
[vertrouwelijk]  
[vertrouwelijk]  
[vertrouwelijk]  
[vertrouwelijk]  
 

 

Den Haag,  

 

Aantal bijlage(n): 1 
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: ACM/DTVP/2017/200430 
Contactpersoon: [vertrouwelijk] | [vertrouwelijk] | (070) [vertrouwelijk] 
Onderwerp:  17.0080.27 Informatieverzoek gebruik 06-nummers 

 

Geachte [vertrouwelijk], 

Ieder jaar rapporteert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de schaarste van nummers. 

Hiervoor doen wij dit jaar nader onderzoek naar de daadwerkelijke voorraad van 06-nummers. U 

bent een 06-nummerhouder. Daarom ontvangt u dit informatieverzoek, waarbij u uiterlijk dinsdag 7 

februari 2017 de informatie moet aanleveren. 

Waarom houdt de ACM deze inventarisatie? 

Inmiddels is 90,8% van de beschikbare 06-nummers uitgegeven. Dit geeft aan dat de druk op 06-

nummers hoog is. De ACM wil meer inzicht krijgen in het gebruik van uitgegeven 06-nummers.  

Dat betekent dat wij precies willen weten hoeveel actieve en inactieve nummers u houdt, hoeveel 

nummers er in afkoeling zijn, of hoeveel nummers u heeft overgedragen aan een andere 

nummerhouder. Dit helpt ons om te kunnen anticiperen op mogelijke tekorten zodat 

telecomaanbieders niet geconfronteerd worden met schaarste. Daarom inventariseren wij nu bij alle 

nummerhouders hoeveel 06-nummers zij op voorraad hebben. 

Wat moet u doen? 

In de bijlage vindt u een vragenlijst in tabelvorm. De ACM verzoekt u om de licht grijze vlakken in de 

tabel in te vullen en deze uiterlijk dinsdag 7 februari 2017 terug te sturen. U mag de antwoorden 

sturen per email naar [vertrouwelijk]. 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u nog vragen over dit informatieverzoek of over deze brief? Neem dan contact op met 

[vertrouwelijk]. U kunt haar bereiken via  070- [vertrouwelijk] of per e-mail via [vertrouwelijk]. 



 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze,  

 

 
[vertrouwelijk]  
[vertrouwelijk]  

  



Bijlage 1 

Naam: [ vertrouwelijk] 
Aantal 06-nummers: 
[vertrouwelijk]* 

 
*Hier vindt u het aantal aan u toegekende nummers per 31-12-2016. Uiteraard moet het totaal aantal nummers 
van de nummervoorraad-categorieën hieronder overeenkomen met het aantal 06-nummers dat aan uw 
organisatie is toegekend.  
 

 
Nummers in algemene vrije voorraad (nieuw) 
* Het nummer is nog nooit ingezet bij een nummergebruiker. 
 

 

   
 
Nummers na roulatie weer in vrije voorraad (herinzetbaar) 
* Het nummer is eerder ingezet bij een nummergebruiker, na 
nummerretentie nu weer vrij. 
 

 

    
Nummers in logistieke kanaal (logistiek) 
* Het nummer is in het proces voor koppeling aan SIM-kaarten/ 
commerciële verpakking. 
 

 

    
Nummers zijn in het commerciële kanaal (pre-active) 
* Het nummer is aan een SIM-kaart gekoppeld en bijv. in retailketen, maar 
nog niet geactiveerd  voor een nummergebruiker. 
 

 

    
Nummers zijn geactiveerd en in gebruik (active) 
* Het nummer is ingezet voor nummergebruiker. 
 

 

    
Nummers voor overige doeleinden dan mobiele telefonie 
* Geef een toelichting op deze doeleinden. 
 

 

    
Nummers in afkoeling (nummerretentie) 
* Er is geen nummergebruiker meer.  
 

 

    
Aantal uitgeporteerde nummers (uitportering) 
* U bent nummerhouder van het nummerblok waartoe het nummer 
behoort, maar het nummer is actief bij een andere aanbieder. 
 

 

    
Aantal ingeporteerde nummers (inportering) 
* Het nummer is bij u actief , maar een andere aanbieder is 
nummerhouder van het nummerblok waartoe het nummer behoort. 
 

 

   
Duur afkoelen nummers 
* Hoe lang duurt het voordat u het nummer opnieuw uitgeeft? Geef de 
retentieduur in maanden. 
 

 


