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Besluit 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het verzoek van Message To The Moon B.V. om 

handhavend op te treden tegen de vereniging COIN betreffende het faciliteren van porteringen 

namens niet (bij de ACM) geregistreerde aanbieders van openbare elektronische 

communicatiediensten. 

 
Ons kenmerk : ACM/UIT/575700 
Zaaknummer : ACM/21/167402 
Datum : 20 april 2022 

1. Samenvatting 

1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wijst het handhavingsverzoek van Message To The Moon 
B.V. (Messagetothemoon) jegens de vereniging COIN (COIN) af. De ACM komt tot het oordeel dat 
COIN, als vereniging van telecomaanbieders op de Nederlandse markt, niet de Telecommunicatiewet1 
(Tw) overtreedt en wijst derhalve het verzoek af.  
 

2. Verloop van de procedure 

2. Bij brief van 12 oktober 20212 heeft Messagetothemoon de ACM verzocht COIN te handhaven. 
Messagetothemoon stelt dat COIN porteringen faciliteert namens niet - bij de ACM - geregistreerde 
aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten (dienstaanbieders) dan wel resellers3 
zonder geldige wilsuiting die vooraf bekend is bij de latende aanbieder. 
 

3. Op 28 oktober 2021 heeft de ACM per brief aan Messagetothemoon de ontvangst van het 
handhavingsverzoek bevestigd.4 
 

4. Op 18 november 2021 heeft de ACM aan Messagetothemoon per brief5 kenbaar gemaakt het 
voornemen te hebben om aan COIN een zienswijze te vragen. Hierbij is Messagetothemoon verzocht 
om aan te geven of het handhavingsverzoek al dan niet vertrouwelijke gegevens bevat.  
 

5. Op 22 november 2021 heeft Messagetothemoon hierop per e-mail6 gereageerd en vertrouwelijkheid 
geclaimd voor wat betreft namen van derde partijen die worden aangehaald in het 
handhavingsverzoek.  

6. Op 2 december 2021 heeft de ACM per e-mail7 aan Messagetothemoon laten weten dat zij het 
handhavingsverzoek - geschoond van de namen van derde partijen - door zal sturen aan COIN, maar 
niet kan uitsluiten dat de namen in een later stadium, in het kader van een bezwaar- en/of 

 
1 Met ingang van 2 maart 2022 is de Telecommunicatiewet gewijzigd in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 
2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van 
elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode). 
2 Kenmerk: ACM/IN/650765. 
3 De term reseller is wettelijk niet gedefinieerd, vandaar dat in dit besluit de term dienstenaanbieder (aanbieder van een 
openbaar elektronische communicatiedienst) zal worden gehanteerd. 
4 Kenmerk: ACM/UIT/563852 alsmede op 29 oktober 2021 per e-mailbericht kenmerk: ACM/UIT/562999. 
5 Kenmerk: ACM/UIT/565650 alsmede op 19 november 2021 per e-mailbericht kenmerk: ACM/UIT/565771.  
6 Kenmerk: ACM/IN/659918.  
7 Kenmerk: ACM/UIT/566783. 
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beroepsprocedure, alsnog zullen moeten worden gedeeld met de betrokken partijen.  

 

7. Voorts heeft de ACM per brief8 op 6 december 2021 het handhavingsverzoek - geschoond van de 

namen van derde partijen – doorgestuurd aan COIN, met het verzoek om uiterlijk op 13 december 2021 

een zienswijze in te dienen.  

 

8. In reactie op het voorgaande heeft COIN tweemaal, met redenen omkleed, uitstel verzocht bij de ACM 

voor het indienen van een zienswijze.9  

 

9. Per e-mailberichten van 13 december 202110 en 10 januari 202211 heeft de ACM deze verzoeken 

gehonoreerd en COIN een nieuwe datum gegund voor het indienen van een zienswijze. 

 

10. Op 18 januari 2022 heeft ACM de zienswijze van COIN ontvangen.12  

 

3. Het handhavingsverzoek 

11. Messagetothemoon stelt in zijn handhavingsverzoek dat COIN willens en wetens porteringen faciliteert 

namens telecompartijen die niet geregistreerd staan bij de ACM, waardoor COIN hen “anonieme” 
toegang verleent tot het overstap- en activatieproces. Messagetothemoon verzoekt de ACM om COIN 

te handhaven door haar geen porteringsactiviteiten en/of nummeractivaties meer te laten faciliteren 

namens niet geregistreerde dienstaanbieders dan wel resellers.  

 
12. Gelet op het voorgaande is Messagetothemoon primair van mening dat COIN in strijd handelt met haar 

statuten, waarin staat dat toegang tot de COIN-database ten behoeve van het overstap- en 

activatieproces enkel voorbehouden is aan bij de ACM geregistreerde dienstaanbieders. Volgens 

Messagetothemoon benadeelt COIN hiermee de dienstaanbieders die hun registratie wel op orde 

hebben en hiervoor kosten moeten betalen ten opzichte van niet betalende leden aan wie zij toegang 

verschaft tot haar diensten.  

