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Aan de aanbieders van telefoniediensten en andere belanghebbenden bij Nummerportabiliteit. 

Inleiding 

Het college is voornemens nieuwe beleidsregels voor nummerportabiliteit bekend te maken. 

Nummerportabliteit betreft het behoud van het nummer als de afnemer van een telefoondienst er voor 

kiest hetzelfde nummer te blijven gebruiken als hij zijn overeenkomst tegen andere voorwaarden, op 

een andere locatie of met een andere aanbieder voortzet. Nummerportabiliteit wordt ook wel 

aangeduid als nummerbehoud.  

Bijgaande concept-beleidsregels worden ter consultatie aan de betrokken marktpartijen voorgelegd. 

Na een toelichting op de stand van zaken op het gebied van de nummerportabiliteit en de met de 

beleidsregels te realiseren doelstellingen wordt een aantal vragen aan de betrokkenen voorgelegd. Het 

college ontvangt daarop graag uw reactie. Het college zal over de concept-beleidsregels een 

hoorzitting beleggen als de reacties daartoe naar het oordeel van het college aanleiding geven of als 

betrokkenen de behoefte daaraan kenbaar maken. 

Het college is belast met het toezicht op de naleving van de regels voor nummerportabiliteit, zoals 

neergelegd in artikel 4.10 Telecommunicatiewet (hierna: Tw) en in het Besluit nummerportabiliteit.
1
 Het 

college heeft in 1998 een bekendmaking aan de nummerportabiliteit gewijd.
2
 Daarin is een besluit 

opgenomen over het terugvallen van geporteerde nummers na beëindiging van de overeenkomst door 

de afnemer van de (telefonie-)dienst en over een kwartaalrapportage over geporteerde nummers. In 

2001 (met wijziging in 2003) heeft het college beleidsregels voor het porteren van mobiele nummers 

vanwege in dat verband optredende problemen vastgesteld.
3
 Door een uitspraak van de rechter

4
 en 
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een aanpassing van de wetstekst (art. 4.10, eerste lid, onder a, Tw) staat nu vast dat portering moet 

worden geboden bij een rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst met de abonnee. Met de 

nieuwe beleidsregels vervallen de eerdere bekendmakingen over nummerportabiliteit en de 

beleidsregels voor nummerportabiliteit bij mobiele nummers. 

Deze consultatie richt zich op de positie van de afnemer van de dienst, de abonnee die de wens te 

kennen heeft gegeven om zijn nummer te behouden bij de voortzetting van het contract tegen andere 

voorwaarden of bij de wisseling van aanbieder of locatie. Kwesties rond de vergoedingen die 

aanbieders aan elkaar betalen blijven buiten beschouwing. 

Problemen met nummerportabiliteit 

Een aantal jaren geleden deden zich problemen voor met het porteren van mobiele nummers. OPTA 

heeft de mobiele aanbieders een norm opgelegd van minimaal 95 % geslaagde porteringen en een 

rapportageplicht. De eerdere grote problemen met het porteren van mobiele nummers lijken voorbij en 

daarmee kunnen de rapportageverplichtingen voor de mobiele operators vervallen. In het algemeen 

worden nummerporteringen door de aanbieders nu goed uitgevoerd. Er blijken zich echter nog wel de 

volgende problemen voor te doen of voor te hebben gedaan. Hieronder geeft het college een aantal 

voorbeelden dat mede aanleiding heeft gegeven voor het opstellen van nieuwe beleidsregels. 

- In sommige gevallen leidt het zelf opzeggen van het contract bij de oude aanbieder door een 

afnemer er toe dat een nummerportering die bij de nieuwe aanbieder wordt aangevraagd, 

problematisch verloopt.  

- Nummerportabiliteit is voor aanbieders ook verplicht als de afnemer een ander contract afneemt bij 

dezelfde aanbieder. Niet in alle gevallen wordt bij wisseling van abonnement, bijvoorbeeld van 

achteraf betalen naar vooraf betalen (van postpaid naar prepaid), of bij wisseling van de 

belbundelgrootte, nummerportabiliteit geboden.  

