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1. Context
Op 3 oktober 2013 heeft het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie een
aanvraag ontvangen van TELENET NV om het volledige 09 332-nummerblok dat momenteel is
toegekend aan BELGACOM NV over te dragen naar TELENET NV conform de artikelen 23 tot 30
van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale
nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers (BS 28
juni 2007).
De aanvraag omvat de volgende gegevens:
BELGACOM NV heeft in het nummerblok 09 332 geen nummers meer in dienst;
er werd een algemene beschrijving van de kosten in verband met de hertoewijzing
verschaft maar zonder gedetailleerde cijfergegevens.

2. Analyse van de aanvraag
Het BIPT dient de aanvraag te onderzoeken in overeenstemming met de criteria vermeld in
artikel 27 van het KB van 27 april 2007.
Aangezien BELGACOM NV geen nummers nog in dienst heeft in dit nummerblok vermoedt het
BIPT dat een hertoewijzing naar TELENET NV de algemene routeringsefficiëntie en de
stabiliteit van de routering ten goede zou kunnen komen.
Er zijn waarschijnlijk evenmin gevolgen voor de diensten en middelen die ter
beschikking staan van de abonnees van de operator vanwaar het nummerblok zal worden
overgedragen na de intrekking van de gebruiksrechten voor het betrokken nummerblok.
Nog steeds volgens hetzelfde artikel dient het BIPT de impact op de kosten van alle operatoren
te onderzoeken om algemene kostenminimalisatie na te streven. Indien alle nummers zijn
overgedragen (dus geen nieuwe toewijzing van het nummerblok) zijn er mogelijks extra
terugkerende kosten per oproep om elke oproep naar de juiste bestemming te brengen t.o.v. de
situatie waarbij geen nummers zijn overgedragen. Dit dient te worden afgewogen ten opzichte
van de kosten in verband met de hertoewijzing van het volledige nummerblok. Deze laatste
kosten omvatten o.a. project management kosten, netwerk en billing kosten. Om deze analyse
uit te voeren wenst het BIPT over de volgende informatie te beschikken:
1. een schatting van het aantal oproepen per jaar naar de nummers in het 09 332nummerblok én de bijkomende kosten voor de herroutering van oproepen naar
overgedragen nummers;
2. de totale kosten voor de hertoewijzing van het nummerblok, in een gedetailleerd
overzicht;
3. andere elementen die de respondenten nuttig achten.
Indien zou worden beslist om de overdracht van het nummerblok toe te staan, wenst het BIPT
informatie te ontvangen in verband met de uitvoeringstermijn zodat een datum kan worden
bepaald waarop de overdracht van het nummerblok ten laatste moet plaatsvinden.
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3. Overwegingen voor een later besluit
Het BIPT zal een besluit nemen op basis van de drie criteria (kostenminimalisatie, stabiliteit en
efficiëntie routering en het uitblijven van negatieve effecten) zoals hierboven beschreven.
In voorkomend geval zal de overdracht van het nummerblok naar TELENET NV moeten worden
uitgevoerd binnen een door het BIPT vastgelegde termijn.

In naam van de Raad

Jan Vannieuwenhuyse
1ste Ingenieur-adviseur
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