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Periodieke rapportage stoplichtmodel 
 

Datum: 8 januari 2007 

 

Met de periodieke publicatie van deze rapportage wil het college marktpartijen op transparante wijze 

informeren over zijn activiteiten inzake de regulering van KPN’s eindgebruikerstarieven voor vaste 

telefonie en het toezicht daarop. Voor vragen en/of opmerkingen: stoplicht@opta.nl       

 

In deze monitoringrapportage gaat het college kort in op de introductie van KPN’s nieuwe 

abonnementen voor thuisbellen op 1 februari 2007 (zie http://www.kpn.com/kpn/show/id=1630976). 

 

1. Migratie naar nieuwe abonnementen  

 

- Opt-out. KPN heeft het college geïnformeerd over de migratie van KPN’s huidige diensten 

naar de nieuwe abonnementen (BelVrij Weekend, BelVrij Avond & Weekend en BelVrij Altijd). 

KPN heeft daarbij aangegeven te kiezen voor een opt-out procedure naar één van drie 

nieuwe abonnementen. De opt-out procedure behelst een migratie per 1 februari 2007 naar 

een vooraf door KPN bepaald nieuw abonnement. Klanten zijn hierover door middel van brief 

door KPN geïnformeerd. Bij de brief zat tevens een antwoordkaart die gebruikt kan worden 

om te kiezen voor een ander (dan het vooraf bepaalde) abonnement. CPS-klanten worden 

niet gemigreerd naar één van de nieuwe abonnementen, maar behouden het standaard 

BelBasis abonnement en ontvangen ook geen brief.  

 

- Migratieproces. Het college heeft aan KPN aangegeven groot belang te hechten aan een 

zorgvuldige uitvoering van de migratie naar de nieuwe abonnementen. KPN dient daarbij te 

waarborgen dat de migratie van klanten niet leidt tot situaties die in strijd zijn met de Tw en/of 

de verplichtingen uit de marktanalysebesluiten van het college. Het college heeft KPN 

verzocht om hem te voorzien van een beschrijving van het migratieproces dat zij voor ogen 

heeft. Een openbare versie van dit document is als bijlage bij deze monitoringrapportage 

gevoegd. Hierin wordt onder andere geschetst op welke wijze KPN retail de zogenoemde A-

nummerlijsten gebruikt om te voorkomen dat eindgebruikers van CPS-partijen ten onrechte 

benaderd zouden worden. Tevens wordt door KPN aandacht besteed aan het migratieproces 

dat is voorzien voor zakelijke afnemers van BelPlus en/of VoordeelNummers.   

 

2. Toetsing nieuwe abonnementen aan de verplichtingen 

 

- Dienstbeschrijving. Voor het college was het in eerste instantie onduidelijk of klanten na de 

migratie vast zouden zitten aan een bepaalde minimale contractduur. KPN heeft het college 

bevestigd dat bij de overgang naar de nieuwe abonnementen, er geen nieuwe minimale 

contracttermijnen zullen starten en dat klanten hun abonnement op dezelfde wijze kunnen 

opzeggen of wijzigen als voor die tijd. 

 

- Tariefregulering. KPN heeft het college voorafgaand aan de verzending van de brieven inzicht 

gegeven in de uitwerking van de squeezetoetsen voor de nieuwe diensten. Op basis daarvan 

heeft het college geconstateerd dat KPN de juiste inkooprecepten heeft gehanteerd en dat de 

tarieven hoger zijn dan de betreffende ondergrenzen. Tevens heeft KPN het college 

 1



Openbare versie 

inzichtelijk gemaakt dat de tariefwijzigingen binnen de nieuwe productportfolio passen binnen 

de price cap verplichtingen uit hoofde van de bovengrensregulering.   

 

- Non-discriminatie. Op basis van de initiële dienstbeschrijving van KPN in de klantbrieven heeft 

het college vragen gesteld met betrekking tot de non-discriminatoire toepassing van de aan 

consumenten aangeboden introductieaanbieding. KPN heeft de beschrijving in de 

klantbrieven hierop aangepast. 

