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Consultatie uitgiftebeleid geografische nummers 
 

1 Samenvatting 

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

consulteert zijn voornemen om het uitgiftebeleid voor nummers met geografische bestemming (hierna: 

geografische nummers) te wijzigen. Het huidige uitgiftebeleid voor geografische nummers is in 2000 

vastgesteld1 en is het gevolg van (toenmalige) technische beperkingen in de telefonienetwerken. Bij de 

vaststelling van het uitgiftebeleid is aangegeven dat dit beleid zou voortduren tot het door technische 

ontwikkelingen in genoemde netwerken mogelijk wordt alle nummers in willekeurige blokgrootte uit te 

geven. Door ontwikkelingen in de markt en in de technieken van de telefonienetwerken is het college 

van mening dat het mogelijk is om een nieuw uitgiftebeleid vast te stellen. Met het voorgenomen 

uitgiftebeleid kan het college doelmatiger met de bestaande nummercapaciteit omgaan. 

 

Het college nodigt belanghebbenden uit om uiterlijk 28 september 2012 te reageren op zijn 

voorgenomen uitgiftebeleid. 

 

2 Inleiding 

Het college is op grond van artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: de 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 het 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 

bijzondere gebruiksvoorschriften kent. Voor geografische nummers heeft het college ook een specifiek 

uitgiftebeleid gehanteerd. Geografische nummers zijn bestemd om vaste aansluitingen op geografisch 

bepaalde bestemmingen te bereiken. Om historische redenen zijn de geografische nummers verdeeld 

over netnummergebieden. Nederland telt 30 driecijferige en 111 viercijferige netnummergebieden. Bij 

een nummerlengte van tien cijfers, levert dit theoretisch een nummerruimte van 600 miljoen 

geografische nummers op. Hiervan zijn in de praktijk 287,7 miljoen nummers beschikbaar voor uitgifte. 

Er zijn op dit moment ruim 62 miljoen nummers uitgegeven (21,7%).2 

 

In paragraaf 3 wordt het huidige beleid voor uitgifte van geografische nummers nader toegelicht. In 

paragraaf 4 wordt een analyse gegeven van hoe het met de uitgifte van geografische nummers gesteld 

is. In paragraaf 5 licht het college zijn voorgenomen uitgiftebeleid toe en vat dit samen in paragraaf 6. 

De consultatievragen en -procedure staan uitgelegd in paragraaf 7 en 8. 

 

                                                      
1 Staatscourant 9 mei 2000, nr. 89 en OPTA/N&R/99/8002 
2 OPTA Schaarsterapportage 2011, OPTA/ACNB/2012/201004 
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3 Het huidige uitgiftebeleid 

3.1 Driecijferige netnummergebieden 

In de 30 driecijferige netnummergebieden worden in de regel in blokken van 10.000 nummers 

uitgegeven. Echter, indien de nummerbehoefte van de aanvrager (aantoonbaar) kleiner is dan 10.000 

nummers, blokkeert het college bij toekenning van een kleinere hoeveelheid dan 10.000 nummers de 

overige nummers uit hetzelfde blok van 10.000 nummers voor uitgifte aan andere aanvragers. 

 

3.1.1 Telefoondistrict Den Haag 

Vanwege beperkingen in de analysecapaciteit van KPN rond Den Haag, kan het college in vier 

driecijferige netnummergebieden (015, 070, 071, 079) geen nummers uitgeven in vier reeksen van 

1.000.0000 nummers. De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de vrije reeksen van 1.000.000 

nummers in deze vier netnummergebieden. 

 

Netnummergebied Vrije reeksen van 1.000.000 nummers waarvan het abonneenummer begint 

met 

015 (Delft) 4 en 6 

070 (Den Haag 2 en 6 

071 (Leiden) 2 en 6 

079 (Zoetermeer) 2,4 en 6 

3.2 Viercijferige netnummergebieden 

In de viercijferige netnummergebieden geeft het college nummers uit in blokken van 10.000 en 1.000 

nummers. Blokken van 1.000 nummers worden toegekend als de aanvrager ook op de langere termijn 

geen grotere nummerbehoefte dan 1.000 nummers in het betreffende netnummergebied verwacht. De 

uitgifte in blokken van 1.000 nummers is alleen mogelijk uit de daartoe aangewezen nummerreeksen 

en wordt hierna toegelicht.  

 

3.2.1 Aangewezen blokken voor uitgifte in blokken van 1.000 

In alle 111 netnummergebieden zijn vijf blokken van 10.000 nummers aangewezen voor uitgifte in 

1.000 nummers.  

