
Ons kenmerk: OPTA/TN/2007/200197 

Zaaknummer: G.13.06 

Datum: 16 februari 2007 

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA, 

verder: het college) op het verzoek van N.V. Casema (hierna: Casema) tot beslechting van een 

geschil tussen haar en KPN B.V. (hierna: KPN) over de ingangsdatum van de tarieven voor de 

eenmalige administratieve kosten van nummerporteringen. 

 

Samenvatting  
1. Casema en KPN (hierna: partijen) betalen elkaar sinds een aantal jaren een vergoeding vo or de 

administratieve kosten van nummerporteringen. De vergoeding wordt betaald door de aanbieder 

waarmee de klant met behoud van zijn nummer een nieuwe overeenkomst aangaat. De 

vergoeding wordt ontvangen door de aanbieder waar een klant met behoud van zijn nummer 

vertrekt. Vanwege de gedaalde kosten zijn partijen in overleg getreden over een lagere 

vergoeding. Zij zijn het niet eens geworden over de ingangsdatum van de lagere vergoeding. 

KPN stelt als ingangsdatum 1 juli 2006 voor, Casema 1 januari 2006. KPN is bereid als 

compromis 1 april 2006 te accepteren. Casema heeft het college verzocht het tussen haar en 

KPN hierover gerezen geschil te beslechten. 

 

2. In antwoord op het verzoek van Casema heeft KPN gesteld dat het college onbevoegd is het 

geschil te beslechten. Het college is van oordeel dat hij gelet op artikel 4.10, zevende lid onder 

b, Tw, gelezen in samenhang met het arrest van het Europese Hof van Justitie van 13 juli 2006 

(zaak C-438/04, Mobistar/BIPT) bevoegd is het geschil te beslechten. Het college constateert  

dat  partijen het eens zijn over de hoogte van de te hanteren tarieven voor de eenmalige 

administratieve kosten van enkelvoudige nummerporteringen en bloknummerporteringen en dat 

het hem voorgelegde geschil alleen de ingangsdatum van die tarieven betreft. Het college 

bepaalt dat de te hanteren tarieven hebben te gelden vanaf 1 januari 2006.  

Verloop van de procedure 
3. Casema heef bij brief van 4 oktober 2006 bij het college een verzoek om geschilbeslechting 

ingediend. 

 

4. KPN heeft bij brief van 3 november 2006 een verweerschrift ingediend. 

 

5. Op 7 december 2006 hebben partijen ten kantore van OPTA op het verzoek respectievelijk het 

verweerschrift een mondelinge toelichting gegeven. 

 

Feitelijk kader 
6. Ten tijde van de Telecommunicatiewet (verder: Tw) zoals die gold vóór 19 mei 2004, was KPN 

een aanbieder van vaste openbare telefoonnetwerken en vaste openbare telefoondiensten met 

een aanmerkelijke marktmacht als bedoeld in artikel 6.4 (oud) Tw. Op grond van artikel 6.5 (oud) 

Tw diende zij andere partijen interconnectie te verschaffen tegen door het college goedgekeurde 

kostengeoriënteerde tarieven die waren vastgesteld met behulp van het zogenaamde EDC 

kostentoerekeningsmodel. In de memorie van toelichting bij de Tw is door de regering 



aangegeven dat de kosten van nummerportering in de interconnectieovereenkomsten hun 

regeling dienden te vinden. Op basis daarvan heeft het college de vergoeding van de 

administratieve kosten van nummerportering vanaf 1 juli 2001 jaarlijks beoordeeld. Het tarief dat 

vanaf 1 juli 2004 tot 1 januari 2006 gold, bedroeg € 22,46 en betreft de vergoeding van de 

administratieve kosten van KPN als gevolg van de enkelvoudige nummerportering. Dit bedrag 

werd betaald aan KPN door de aanbieder waarmee de eindgebruiker met behoud van nummer 

een nieuwe overeenkomst aanging. 

 

7. Op 19 mei 2004 is de gewijzigde Tw in werking getreden. Door de Europese Commissie 

aangewezen of alsnog door het college te bepalen markten dienen te worden onderzocht op de 

aanwezigheid van aanbieders met aanmerkelijke marktmacht. Indien de betreffende markt niet 

daadwerkelijk concurrerend is, legt het college passende verplichtingen op. Nummerportabiliteit 

of nummerporteringen maken geen deel uit van een door de Europese Commissie dan wel door 

het college aangewezen product- of dienstenmarkt in de zin van hoofdstuk 6a van de Tw. 