 

- Transparantie. Het college heeft enkele opmerkingen geplaatst over de wijze waarop KPN de 

diensten op haar website had gepubliceerd. Zo stond bijvoorbeeld de introductieaanbieding 

niet op de website en was onvoldoende duidelijk dat de klant als gevolg van de wijzigingen 

het abonnement kosteloos zou kunnen beëindigden. KPN heeft daarop aanpassingen 

doorgevoerd in de publicatiewijze op de website. 

 

 

*** 
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VERSIE 5 d.d. 5 jan 2007 

Bijlage: beschrijving migratieproces in de retail billing in 
verband met nieuwe portfolio telefonie 

In deze openbare versie zijn de vertrouwelijke passages als volgt afgeschermd: [bedrijfsvertrouwelijk: 
-------]. 

Inleiding   
 
In dit document is beschreven hoe het proces van de migratie, benodigd voor de introductie van het 
nieuwe portfolio Vaste Telefonie van KPN Retail Vaste Telefonie, vormgegeven wordt. De migratie 
waar in dit document op wordt gedoeld betreft de migratie binnen de retail billing omgeving van KPN 
Retail Vaste Telefonie (CM en ZM). Deze omgeving en migratie staat onafhankelijk van de 
mutatieprocessen op telefoonlijnen door KPN Wholesale uit hoofde van het inschieten van CPS- en/of 
WLR-orders. Het aannemen, verwerken en opleveren van CPS- en WLR-orders vindt plaats door KPN 
Wholesale en staat dus los van de geplande (billing) migratie van KPN Retail. Dit geldt voor de gehele 
periode van het retail migratieproces zijnde oktober 2006 t/m maart 2007, dus ook tijdens de 
voorbereiding en de uitvoering van de daadwerkelijke retailmigratie in de periode 15 januari t/m 1 
februari 2007. Het verwerkings- en uitvoeringsproces van CPS- en WLR-orders in deze periode blijft 
dus doordraaien op eenzelfde basis alsof de billing migratie van KPN Retail niet plaats zou vinden.     
 
In hoofdlijnen is het migratieproces binnen de billing van KPN Retail als volgt: de klanten worden op 
basis van hun huidige situatie aangeschreven. Huidige situatie is daarbij te begrijpen als de situatie 
zoals die bekend is ten tijde van het aanmaken van de brieven gericht aan de klanten (dit is ruwweg te 
lezen als de situatie van begin november 2006). De segmenten CM en ZM binnen KPN hebben voor 
hun aanmaak- en verzendproces van de klantbrieven en de verdere verwerking van onder andere de 
antwoordkaartjes elk een eigen leverancierskeuze gedaan. Aangezien de portfoliowijziging een 
wijziging van oud naar nieuw binnen de CM-portfolio inhoudt en dus betrekking heeft op pakketten die 
hoofdzakelijk door consumenten worden afgenomen, is de boodschap voor en impact op zakelijke 
klanten anders dan voor consumentenklanten. Dit leidt dan ook tot een eigen aanpak van ZM voor het 
proces als ook voor de inhoud van de brieven aan een deel van hun klanten (namelijk voorzover ze 
worden geraakt door het vervallen van aanbiedingen als BelPlus). 
 
In de (CM-) klantbrieven is door KPN een keuze voor een pakket uit het nieuwe portfolio opgenomen, 
alsmede een antwoordkaartje. Door middel van het antwoordkaartje kan de klant aangeven een ander 
retail pakket te willen dan door KPN voorgesteld is. 
Dit geheel speelt zich af in november en december van 2006. 
 
In tweede helft van januari 2007 wordt gecontroleerd of de uitgangssituatie van begin november nog 
valide is, of dat er zich tussentijdse mutaties hebben voorgedaan. Hier worden dan dus de ontvangen 
antwoordkaartjes in betrokken, alsmede de sinds oktober 2006 t/m 15 januari 2007 verder ontvangen 
A-nummerlijsten (zie verderop). 
 