 

Nummerblok, waarvan het abonnee 

nummergedeelte begint met  

Uitzonderingen 

72 0172-72 en 0592-72 

72 0172-74 

76 Geen 

78 0578-78 

79 Geen 
 

3.2.2 Blokken waaruit eerder 1.000 nummers zijn uitgegeven 

Voor de 10.000 blokken waaruit voorafgaand aan het huidige uitgiftebeleid reeds blokken van 1.000 

nummers zijn uitgegeven, is het ook mogelijk om blokken van 1.000 nummers uit te geven. Het betreft 

een lijst met 378 blokken van 10.000 nummers in nagenoeg alle netnummergebieden waaruit het 

college in blokken van 1.000 nummers uit kan geven. 
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4 De uitgifte van geografische nummers 

4.1 Uitgegeven geografische nummers 

De volgende analyse is gebaseerd op de uitgegeven nummers medio juni 2012. In totaal zijn aan 73 

aanbieders geografische nummers toegekend.  

 

4.1.1 Driecijferige netnummergebieden 

In de driecijferige netnummergebieden is circa 6% van de uitgegeven nummers toegekend in blokken 

van 1.000 nummers. In een groot aantal gevallen is een heel blok van 10.000 nummers uitgegeven 

door tien blokken van 1.000 nummers. Het college ziet een behoefte in de markt voor de uitgifte in 

blokken van 1.000 nummers.  

 

Van de driecijferige netnummergebieden is in het netnummergebied 020 rondom Amsterdam de 

schaarste het hoogst (uitgiftepercentage 64,9%). In het netnummergebied 020 zijn van de beschikbare 

zeven miljoen nummers, vier en een half miljoen nummers uitgegeven. Van de beschikbare 

nummerruimte zijn nog ruim 200 blokken van 10.000 nummers beschikbaar (2,27 miljoen nummers). In 

de afgelopen drie jaar zijn in het netnummergebied 020 jaarlijks gemiddeld zeven blokken van 10.000 

nummers uitgegeven. In dezelfde periode zijn er in het netnummergebied 020 jaarlijks gemiddeld 

27.000 nummers uitgegeven met een blokgrootte van 1.000 nummers of een veelvoud daarvan. In de 

netnummergebieden van Rotterdam (010, uitgiftepercentage 41,7% ) en Den Haag (070, 

uitgiftepercentage 28,5%) is een vergelijkbaar beeld te zien. 

 

4.1.2 Viercijferige netnummergebieden 

In de viercijferige netnummergebieden is circa 25% van de nummers uitgegeven in blokken van 1.000 

nummers. Van de 50 reeksen van 1.000 nummers per netnummergebied die aangewezen zijn voor 

uitgifte in 1.000 nummers zijn er gemiddeld 31 uitgegeven. 

 

5 Het voorgenomen uitgiftebeleid 

Sinds de vaststelling van het huidige uitgiftebeleid in 2000 is de markt van aanbieders van diensten 

met geografische nummers gewijzigd. Er zijn steeds meer aanbieders bijgekomen. Daarnaast zijn de 

telefonienetwerken gemoderniseerd. Zo wordt voor nummerportabiliteit Intelligent Network3 (IN) 

toegepast. Veelal zijn de netwerken tegenwoordig gebaseerd op next-generation network (NGN) 

standaarden en VoIP (Voice over Internet Protocol). 

 

Het huidige uitgiftebeleid voor geografische nummers is het gevolg van (toenmalige) technische 

beperkingen in de telefonienetwerken. Bij de vaststelling van het uitgiftebeleid is aangegeven dat dit 

beleid zou voortduren tot het door technische ontwikkelingen in genoemde netwerken mogelijk wordt 

alle nummers in willekeurige blokgrootte uit te geven. 

 

Door ontwikkelingen in de markt en in de technieken van de telefonienetwerken is het college van 

mening dat het mogelijk is om een nieuw uitgiftebeleid vast te stellen. Met het voorgenomen 

uitgiftebeleid kan het college doelmatiger met de bestaande nummercapaciteit omgaan. 

                                                      
3 General series Intelligent Network Recommendation structure, ITU Q.1200 (09/97) 
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5.1 Driecijferige netnummergebieden 

Voor de driecijferige netnummergebieden ziet het college geen noodzaak tot het continueren van het 

uitgeven van nummerblokken in een grootte van minimaal 10.000 nummers. Het college neemt een 

behoefte in de markt waar voor uitgifte in blokken van 1.000 nummers en is derhalve voornemens om 

nummers uit te geven in nummerblokken van ten minste 1.000 nummers. 

 

Bij de toekenning van een kleinere hoeveelheid dan 10.000 nummers blokkeert het college de overige 

nummers uit hetzelfde blok van 10.000 nummers niet voor uitgifte aan andere aanvragers. Dit betekent 

dat die overige nummers ook aan andere aanbieders kunnen worden toegekend.  

 

Om versnippering tegen te gaan en de beschikbaarheid van vrije onaangebroken 10.000 blokken te 

continueren, kent het college bij aanvragen voor minder dan 10.000 nummers bij voorkeur en indien 

mogelijk nummers toe uit reeds aangebroken blokken van 10.000 nummers. OPTA behoudt zich het 

recht voor om bij dreigende schaarste aan vrije onaangebroken 10.000 blokken specifieke 

nummerblokken aan te wijzen voor uitgifte in 10.000 blokken. 