 

8. Casema en KPN hebben op 18 april 2002 een contract ondertekend. In de tariefbijlage zijn 

tarieven opgenomen betreffende nummerportabiliteit. Artikel 20.1 van dit contract luidt:  

"Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening daarvan door 

beide partijen en wordt aangegaan voor de periode tot en met de eerstvolgende 30 

juni. Partijen hebben de intentie om onmiddellijk aansluitend een nieuwe 

overeenkomst ter zake van de bestaande en eventueel nieuwe Diensten te sluiten en 

zullen uiterlijk [vier] maanden voor het verstrijken van deze Overeenkomst daartoe 

met elkaar in onderhandeling treden."  

 

9. Partijen hebben niet in de vier maanden na 30 juni 2002 onderhandeld over een nieuwe 

overeenkomst en ook geen nieuwe overeenkomst gesloten. Wel zijn de betalingen 

gecontinueerd.  

 

Juridisch Kader 
10.  Artikel 30 van de Universeledienstrichtlijn (2002/22/EG, publicatieblad 24.4.2002, L 108/51) 

bepaalt het volgende: 

“ 1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle abonnees van openbare telefoondiensten, met inbegrip van mobiele 

diensten, die daarom verzoeken, hun nummer(s) kunnen behouden, ongeacht de onderneming die de 

dienst levert;  

a. in het geval van geografische nummers op een specifieke locatie en 

b. in het geval van niet-geografische nummers, op elke locatie 

Dit lid is niet van toepassing op het overdragen van nummers tussen netwerken die diensten op een vaste 

locatie aanbieden en mobiele netwerken 

2. De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat de prijsstelling voor 

interconnectie verband houdende met de nummerportabiliteit kostengeoriënteerd is en 

dat eventuele directe kosten voor abonnees het gebruik van die faciliteiten niet 

ontmoedigen. 



3. De nationale regelgevende instanties leggen voor de nummerportabiliteit geen 

tarieven voor eindgebruikers op die de concurrentie zouden kunnen verstoren, zoals 

specifieke uniforme tarieven voor eindgebruikers.” 

 

11.  Artikel 12.2, eerste lid, Tw bepaalt het volgende: 

 

"Indien er tussen houders van een vergunning, tussen aanbieders, tussen aanbieders 

en ondernemingen, onderscheidenlijk tussen ondernemingen een geschil is ontstaan 

inzake de nakoming van een op een houder van een vergunning, een aanbieder of 

een onderneming die openbare elektronische communicatienet werken, bijbehorende 

faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt op grond van 

een bij of krachtens deze wet rustende verplichting, kan het college op aanvraag van 

een bij dat geschil betrokken partij het geschil beslechten, tenzij de beslechting van 

dat geschil op grond van deze wet aan een andere instantie is opgedragen." 

 

12.  Artikel 12.2, tweede lid, Tw bepaalt het volgende: 

 

"Onder een geschil als bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan t een geschil 

inzake de vraag of, indien de in dat lid bedoelde houders van een vergunning, 

aanbieders, aanbieders en ondernemingen, onderscheidenlijk ondernemingen een 

overeenkomst hebben gesloten op basis van een bij of krachtens deze wet op een of 

meer van hen rustende verplichting, de ter zake daarvan tussen hen bestaande 

verbintenissen, of de wijze waarop die verbintenissen worden nagekomen strijdig zijn, 

onderscheidenlijk strijdig is met het bij of krachtens deze wet bepaalde." 

 

13.  Artikel 4.10, eerste lid, onder a, van de Tw bepaalt het volgende: 

 

"Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een aanbieder van een 

bij die maatregel aan te wijzen categorie van openbare elektronische 

communicatiediensten verplicht is degene die op grond van een met hem gesloten 

overeenkomst die elektronische communicatiedienst afneemt de mogelijkheid te 

bieden het in het kader van de afgenomen elektronische communicatiedienst bij hem 

in gebruik zijnde nummer te blijven gebruiken na beëindiging van de levering van de 

dienst in het geval de beëindiging van de levering plaatsvindt ten gevolge van een 

rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst." 

 

14.  Artikel 4.10, zevende lid, bepaalt het volgende: 

 

“een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk waarover een 

krachtens het eerste lid aangewezen categorie van openbare elektronische 

communicatiediensten wordt verzorgd : 

a. zorgt ervoor dat zijn netwerk zodanig is ingericht dat een aanbieder van die dienst 

een krachtens het eerste lid opgelegde verplichting kan nakomen, en 

b. stelt voor interconnectie verband houdende met een krachtens het eerste lid 

opgelegde verplichting een kostengeoriënteerd tarief vast. 

 



15.  Op 27 januari 2006 heeft het college aan de in aanmerking komende marktpartijen een 

mededeling (hierna: Mededeling) met de volgende inhoud gedaan:  

 

“ 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.  

 

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. “ 

 

                                                 
1 Sinds 1 januari 2006 zijn ten aanzien van KPN, als aangewezen partij met aanmerkelijke marktmacht, nieuwe 

verplichtingen van toepassing. De dienst nummerportering valt niet onder één van deze verplichtingen (zie onder 

3, Feitelijk kader).  