Op basis van de meest actuele situatie (A-nummerlijsten t/m 15 januari 2007), en de door klanten 
gemaakte keuzes worden begin februari de klanten in de retail billing omgeving gemigreerd naar het 
nieuwe portfolio. 
 
In het gehele traject is apart aandacht voor de groep “CPS klanten” (voor definitie zie volgende 
bladzijde): 
1. Voor CM worden in november/december geen “CPS klanten” per brief aangeschreven; het 

wel/niet zijn van CPS-klant is daarbij bepaald aan de hand van de reguliere ontvangen periodieke 
A-nummerlijsten (zie beneden).  

2. Omdat de betekenis en de impact van de portfoliowijziging voor ZM-klanten anders is dan voor 
CM-klanten verloopt het proces bij ZM enigszins anders. Voor ZM is het bijvoorbeeld relevant om 
naast de eigen klanten die BelPlus hebben ook de groep (vermoedelijke) CPS-bellers die ook nog 
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BelPlus van KPN hebben, in november/december per brief in te lichten. Bij ZM worden deze 
klanten (waarvan een vermoeden bestaat dat ze CPS-beller zijn maar die nu ook een BelPlus 
pakket hebben wat komt te vervallen zonder dat er een retail billing migratie naar een ander 
pakket aan vast zit), per brief ingelicht over de boodschap over het vervallen van BelPlus. In deze 
brief wordt overigens geen nadere inhoudelijke wervende boodschap opgenomen. 

3. Voor zowel CM als ZM geldt dat alle CPS klanten (voorzover ze tevens bij KPN Retail een te 
vervallen CM-dienst afnamen) ná de retail billing migratie een standaard aansluiting/abonnement 
(BelBasis) zullen hebben als uitkomst van de overgang naar de nieuwe portfolio. CPS klanten die 
nu al BelBasis hebben behouden dus de status quo.  

4. CPS klanten die nu een dienst hebben die komt te vervallen worden qua retail billing op 1 februari 
2007 gemigreerd naar een standaard aansluiting (BelBasis). Dit geldt óók indien voor de 
betreffende klant eerder in de periode voorafgaand aan 1 februari reeds een antwoordkaartje is 
ontvangen waarop een keuze was aangegeven voor een ander abonnement/pakket dan BelBasis.  

5. In deze gevallen heeft dus straks wat betreft de retail billing migratie per 1 februari 2007 de 
actuele A-nummerlijst voorrang.  Dit geldt zowel voor CM- als ZM-klanten.   

 
Retail billing migratieproces 

Hoofdlijnen proces 

In het gehele retail billing migratie proces zijn een aantal stappen in de uit te voeren activiteiten te 
onderkennen: 
 

Retail mailing in november/december 2006 

Verwerken resultaten mailing 

Technische migratie in de retailbilling per 1 februari 2007 

 

Retail mailing in november/december 2006 

Doel van de mailing is het informeren van klanten over de wijziging in de retail aanbiedingen en 
tariefstructuur en hen de mogelijkheid te bieden hierbij een eigen keuze te maken. 
De wijze waarop de mailing is vormgegeven verschilt voor CM en ZM. 
 
Mailing CM: 
Alle klanten, behalve “CPS-klanten” (*)en KPN Retail BelBudget klanten, krijgen een brief waarin de 
retail wijziging wordt toegelicht.  Ook wordt in de brief aangegeven naar welk pakket de klant 
gemigreerd gaat worden. Aan de brief is een antwoordkaart toegevoegd zodat de klant van de 
voorgestelde keuze kan afwijken. 
Voor CM wordt een groot deel van de mailing activiteiten uitgevoerd door [bedrijfsvertrouwelijk: xxxxx]. 
 