 

Het college ziet geen noodzaak meer om specifiek beleid te hanteren voor de nummeruitgifte in de vier 

driecijferige netnummergebieden in het telefoondistrict Den Haag. 

5.2 Viercijferige netnummergebieden 

Het college ziet geen noodzaak om in de viercijferige netnummergebieden specifieke nummerreeksen 

aan te wijzen waaruit hij blokken van 1.000 nummers kan toekennen. De huidige telefonienetwerken 

leggen geen beperkingen meer op aan de grootte van de blokken nummers waarop gerouteerd kan 

worden. Het college is derhalve voornemens om nummers uit te geven in nummerblokken van ten 

minste 1.000 nummers. 

 

Om versnippering tegen te gaan en de beschikbaarheid van onaangebroken vrije 10.000 blokken te 

continueren, kent het college bij aanvragen voor minder dan 10.000 nummers bij voorkeur en indien 

mogelijk nummers toe uit reeds aangebroken blokken van 10.000 nummers. OPTA behoudt zich het 

recht voor om bij dreigende schaarste aan vrije onaangebroken 10.000 blokken specifieke 

nummerblokken aan te wijzen voor uitgifte in 10.000 blokken. 

 

6 Samenvatting van het voorgenomen nummeruitgiftebeleid 

Het college vat het voorgenomen uitgiftebeleid van geografische nummers als volgt samen: 

 

• Het college geeft geografische nummers uit in nummerblokken van ten minste 1.000 nummers. Dit 

geldt zowel voor de drie- als viercijferige netnummergebieden voor de gehele ruimte van het 

nummerplan. 

• Om versnippering tegen te gaan en de beschikbaarheid van vrije onaangebroken 10.000 blokken 

te continueren, kent het college bij aanvragen voor minder dan 10.000 nummers bij voorkeur en 

indien mogelijk nummers toe uit reeds aangebroken blokken van 10.000 nummers.  

 

De volgende uitgifteregels, die in het huidige uitgiftebeleid van toepassing zijn, zullen komen te 

vervallen: 
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• Bij de toekenning van een kleinere hoeveelheid dan 10.000 nummers blokkeert het college de 

overige nummers uit hetzelfde blok van 10.000 nummers niet voor uitgifte aan andere aanvragers. 

Dit betekent dat die overige nummers ook aan andere aanbieders kunnen worden toegekend.  

• Voor de viercijferige netnummergebieden gelden geen aangewezen blokken van 10.000 nummers 

waarin mag worden uitgegeven in blokken van 1.000 nummers. 

• Voor de vier netnummergebieden rondom Den Haag (015, 070, 071, 079) gelden geen specifieke 

beperkingen. 

 

7 Consultatievragen 

Het college legt de volgende vragen ter consultatie voor: 

 

Vragen over het voorgenomen uitgiftebeleid 

1. Wat is uw reactie op het voornemen van het college tot wijziging van het beleid voor uitgifte van 

geografische nummers?  

 

Heeft u in het bijzonder nog opmerkingen over: 

2. het voornemen van het college om geografische nummers in de drie- en viercijferige 

netnummergebieden uit te geven in blokken van ten minste 1.000 nummers? 

3. het voornemen van het college om bij toekenning van een kleinere hoeveelheid dan 10.000 

nummers de overige nummers uit hetzelfde blok van 10.000 nummers beschikbaar te stellen voor 

uitgifte aan alle aanvragers? 

4. het voornemen van het college om bij aanvragen voor minder dan 10.000 nummers bij voorkeur en 

indien mogelijk toe te kennen uit reeds aangebroken blokken van 10.000 nummers? 

5. de behoefte aan vrije onaangebroken 10.000 blokken?   

6. het voornemen van het college om voor de viercijferige netnummergebieden de aangewezen 

blokken van 10.000 nummers waarin mag worden uitgegeven in blokken van 1.000 nummers te 

laten vervallen? 

7. het voornemen van het college om de nummervoorraad in de vier netnummergebieden rondom 

Den Haag (015, 070, 071, 079) volledig vrij te geven en het uitgiftebeleid daaromtrent te laten 

vervallen? 

 

Algemene vragen 

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

van het voorgenomen uitgiftebeleid voor geografische nummers? 

 

8 Procedure van de consultatie 

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

nummers. Het college zal de reacties op deze consultatie meenemen bij het vaststellen van het 

definitieve uitgiftebeleid.  

 

Schriftelijke reacties kunt u tot uiterlijk 28 september 2012 sturen aan: OPTA, Postbus 90420, 2509 LK 

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

mevrouw I. Ben Sallam of mevrouw M. Oderwald, via het telefoonnummer 070 315 3500. 

 