Standpunten van Casema 
16.  Voor de standpunten van Casema verwijst het college naar de door Casema ingebrachte 

stukken en hetgeen ter hoorzitting naar voren is gebracht. Het standpunt van Casema laat zich, 

voor zover in dit geschil relevant, als volgt samenvatten. 

 

17.  Casema stelt dat vast staat dat partijen gehouden zijn te onderhandelen over de tarieven in het 

kader van de nummerportering. De tarieven moeten daarbij voldoen aan de wettelijke norm van 

redelijkheid. Dat geldt ook voor de datum van ingang. Door het college zijn de door KPN 

zelfstandig vastgestelde tarieven als vooralsnog niet onredelijk aangemerkt. Deze tarieven zijn 

ook door Casema en KPN in hun onderhandelingen bepaald. Wanneer KPN na 1 januari 2006 

op enig moment een hoger tarief in rekening brengt dan is er geen sprake van een redelijk tarief. 

Het weigeren vanaf 1 januari 2006 een redelijk tarief te hanteren is het door KPN nalaten te 

voldoen aan de verplichting om te onderhandelen over redelijke tarieven. Volgens Casema 

levert deze redelijkheidsnorm overigens, zoals door het college in zijn Mededeling vastgesteld, 

op zichzelf een wettelijke verplichting op.  

 

Standpunten van KPN 
18.  Voor de standpunten van KPN verwijst het college naar de door KPN ingebrachte stukken en 

hetgeen ter hoorzitting naar voren is gebracht. Het standpunt van KPN laat zich, voor zover in dit 

geschil relevant, als volgt samenvatten. 

 

19.  KPN stelt dat de verplichting tot het bieden van nummerportabiliteit voortvloeit uit artikel 4.10 Tw 

en niet uit de interoperabiliteitsverplichtingen van hoofdstuk 6 Tw of uit de uit hoofdstuk 6a Tw 

voortvloeiende verplichtingen voor partijen met aanmerkelijke marktmacht. Verder stelt KPN dat 

de Tw geen regeling kent voor de vergoeding van de eenmalige administratieve kosten tussen 

de oude en nieuwe aanbieder van het overboeken van de gebruiker die met nummerbehoud 

overstapt. Wel kan volgens KPN uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 4.10 Tw worden 

afgeleid dat de oude aanbieder de eenmalige administratieve kosten van de nummerportering 

mag doorberekenen aan de nieuwe aanbieder. 

 

20.  Over de bevoegdheid van het college stelt KPN dat artikel 12.2, eerste lid, Tw niet van 

toepassing is omdat KPN de wettelijke verplichting tot nummerportering nakomt. Verder stelt 

KPN dat het college evenmin op grond van artikel 12.2, tweede lid, Tw bevoegd is. De Tw 

bepaalt namelijk niets over de hoogte of het tijdstip van in werking treden van het tarief waar het 

geschil over gaat. KPN concludeert dat het college zich onbevoegd dient te verklaren. Voor het 

geval het college zich toch bevoegd acht, is KPN van mening dat het college het verzoek van 

Casema dient af te wijzen. Dit omdat KPN haar verplichtingen op grond van artikel 4.10 Tw 

nakomt en de verbintenissen tussen Casema en KPN over nummerportering en de wijze van 

nakoming niet strijdig zijn met de Tw. Een extra argument is daarbij dat het niet gerechtvaardigd 

is aan de feitelijk overeengekomen tarieven terugwerkende kracht toe te kennen. 

 



Overwegingen 

 De bevoegdheid van het college 

21.  Op grond van artikel 12.2 Tw heeft het college de bevoegdheid om in bepaalde gevallen 

geschillen tussen marktpartijen te beslechten. Ingevolge artikel 12.2, eerste lid, moet het dan 

gaan om een geschil over de nakoming van een op een marktpartij bij of krachtens de Tw 

rustende verplichting. In het geval van artikel 12.2, tweede lid, moet het gaan om een geschil 

inzake de vraag of, indien marktpartijen een overeenkomst hebben gesloten op basis van een bij 

of krachtens de Tw op een of meer van hen rustende verplichting, de tussen hen geldende 

verbintenissen of de wijze waarop die verbintenissen worden nagekomen in strijd zijn dan wel is 

met het bij of krachtens de Tw bepaalde. 

 

22.  Voor de bevoegdheid van het college is zowel voor de toepassing van het eerste als het tweede 

lid van artikel 12.2 Tw vereist dat er sprake is van een op een of meer marktpartijen bij of 

krachtens de Tw rustende verplichting. Het college zal daarom allereerst nagaan of sprake is 

van een voor (één der) partijen uit de Tw voortvloeiende verplichting met betrekking tot het 

vaststellen van een tarief voor nummerportering. 

