
U heeft een ander formulier 

nodig; de Aanvraag

informatienummers

(elf-cijferige nummers).

Vul dit formulier in.

Algemene toelichting

Het juiste formulier?

Bepaal hieronder eerst of dit formulier op u van

toepassing is:

Het gebruik van de informatienummers dient te 

voldoen aan één van beide hierna vermelde vereisten 

voor het aantal oproepen of belminuten per maand 

(gemiddelde over een jaar) per toegekend nummer.

Belvereisten per maand

Soort nummer Belpogingen of Belminuten

0800-xxxx  2.500 4.000

0800-41xx, 43xx, 46xx, 49xx 2.500  4.000

0900-xxxx  2.000  4.000

0906-xxxx  1.500  6.000

0909-xxxx  2.000  5.000

• Belpogingen: het aantal pogingen om verbinding te maken met 

het aangevraagde nummer; zowel succesvolle als mislukte 

pogingen.

• Belminuten: het aantal minuten dat er verbinding is gemaakt 

met het aangevraagde nummer.

Naast de toetsing aan de kwantitatieve normen wordt 

getoetst op efficiënt gebruik van de informatienum-

mers met een lengte van acht cijfers. Voor nummers 

voor masscalling- en mediatoepassingen waarbij 

zeer grote aantallen oproepen in korte tijd plaats 

vinden gelden door de aard van het gebruik aanvul-

lende eisen, zie de Beleidsregels masscalling- en 

medianummers, Staatscourant 2003 208.

Wat kunt u met dit formulier?

Met dit formulier kunt u acht-cijferige informatie-

nummers aanvragen uit het ‘Nummerplan telefoon- 

en ISDN-diensten’. Dit zijn gratis nummers of tarief- 

of koopnummers met een lengte van acht cijfers, die 

beginnen met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Andere aanvraagformulieren

Wilt u een ander soort nummer aanvragen? Voor de

aanvraag van een lang informatienummer heeft u

bijvoorbeeld het formulier ‘Aanvraag informatie- 

nummers (elf-cijferige nummers)’ nodig. En voor 

wijzigingen het formulier ‘Wijziging nummers’. U 

kunt deze formulieren downloaden of telefonisch 

opvragen. Kijk voor een overzicht van andere 

aanvraagformulieren op onze website: www.opta.nl.

Tarieven

OPTA is verplicht de kosten die zij maakt voor alle 

activiteiten die samenhangen met het toekennen, 

het reserveren en het wijzigen van nummers in 

rekening te brengen bij de nummerhouder. Dit geldt 

ook voor de kosten van het houden van toezicht op 

de verplichtingen die aan nummergebruik zijn 

verbonden. De hoogte van deze vergoeding wordt 

jaarlijks vastgesteld door de Minister van Economi-

sche Zaken en wordt gepubliceerd in de Staatscou-

rant. Tevens kunt u de tarievenlijst vinden op de 

website:  www.opta.nl onder Aanbieders en vervol-

gens Tarieven OPTA. 

Gedragscode Informatienummers

Als u het formulier ‘Aanvraag informatienummers 

ondertekent, geeft u onder meer aan dat u verklaart 

dat u zich zult houden aan de Gedragscode Infor-

matienummers. Het houdt in dat u onder andere  

uw medewerking verleent aan verzoeken van de 

instanties die toezicht houden op de naleving van  

de gedragscode informatienummers. De Stichting 

Informatiediensten Code en de Stichting Onafhanke-

lijke Commissie Informatienummers houden toezicht 

op de naleving van de Gedragscode Informatienum-

mers. Meer informatie: 

www.stic-nederland.nl en www.stichtingoci.nl.

Verwacht u per maand  Ja

aan de belvereisten

te kunnen voldoen?

Zie tabel hieronder. 

 Nee

Aanvraagformulier 

Informatienummers (acht-cijferige nummers)
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De aanvraagprocedure

• Vul dit formulier volledig in, onderteken het en  

stuur of fax het naar: OPTA, Postbus 11758,  

2502 AT Den Haag,

faxnummer (070) 315 92 01. Let op! Indien u uw 

aanvraag niet naar het genoemde postbusnummer 

en/of faxnummer stuurt, dan kan het ertoe leiden dat 

uw voorkeur niet gehonoreerd wordt.

• Als u een voorkeur voor een nummer heeft opge 

geven, gaat OPTA na of dit nummer beschikbaar is. 

Zo ja, dan wordt het nummer vastgelegd. Zo nee, 

dan benadert OPTA u om een geschikt nummer te 

bepalen. Als u géén voorkeur voor een nummer heeft 

opgegeven, zal OPTA een beschikbaar nummer aan 

u toekennen. 

• Indien OPTA naast uw aanvraag ook andere aan-

vragen ontvangt met dezelfde voorkeur voor een 

bepaald nummer of voor bepaalde nummers op 

dezelfde dag, dan worden de aanvragen beslist met 

toepassing van loting. U krijgt dan een uitnodiging 

van OPTA om deel te nemen aan de loting.  

Het lotingreglement is te vinden op de website:  

www.opta.nl. 

• OPTA beoordeelt de juistheid van de ingevulde

gegevens en de bijlagen. Ook gaat OPTA na of het

aannemelijk is dat u de aangevraagde nummer(s) 

binnen zes maanden in gebruik zal nemen. Hierbij 

kan de eventuele voorraad informatienummers 

waarover u al beschikt, betrokken worden.

• Binnen drie weken ontvangt u van OPTA een besluit,

op voorwaarde dat de aanvraag volledig is. Als deze

termijn niet haalbaar is zal OPTA contact met u 

opnemen, onder vermelding van de termijn waarbin-

nen OPTA uw aanvraag zal afhandelen.

Wat doet OPTA?

OPTA beheert alle nummers die gebruikt worden  

in openbare elektronische communicatienetwerken 

in Nederland, waaronder informatienummers.  

De voorraad hiervan is echter beperkt. OPTA zorgt, 

binnen de grenzen van het nummerplan, voor 

voldoende informatienummers voor de markt.  

Het nummerplan bevat de lengte, samenstelling  

en bestemming van informatienummers.

OPTA houdt zich bij de behandeling van uw aan-

vraag aan de bepalingen van de Telecommunicatie-

wet en andere wetten, zoals de Algemene wet 

bestuursrecht. Alle verstrekte gegevens behandelt 

OPTA met grote zorg.

 

Nog vragen?

• Telefoon: 0800-022 31 22  

(op ma.-vr. van 8.30-17.00 uur);

• Website: www.opta.nl

Aanvraag Informatienummers (acht-cijferige nummers)
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