 
13. Secundair stelt Messagetothemoon zich op het standpunt dat COIN geen nummerporteringen dient te 

faciliteren als er voorafgaand aan de portering geen geldige wilsuiting bekend is. Messagetothemoon 

verwijst in dit verband naar artikel 3, eerste lid, van de Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met 

ongewenste overstap13 (Beleidsregel), welke door COIN niet zou worden nageleefd.   

 

4. Zienswijze COIN 

14. COIN is van mening dat zij, als vereniging van telecomaanbieders actief op de Nederlandse markt, niet 

valt onder het toezicht dat de ACM houdt op bepalingen uit de Tw waarvoor de ACM als toezichthouder 

is aangesteld. COIN geeft aan slechts faciliterend te handelen ten aanzien van, dan wel namens, haar 

leden ten behoeve van het overstappen en/of porteren. Aan COIN zijn geen taken krachtens of bij de 

wet opgedragen en ook is COIN geen telecomaanbieder in de zin van de Tw. Voorts is COIN als 

privaatrechtelijk rechtspersoon enkel gerechtigd om de belangen van haar leden te behartigen, aldus 

COIN. 

 

15. Daarnaast heeft COIN aangegeven dat de ACM en COIN reeds in gesprek zijn over diverse 

inhoudelijke aspecten die aan bod komen in het handhavingsverzoek van Messagetothemoon. Ook 

 
8 Kenmerk: ACM/UIT/566910 alsmede op 8 december 2021 per e-mailbericht kenmerk ACM/UIT/572575. 
9 Telefonisch op 9 december 2021 (ACM/UIT/567467) en per e-mailbericht op 5 januari 2021 (ACM/UIT/571655). 
10 Kenmerk: ACM/UIT/567467. 
11 Kenmerk: ACM/UIT/571655. 
12 Kenmerk: ACM/IN/673272. 
13 Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap, Stcrt. 2018, 34097. 
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geeft COIN aan dat er een wetgevingstraject gestart is door het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat, waarin eveneens diverse relevante onderwerpen aan bod komen, waarover gesprekken lopen 

in COIN-verband.  

 

5. Juridisch kader 

16. Op grond van artikel 15.1, derde lid, van de Tw is de ACM onder andere belast met het toezicht op de 

naleving van het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Tw, waaronder de verplichting tot nummerportabiliteit, 

opgenomen in artikel 4.10 van de Tw.  

 

17. Artikel 4.10, eerste t/m vierde lid, van de Tw bepalen het volgende: 

1. Dit artikel is van toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën 

van nummers uit een nummerplan als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid. 

2. De abonnee het recht heeft om, op zijn verzoek, het door hem in het kader van een openbare 

elektronische communicatiedienst gebruikte nummer te blijven gebruiken, indien hij: 

a. binnen een bepaald gebied van adres verandert, 

b. ervoor kiest om bij dezelfde aanbieder een andere openbare elektronische 

communicatiedienst af te nemen, 

c. overstapt, 

d. zonder de beëindiging van zijn overeenkomst een overeenkomst sluit of heeft gesloten 

met een andere aanbieder voor het afnemen van een elektronische 

communicatiedienst, of  

e. na de beëindiging van zijn overeenkomst een overeenkomst sluit of heeft gesloten met 

dezelfde of een andere aanbieder voor het afnemen van een elektronische 

communicatiedienst, tenzij hij uitdrukkelijk van dit recht afstand heeft gedaan. 

3. Indien een abonnee, niet zijnde nummerhouder, een verzoek doet als bedoeld in het tweede 

lid, onderdeel a, b, c of e, is de aanbieder van de openbare elektronische communicatiedienst 

met wie een overeenkomst wordt gewijzigd of beëindigd slechts verplicht aan het verzoek 

gehoor te geven tot één maand na de wijziging of beëindiging van de overeenkomst.  

4. Het recht om nummers te blijven gebruiken, bedoeld in het tweede lid, kan niet door 

contractvoorwaarden worden beperkt.  

(…) 
 

18. De Tw definieert in artikel 1.1 de term elektronische communicatiedienst als een: gewoonlijk tegen 

vergoeding via elektronisch communicatienetwerk aangeboden internettoegangsdienst als bedoeld in 

artikel 2, tweede alinea, punt 2, van de netneutraliteitsverordening, interpersoonlijke 

communicatiedienst of dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen zoals 

transmissiediensten die voor het verlenen van intermachinale diensten en voor omroep worden 

gebruikt, met uitzondering van diensten waarbij met behulp van elektronische communicatienetwerken 

of -diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd. 

 

19. Volgens artikel 1.1 van de Tw is een openbare elektronische communicatiedienst een elektronische 

communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek. 