 

23.  Naar het oordeel van het college ligt deze voor iedere aanbieder van een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk geldende verplichting besloten in artikel 4.10, zevende lid onder b, Tw. Uit 

de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met dit artikel heeft beoogd artikel 30, tweede lid, 

van de Universeledienstrichtlijn te implementeren. Hoewel de wetgever blijkens de 

artikelsgewijze toelichting tot “interconnectie verband houdende met nummerportering” alleen 

rekende het extra verkeer in verband met nummerportering (nl. het doorsturen van de oproep 

van de oude aanbieder naar de nieuwe aanbieder)2, vindt deze beperkte opvatting geen steun in 

het arrest van 13 juli 2006 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake 

Mobistar/BIPT. Daarin heeft het Hof geoordeeld dat de prijsstelling voor “interconnectie in 

verband met nummerportabiliteit” als bedoeld in artikel 30, tweede lid, van de 

Universeledienstrichtlijn mede betrekking heeft op de opzetkosten.3 In de desbetreffende 

Belgische wet- en regelgeving zijn opzetkosten gedefinieerd als “de eenmalige meerkost om één 

of meer mobiele nummers over te dragen bovenop de kosten om klanten zonder 

nummeroverdracht over te dragen naar een andere operator of dienstenleverancier of om de 

dienstverlening stop te zetten”. Deze zogenaamde opzetkosten zijn het equivalent van de 

eenmalige administratieve kosten die voortvloeien uit de uitvoering van aanvragen tot 

nummeroverdracht waarvan in dit geschil sprake is. 

 

24.  Het college is dan ook van oordeel dat het geschil betrekking heeft op de nakoming van een op 

partijen bij of krachtens de Tw rustende verplichting en dat hij op grond van artikel 12.2, eerste 

lid, Tw bevoegd is om dat geschil te beslechten.          

 

7.2    Beoordeling van het geschil 

 

                                                 
2 MvT, Kamerstukken II, 28851, nr. 3, p. 100-101 
3 Zaak C-438/04, gepubliceerd in o.a. Mediaforum 2006-10, p.309, r.o. 30 



25.  Het college stelt vast dat tussen partijen uitsluitend in geschil is de vraag met ingang van welke 

datum de door KPN vastgestelde tarieven hebben te gelden. Het college zal zich derhalve tot dit 

geschilpunt beperken. 

 

26.  In dit verband acht het college van belang dat tot 1 januari 2006 op basis van het door het 

college op 30 juni 2004 genomen Goedkeuringsbesluit wholesaletariefregulering periode 

2004/20054 kostengeoriënteerd tarieven golden voor de vergoeding van de eenmalige 

administratieve kosten van nummerportering door KPN als donerende partij. 

 

27.  Op grond van artikel 19.5, eerste lid, Tw gold dat besluit tot de datum van inwerkingtreding van 

de besluiten van het college op grond van o.a. artikel 6a.2, eerste lid, Tw inzake de 

wholesalemarkten voor vaste telefonie. Die besluiten zijn op 1 januari 2006 in werking getreden. 

Daarom is het college, mede gelet op de beoogde ingangsdatum in zijn Mededeling, van oordeel 

dat KPN de op haar rustende verplichting krachtens artikel 4.10, zevende lid onder b, Tw, 

houdende het vaststellen van kostengeoriënteerde tarieven voor de eenmalige administratieve 

kosten voor nummerporteringen, met ingang van 1 januari 2006 dient na te leven. Dit betekent 

dat KPN vanaf genoemde datum die kostengeoriënteerde tarieven dient te hanteren. 

 

28.  Casema heeft niet gesteld dat de door KPN vastgestelde tarieven niet kostengeoriënteerd zijn, 

zodat het college zich niet bevoegd acht om in dit geschil over dat aspect te oordelen. Mocht 

daarover tussen partijen alsnog een geschil ontstaan, dan kan dit afzonderlijk aan het college 

voorgelegd worden.  

7.3    Conclusie 

29.  Op grond van het voorgaande komt het college tot de slotsom dat de door KPN vastgestelde 

tarieven voor de eenmalige administratieve kosten van nummerporteringen tussen partijen 

hebben te gelden vanaf 1 januari 2006. 

 

Besluit 
30.  Het college besluit dat de door KPN vastgestelde tarieven voor de eenmalige administratieve 

kosten van nummerporteringen tussen haar en Casema hebben te gelden vanaf 1 januari 2006. 

 

 

Het college van de Onafhankelijke Post en telecommunicatie Autoriteit 

Namens het college, 

Sectorleider Nummers en Registraties. 

 

 

 

mr. F.J.G. van der Plas,  

 

 

 

                                                 
4 OPTA/IBT/2004/202290.  



 

 

 
 
 
 
Beroepsmogelijkheid 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 
Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 
bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 
 Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het 
College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30.  
 


