geeft 

OPTA de aanbeveling het nieuwe uitgiftebeleid gecontroleerd door meer handhaving en 

                                                     
1
 Dit valt buiten het vastgestelde nummerplan. 
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toezicht uit te voeren. Een andere partij geeft aan dat met name de mobiele 

dienstenaanbieders met eigen radiofrequenties moeten worden verplicht een gepast, efficiënt 

en vooraf overeengekomen nummervoorraadbeheer beleid hanteren.  

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

vastleggen van het uitgiftebeleid voor mobiele nummers?

Reacties: 

 In zijn algemeenheid zijn de reacties op deze vraag verwerkt bij de voorgaande vragen. 

Slechts enkele losstaande reacties op deze zullen hieronder worden weergegeven. 

Eén dienstverlener zonder enige vorm van mobiel netwerk geeft aan dat rekening dient te 

houden met de verschillende belangen van aanbieders met en aanbieders zonder eigen 

netwerk. Deze partij wil herkenbaar zijn aan de nummers die zij aan haar eindgebruikers 

uitgeeft.

In de reactie doet een partij de suggestie dat een mobiel nummer geen 06-nummer maar ook 

een 088-nummer of geografisch nummer kan zijn
2
. Deze partij geeft tevens aan dat een MGT 

niet hoeft te verwijzen naar een mobiel nummerblok of een ander routeerbaar nummerblok.  

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? 

Reacties: 

De partijen die een MGT in gebruik hebben, hebben dit aan OPTA gespecificeerd. Deze 

gegevens zijn de vaststelling van het beleid in overweging genomen. De meerderheid van de 

MGT’s heefr 5 cijfers en een enkele heeft 6 cijfers. Ook heeft een partij een buitenlandse MGT 

in gebruik. 

Als een partij meerdere MGT’s in gebruik heeft, is dit voortgekomen uit een fusie met een 

andere marktpartij in het verleden. 

Er zijn enkele marktpartijen met een 5-cijferige MGT die minder dan 1.000.000 mobiele 

nummers toegekend hebben gekregen.  

Overwegingen tot vaststellen uitgiftebeleid  

Hieronder volgen de overwegingen van het college op de inbreng van marktpartijen op de 

marktconsultatie tot het vaststellen van het uitgifte beleid. 

1. De reacties die het college heeft ontvangen over het toekennen van nummers met mobiele 
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bestemming aan dienstaanbieders waren overwegend positief. Het college kan aanvragen van 

aanbieders volgens bedoeld in artikel 1.1 sub g Tw voor nummers met bestemming mobiele 

telefonie honoreren. Uit de reacties op het voorgenomen beleid voor het niet meer beschikbaar 

houden van een aaneengesloten van een blok van een 1.000.000 nummers voor nieuwe 

aanvragers van nummers met bestemming mobiele telefonie blijkt dat de marktpartijen hier geen 

belemmeringen in zien. Het college kan dit voorgenomen beleid omzetten in definitief beleid. Het 

college neemt het advies vanuit de consultatie mee om zoveel mogelijk uitgifte van kleinere 

blokken te concentreren in één of enkele blokken van 1.000.000 nummers. 

2. Partijen zijn voor het merendeel geen voorstander van het uitgeven in kleinere blokken dan 

100.000 nummers. Zij geven aan dat dit tot een versnippering van de nummerblokken zou leiden 

en zij zien geen realistische business in de mobiele telefoniemarkt met minder dan 100.000 

benodigde nummers. Voor het  college acht weegt de positie van kleine partijen niet op tegen de 

versnippering in het nummerbestand. 

3. Gezien de door de marktpartijen aangedragen nadelen aan alle opties bij terugvallen van mobiele 

nummers van failliete nummerhouders zal het college indien deze situatie zich voor zou doen, 

passende maatregelen nemen die aansluiten bij de dan geldende omstandigheden.  

4. Het college weegt de hoge impact voor een aanbieder van mobiele diensten bij het wijzigen van 

een bestaande MGT naar een andere MGT zwaarder dan het effect op voorraad van de schaarste 

in mobiele nummers. Beleidsregels tot gebruik van 6 cijferige MGT’s zullen daarom worden 

beperkt tot nieuwe toetreders die minder dan een aaneengesloten blok van 1.000.000 mobiele 

nummers toegekend zullen krijgen.  

5. Het voorstel om het afleiden van een MGT alleen toe te staan voor het eerste 100.000 uit een 

1.000.000 neemt het college niet over omdat een nieuwe toetreder geenszins nadeel ondervindt 

van de verplichting tot gebruik van een 6 cijferige MGT. 

6. Toezicht op efficiënt gebruik van eerder toegekende en nog niet toegekende nummers met 

mobiele bestemming vindt plaats bij beoordeling van een vervolgaanvraag voor mobiele nummers. 

Het college acht dit adequaat en zal dit beleid ongewijzigd in stand houden. 

Eindnoten 

                                                     

•
i Home Location Register (HLR) , mobiel netwerkelement dat bijhoudt op welke MSC (centrale) 

de eindgebruiker te vinden is en vormt een database waarin de eindgebruiker profielen 

vastgelegd zijn: prepaid of abonnement, wel of niet mogen bellen in het buitenland (roaming), 

doorschakelingen, blokkades, etc.  

•
ii
 IR.21 verwijst naar het GSM Association formulier voor het updaten van de GSMA roaming 

database. Het IR.21 document verstrekken  mobiele operators elkaar bij een 

roamingovereenkomst en geeft onder andere aan welke MGT vertaling uitgevoerd moet 

worden. 