 
20. Artikel 3, eerste lid, van de Beleidsregel bepaalt dat de ACM er rekening mee houdt dat gerede twijfel 

over de rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst kan meebrengen dat de latende aanbieder de 

overnemende aanbieder verzoekt om aan te tonen dat sprake is van een rechtsgeldige beëindiging van 

de overeenkomst, voordat hij gevolg geeft aan artikel 4.10, eerste lid, onderdeel a, van de Tw.14  

 

 
14 Artikel 4.10 van de Tw is per ingang van 2 maart 2022 gewijzigd, waardoor de beleidsregel is achterhaald en op termijn zal 
worden ingetrokken.  
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6. Overwegingen van de ACM 

21. In dit hoofdstuk worden de overwegingen van de ACM uiteengezet. Hierbij gaat de ACM in op de vraag 

of COIN in overtreding is van de Tw gelet op het verzoek van Messagetothemoon.  

 

22. Messagetothemoon stelt primair dat COIN in strijd zou handelen met haar eigen statuten, vanwege het 

faciliteren van porteringen namens niet bij de ACM geregistreerde dienstaanbieders. In de statuten 

staat volgens Messagetothemoon vermeld dat toegang tot de diensten van COIN enkel voorbehouden 

is aan de voornoemde partijen. Secundair zou COIN in strijd handelen met artikel 3, eerste lid, van de 

Beleidsregel die gebaseerd is op artikel 4.10 van de Tw. 

  

23. De ACM constateert allereerst dat COIN een samenwerkingsverband is van aanbieders van openbare 

elektronische communicatiediensten en -netwerken die actief zijn op de Nederlandse markt. Als 

vereniging biedt COIN een gezamenlijk platform voor het inrichten en faciliteren van gezamenlijke 

bedrijfsprocessen. Ook worden binnen COIN in aanvulling op wet- en regelgeving 

zelfreguleringsafspraken gemaakt.15 De gezamenlijke bedrijfsprocessen hebben onder meer betrekking 

op nummerportabiliteit, overstappen, abonnee-informatie, nummerafscherming en routeer- en 

tariefinformatie. Om dit mogelijk te maken hebben de aanbieders van openbare elektronische 

communicatiediensten en -netwerken in COIN-verband afspraken gemaakt. Daarnaast is er een 

centraal platform ingericht waarmee porteerberichten worden uitgewisseld. Dit platform wordt beheerd 

door COIN. Aanbieders kunnen, door zich aan te sluiten op dit centrale platform, onderling nummers 

porteren en hun abonnees nummerbehoud aanbieden.16  

 

24. Nu blijkt dat COIN een samenwerkingsverband is van aanbieders, is zij als vereniging geen aanbieder 

van een openbare elektronische communicatiedienst dan wel een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk in de zin van artikel 1.1 van de Tw.  

 
25. De ACM overweegt ten aanzien van het verzoek van Messagetothemoon om COIN te houden aan haar 

eigen statuten het volgende. De statuten van COIN zijn ten eerste geen wettelijke normen en ten 

tweede houdt de ACM daar geen toezicht op. Derhalve kan de ACM niet handhavend optreden jegens 

COIN betreffende de vermeende niet naleving van haar statuten.  

 

26. Voor wat betreft de vermeende overtreding van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Beleidsregel 

concludeert de ACM als volgt. De ACM is belast met het toezicht op de naleving van de Tw, die regels 

bevat voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en -netwerken met 

betrekking tot de waarborging van de beschikbaarheid en kwaliteit van hun diensten.17 De bepaling uit 

de Beleidsregel waar Messagetothemoon naar verwijst, is gebaseerd op artikel 4.10 van de Tw. Uit 

zowel de tekst als de wetsgeschiedenis van artikel 4.10 van de Tw blijkt evident dat de verplichting om 

nummerportabiliteit mogelijk te maken rust op aanbieders van openbare elektronische 

communicatiediensten.18 Zoals reeds hiervoor aangehaald is COIN geen aanbieder in de zin van artikel 

1.1. van de Tw. Met andere woorden, COIN is geen normadressaat van artikel 4.10 van de Tw en kan 

daarom deze bepaling niet overtreden.  

 
27. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat COIN niet in overtreding is van de Tw. Derhalve 

wordt het verzoek (reeds) hierom afgewezen. De ACM komt niet toe aan een verdere inhoudelijke 

beoordeling van het handhavingsverzoek.  

 

 
15 https://coin.nl/nl/over-coin, geraadpleegd op datum 28 maart 2022. 
16 https://coin.nl/nl/diensten/nummerportabiliteit, geraadpleegd op datum 28 maart 2022.  
17 Kamerstukken II 1996-1997, 25 533, nr. 3. 
18 Kamerstukken II 2002-2003, 28 851, nr. 3. 
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7. Besluit 

28. De Autoriteit Consument en Markt wijst het verzoek van Message To The Moon B.V. van 12 oktober 

2021 om de vereniging COIN te handhaven betreffende het faciliteren van porteringen namens niet (bij 

de ACM) geregistreerde aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten af, omdat er 

geen sprake is van overtreding van de Telecommunicatiewet. 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

 

A.J. de Goei 

Teammanager Directie Telecom, Vervoer en Post 

 

 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is 

gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 

rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 

 

 

 