(*) NB In dit document wordt elke CM-klant, die op basis van een CPS instelling op een of meer van de vijf 
categorieën van de A-nummerlijsten voorkomt, als “CPS klant” beschouwd. CM klanten met één of meer CPS-
beschakelingen worden dus in november/december 2006 niet gemaild t.b.v. de migratie naar nieuwe portfolio; zij 
worden per 1 februari 2007 in de retail billing gemigreerd naar BelBasis (het standaard abonnement) wat voor velen 
een voortzetting van de status quo zal zijn. Uit hoofde van de in FIST-verband in Q3 2002 gemaakte afspraken (zie de 
FIST/Taskforce CPS verslagen van 18 en 27 september 2002) geldt voor KPN Retail VT hetzelfde CPS/WPS-proces 
als voor andere Telco’s. Onderdeel van dit proces vormt het beschikken over de door KPN Wholesale toegestuurde 
zogenaamde A-nummerlijsten.  De A-nummerlijsten dienen in feite als bron voor het niet mailen van CM-klanten (dit is 
ook het doel voor deze groep klanten in het algehele CM migratieproces), en dit is daarmee in overeenstemming met 
de gedragsregels die gelden voor het beschikbaar stellen van de A-nummerlijsten. Overigens wordt door het hanteren 
van het criterium ‘één of meer CPS beschakelingen’ in feite méér voorzichtigheid betracht dan strikt nodig zou zijn 
omdat klanten die alleen een CPS beschakeling hebben voor vast-mobiel of voor internationaal verkeer, en dus niet 
voor biba en buba, in feite wél zouden kunnen worden gemigreerd naar BelVrij Weekend.  Uit oogpunt van 
voorzichtigheid en risicobeperking heeft KPN CM deze keuze nu zo gemaakt, dat wil zeggen niet mailen.  

 
Mailing ZM: 
Voor ZM is er in principe géén algehele retail portfolio-migratie (van oud naar nieuw) zoals die wel 
voor CM-klanten geldt. Wel zijn er ZM-klanten die op dit moment oude (CM-)regelingen afnemen die 
komen te vervallen (BelPlus en Voordeelnummers). Deze ZM klanten, behalve de groep “CPS 
klanten” (**) krijgen een brief waarin zij over de retail CM-portfoliowijziging worden ingelicht.  
Het betreft qua inhoud verscheidene typen brieven omdat de ZM-klant afhankelijk van de hoogte van 
de retail verkeersomzet planmatig kan worden overgezet naar BelZakelijk met een opt-out naar 
BelBasis; bovendien wordt er voor de klant indien hij planmatig wordt overgezet naar BelZakelijk 
tevens gezocht naar een passend beltegoed, met in de brief wederom een opt-out naar een ander 
beltegoed. De klant effectueert n.a.v. de ontvangen brief zijn keuze via het aankruisen en insturen van 
antwoordkaartjes.  
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Deze differentiatie ziet er in de mailing fase als volgt uit (nogmaals het betreft hier dus ZM-klanten met 
BelPlus of Voordeelnummers, die in de retail voorbereiding van de ZM-mailing niét zijn gekenmerkt als 
vermoedelijke CPS-bellers):  

a) Klanten met meer dan [bedrijfsvertrouwelijk: xxxxx] verkeer worden qua retail billing planmatig 
gemigreerd naar BelZakelijk met het voor hen meest optimale beltegoed uit BelZakelijk. Indien 
zij dit niet wensen kunnen zij via een antwoordkaartje aangeven dat ze geen BelZakelijk 
willen, en voor het standaard abonnement kiezen. Ook kunnen klanten via dit kaartje een 
ander beltegoed (hoger of lager) aangeven. Daarnaast krijgen klanten in de brief 
[bedrijfsvertrouwelijk: xxxxx]. Als zij dit wensen kunnen ze dit op het antwoordkaartje 
aangeven (opt-in).  

b) Klanten met minder dan [bedrijfsvertrouwelijk: xxxxx] verkeer  worden qua retail billing niet 
gemigreerd naar BelZakelijk. In de brief wordt volstaan met de melding dat BelPlus (en 
Voordeelnummers) ophouden te bestaan per 1 februari 2007, zij dan het 
standaardabonnement zullen hebben en niet langer dus de kosten van BelPlus. Tevens wordt 
in de brief geattendeerd op het bestaan van  voordeelregelingen zoals BelZakelijk.    

