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Mededeling betreffende de tarieven nummerportabiliteit van KPN

Deze mededeling gaat over de wijze waarop het college van de Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) toezicht houdt op de wholesale tarieven 

nummerportering van KPN.

Vanaf 1 januari 2006 beoordeelt het college de wholesale tarieven die KPN mag hanteren voor 

nummerporteringen op het vaste net niet meer zoals dat voorheen gebeurde.
1

Voorheen werd het 

tarief goedgekeurd als onderdeel van de jaarlijkse toetsing van het kostentoerekeningssysteem. Nu 

dienen partijen met KPN over deze tarieven tot overeenstemming te komen met dien verstande dat de 

tarieven dienen te voldoen aan de wettelijke norm van redelijkheid. Als partijen geen overeenstemming 

mochten bereiken, kunnen zij een geschil indienen bij het college.

Vooruitlopend op de nieuwe wijze van toezicht en met het oog op een soepele overgang, heeft het 

college in november 2005 aan KPN gevraagd welke tarieven zij van plan was te hanteren. In een 

aantal gesprekken heeft KPN de tarieven aan de hand van een inschatting van de kosten toegelicht. 

1 Sinds 1 januari 2006 zijn nieuwe aanwijzingen over de aanmerkelijke marktmacht van KPN van toepassing. De dienst 

nummerportering valt niet direct onder één van deze aanwijzingen.



KPN heeft aangegeven dat de onderstaande tarieven zullen worden gehanteerd:

Dienst Tot 1 januari 2006 Nieuw

Enkelvoudige porteringen 22,46 2,00

Portering 10/100 blok 254,00 200,00

Portering 1.000/10.000 blok 1676,00 200,00

Deze tarieven lijken het college vooralsnog niet onredelijk. Deze mening is gebaseerd op 

kostenrapportages van KPN, die evenwel niet de diepgang hebben van een uitputtende beoordeling 

van het kostentoerekeningssysteem. KPN heeft aangegeven dat zij deze tarieven vanaf 1 februari 

2006 wil hanteren. Het college is van oordeel, gegeven het aflopen van het overgangsregime, dat een

ingangsdatum van 1 januari 2006 meer voor de hand ligt. 

KPN heeft aangegeven op korte termijn contact op te nemen met de betrokken partijen over de nieuwe 

tarieven.

Voor vragen over deze mededeling kunt u contact opnemen met de in de briefhoofd vermelde

contactpersoon.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college,

Plaatsvervangend Sectorleider Nummers en Registraties

mw. mr.dr. J.H. Verweij