 
Van de groep “(vermoedelijke) CPS-klanten” kriigt een deel van de ZM-klanten toch een brief, namelijk 
alleen in zoverre zij bij KPN Retail ook nu het KPN BelPlus pakket afnemen, dit is naar onze schatting 
een klein deel van alle “(werkelijke) CPS klanten”. Via deze brief worden deze klanten op de hoogte 
gesteld van het per 1 februari 2007 vervallen van BelPlus, en dat ze dan hun standaard abonnement 
behouden, en niet langer kosten hebben aan BelPlus. Er is in deze brief verder geen commerciële 
vermelding opgenomen. 
Voor ZM wordt een groot deel van de mailing activiteiten uitgevoerd door [bedrijfsvertrouwelijk: xxxxx]. 
 

(**) “CPS-klanten” zijn bij ZM gedefinieerd als klanten waarvan op basis van de omvang van hun recente KPN Retail 
verkeer een vermoeden bestaat dat ze via CPS bellen. 

 

Verwerken resultaten mailing 

De ontvangen antwoordkaarten worden gescand en tot en met 15 januari 2007 verzameld; dit gebeurt 
bij [bedrijfsvertrouwelijk: xxxxx]. [bedrijfsvertrouwelijk: xxxxx] levert het bestand met ontvangen 
reacties op de CM brieven, [bedrijfsvertrouwelijk: xxxxx] levert het bestand met ontvangen reacties op 
de ZM brieven. 
De aangeleverde bestanden worden in de periode tussen 15 januari en 1 februari 2007 
samengevoegd tot één bestand (Response bestand). 

 
NB Antwoordkaartjes die na 15 januari 2007 binnenkomen worden door [bedrijfsvertrouwelijk: xxxxx] 
opgespaard. Dit opsparen zal tot 15 februari 2007 plaatsvinden. Deze nagekomen antwoordkaartjes 
worden later door de Backoffice Eindhoven verwerkt. Dit leidt dan tot mutaties met een latere 
verwerkingsdatum dan 1 februari 2007; volgens de reguliere regels worden daarbij de inmiddels reeds 
verwerkte retail billing migraties van 1 februari 2007 weer aangepast conform de door de 
eindgebruiker aangegeven wens. Ook voor de financiële verrekening met de klant over de periode 
tussen 1 februari en de toepasselijke nieuwe mutatiedatum zijn de standaardregels van toepassing. 
Tezamen met het verwerken van de ná 15 januari 2007 binnengekomen antwoordkaartjes van CM en 
ZM klanten zal vlak na de datum van de retail billing migratie (1 februari 2007) opnieuw een actuele 
stand van zaken met betrekking tot bijgewerkte A-nummerlijsten worden opgemaakt, op grond 
waarvan daarna alsnog een nazorgactie in de retail billing zal worden gedaan waarmee zowel de 
antwoordkaartjes die zijn ontvangen ná 15 januari 2007 als ook de sinds 15 januari 2007 naar voren 
komende CPS-beschakelingen tot nieuwe migraties in de retail billing zullen leiden.  
Dit betekent dat de CPS-beschakelingen die nieuw ontstaan in de periode tussen 15 januari 2007 en 1 
februari 2007 aanleiding zullen geven om de betreffende CM- en ZM-klanten in de retail billing alsnog 
in de loop van februari 2007 op het standaardabonnement BelBasis te zetten, voorzover ze daar als 
effect van de migratie per 1 februari 2007 niet reeds op stonden. 
 
Het tussen 15 januari en 1 februari gevormde bestand wordt bewerkt, dit betreft o.a.: 
1. Het bestand wordt met behulp van de A-nummerlijsten vanaf eind oktober 2006 opnieuw 

gecontroleerd op klanten met CPS.  Immers tussen het meetmoment voor de mailing en het 
moment van het aanmaken van het Response bestand kunnen klanten nog CPS genomen 
hebben, en deze klanten moeten voor de retail billing migratie uitgefilterd worden. Dit geldt zowel 
voor de CM- als voor de ZM-klanten. 

2. Dubbele gegevens worden verwijderd. 
3. Met behulp van actuele Billing gegevens wordt vastgesteld of er tussen moment van mailing en 

aanmaken Response bestand wijzigingen zijn geweest in de situatie van de klant . Hierbij wordt 
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alleen naar de abonnementsgegevens gekeken. Dit is in feite een controle bestand. Het betreft de 
meest actuele situatie van elke klant (gebaseerd op Billing gegevens) om zeker te stellen dat 
tussentijdse mutaties (tussen mailing en migratie) juist verwerkt worden.  

4. Aandachtspunt is dat in dit bestand wel de subcategorie van CPS klanten die BelPlus hebben zijn 
opgenomen, omdat – gegeven het vervallen van BelPlus - deze klanten in de retail billing naar de 
standaardaansluiting zijnde BelBasis moeten worden gemigreerd. 

5. Het kenmerk ‘Telecomregio’ wordt toegevoegd aan de reacties. 
6. Het bestand wordt gesorteerd op ‘Telecomregio.’ 
 
De bewerking van het bestand is nodig omdat de situatie per klant in de tijd kan wijzigen. Per klant 
kan in de tijd gezien het volgende gebeuren: 
 
1. Op basis van de begin november 2006 bekende gegevens heeft de klant een brief ontvangen 

waarin een keuze voor een nieuw retail abonnement wordt voorgesteld. Indien de klant helemaal 
niets doet zal hij qua retail billing per 1 februari 2007 naar de voorgestelde keuze worden 
gemigreerd. 
VB Klant heeft BelPlus 60 en doet verder helemaal niets. Per 1 februari 2007 wordt deze klant qua 
retail billing naar BelVrij Weekend gemigreerd. 

2. De klant kan besluiten een eigen keuze te maken door het antwoordkaartje in te sturen. Het 
insturen van het kaartje is mogelijk tot 15 januari 2007 (dat staat zo op het kaartje vermeld; later 
ontvangen kaartjes ondergaan een ander proces). De klant wordt nu per 1 februari 2007 qua retail 
billing naar de op het antwoordkaartje aangegeven keuze gemigreerd. 
VB Klant heeft BelPlus 60 en zou dus worden gemigreerd naar BelVrij Weekend. De klant heeft 
echter op het antwoordkaartje aangegeven te kiezen voor BelVrij Avond&Weekend. De klant heeft 
dan per 1 februari 2007  BelVrij Avond&Weekend. 

3. Naast en lós van het insturen van het antwoordkaartje – in feite lós van de hele retail billing 
migratieaanleiding - kan de klant via andere ingangen van KPN zijn keuze voor het huidige 
abonnement en/of de keuze uit de huidige verkeerspakketten van KPN Retail wijzigen. Indien de 
klant geen antwoordkaartje heeft ingestuurd wordt op 16 januari 2007 op basis van de eerder 
genoemde conversieregels en de dan actuele situatie van de klant vastgesteld naar welk 
abonnement de klant per 1 februari 2007 wordt gemigreerd in de retail billing. Indien de klant wel 
een antwoordkaartje heeft ingestuurd, is de op dit kaartje gemaakte keuze leidend. De 
tussentijdse wijziging wordt in de retail billing migratie van 1 februari 2007 genegeerd. De klant 
wordt qua retail billing per 1 februari 2007 gemigreerd naar de op het antwoordkaartje 
aangegeven keuze. Uiteraard kan het ook voorkomen dat een klant een wijziging doorgeeft in de 
periode van 16 januari 2007 tot 1 februari 2007, bijv. een CPS instelling met tegelijkertijd een 
bericht aan KPN Retail over het opzeggen van zijn eerder gemaakte keuze(s) voor een bepaald 
retail pakket. In de retail billing migratie van 1 februari 2007 kan qua retail billing geen rekening 
meer worden gehouden met deze laatste retail wijzigingen (zoals eerder in dit document toegelicht 
worden alle ontvangen CPS- en WLR-orders in deze periode gewoon verwerkt door KPN 
Wholesale; het verwerken van deze orders wordt niet beïnvloed door het retail billing 
migratieproces); vanaf 2 februari 2007 kan de klant echter volgens de reguliere regels (dus ook 
kosteloos) het abonnement weer laten wijzigen. Deze tijdelijke “bevriezingsperiode” in de retail 
billing duurt slechts twee weken, naar verwachting gaat dat dus weinig tot geen problemen in de 
vorm van extra retail klantreacties/retail billing navraag opleveren. 
Voorbeeld 1:  Klant heeft BelPlus 60 en zou dus naar BelVrij Weekend gemigreerd worden. Half 
december besluit de klant zijn abonnement te wijzigen naar BelVrij Avond&Weekend. Klant stuurt 
geen antwoordkaartje in. De klant houdt dan per 1 februari 2007 BelVrij Avond&Weekend. 
Voorbeeld 2: Klant heeft BelPlus 60 en zal dus volgens het schema in de retail billing naar BelVrij 
Weekend gemigreerd worden. Klant reageert op de brief en stuurt een antwoordkaartje in met 
daarop de keuze BelVrij Altijd. Via de reguliere kanalen ontvangt KPN daarnaast bijvoorbeeld 
begin december de melding dat de betreffende klant zijn abonnement wil omzetten naar BelVrij 
Avond&Weekend.  De klant wordt dan per 1 februari 2007 in de retail billing gemigreerd naar 
BelVrij Altijd (het antwoordkaartje is leidend). 

 
Technische migratie 
Het bewerkte Response bestand wordt in brokken van ongeveer 100.000 mutaties verdeeld. 
Vervolgens wordt elke dag een brok van 100.000 mutaties met gebruik van standaard functionaliteit 
aangeboden als abonnementswijzigingen aan Billing. Door de standaardverwerking binnen Billing 
worden betreffende klanten gemigreerd. 
Bij het aanbieden van de mutaties aan Billing wordt rekening gehouden met de factuurperioden, dat is 
de reden dat het Respons bestand op Telecomregio gesorteerd wordt. 
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Van belang is dat niet alles geautomatiseerd binnen Billing verwerkt kan worden. Ongeveer  
[bedrijfsvertrouwelijk: xxxxx] (zakelijke) klanten worden handmatig in Billing verwerkt. 
Indien voor een klant (CM of ZM) op 16 januari 2007 op basis van de actuele A-nummerlijsten bekend 
is dat deze klant CPS heeft, dan wordt een klant altijd naar de standaard aansluiting gemigreerd per 1 
februari 2007. Het actuele abonnement van de klant per 16 januari 2007 is dan verder niet van belang. 
Voorbeeld: Klant heeft BelPlus 60 en heeft of neemt daarnaast voor 16 januari 2007 CPS. De klant 
wordt dan per 1 februari 2007 in de retail billing gemigreerd naar de standaard aansluiting van KPN 
(BelBasis). 
 
Tot slot 
Onderstaand schema geeft de migratie voor CM klanten weer van oud naar nieuw: 
 
 
Standaard migratie indien de klant niet actief anders verkiest 

Oude situatie Nieuwe situatie 
  
BelBasis CPS BelBasis 
  
BelBasis BelVrij Weekend 
  
BelPlus BelVrij Weekend 
  
BelVrij Avond en Weekend BelVrij Avond en Weekend 
  
BelVrij Altijd BelVrij Altijd 
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