- Het college heeft vragen ontvangen van afnemers over de verplichtingen voor aanbieders indien 

een telefoondienst met meerdere nummers (bijvoorbeeld ISDN-2 of grote nummerblokken) wordt 

geleverd. 

- Soms gaat een nummerportering fout. Een afnemer merkt de fout pas op, op het moment dat de 

nummerportering uitgevoerd had moeten zijn. Dit leidt tot grote problemen bij nummers die al 

eerder geporteerd zijn. Deze nummers vallen na het beëindigen van het contract terug naar de 

oorspronkelijke nummerhouder. De aanbieder die de fout wil herstellen, heeft dan geen 

beschikking meer over het nummer en kan daarom de fout niet meer herstellen. Dit leidt tot een 

situatie dat de afnemer het nummer de facto niet kan behouden.
5

- In de praktijk doen zich problemen voor met verzoeken om nummerbehoud die kort (een aantal 

dagen) voor afloop van het contract worden gedaan. Doordat de aanbieders een termijn van tien 

werkdagen hanteren voor het uitvoeren van een nummerportering, komt het voor dat de portering 

pas wordt uitgevoerd na de beëindiging van het contract. In sommige gevallen laten de systemen 

van aanbieders in dat geval een portering niet meer toe. Voor nummers die in het verleden al eens 

geporteerd zijn, geldt dat deze nummers bij een snel uitgevoerde terugval niet meer in het bezit 
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zijn van de oude aanbieder, zodat portering technisch niet meer mogelijk is. 

Vragen

In de bijlage heeft het college beleidsregels geformuleerd die mede bovenstaande problemen dienen 

op te lossen. Deze beleidsregels worden met deze brief geconsulteerd. Het college stelt u daarbij de 

volgende vragen. 

1. Zijn er naar uw mening situaties in de relatie afnemer – aanbieder(s) rond nummerportabiliteit die 

om een standpuntbepaling van het college vragen die niet door het voorgaande worden bestreken. 

Zo ja, welke? 

2. Het college stelt voor in de in aanmerking komende gevallen de terugval van nummers niet te laten 

plaatsvinden binnen een maand na afloop van het contract. Hiermee wordt gerealiseerd dat 

enerzijds een afnemer tot het tijdstip van beëindiging van het contract nummerbehoud kan krijgen 

en anderzijds dat een fout van een betrokken aanbieder er niet toe leidt dat het verzoek voor 

nummerbehoud niet meer gerealiseerd kan worden. Acht u dit een juiste oplossing? Zo nee, hebt u 

een suggestie voor een andere afdoende oplossing voor het geschetste probleem? 

3. Acht u het wenselijk dat het college aan marktpartijen de gelegenheid biedt hun reactie in een 

openbare bijeenkomst toe te lichten?  

4. Zij er andere zaken die u in het kader van de voorgenomen beleidsregels naar voren wilt brengen?  

Procedure 

U kunt uw reactie voor 30 november 2007 zenden aan het college van OPTA ter attentie van de heer 

R.N. Brummelkamp, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag of per e-mail aan r.brummelkamp@opta.nl.  

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

Sectorleider Nummers & Registraties (wnd.) 

mw. mr. I.M.A. van der Hart 
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Consultatiedocument beleidsregels nummerportabiliteit 2008 

Bekendmaking van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) 

Inleiding 

Afnemers
1
 van telefoniediensten hebben het recht hun telefoonnummer mee te nemen naar een 

andere aanbieder als hun contract met de huidige aanbieder afloopt of als de huidge aanbieder instemt 

met voortijdige beëindiging van het contract. Dit wordt ook wel nummerbehoud of nummerportabiliteit 

genoemd. De betrokken aanbieder(s) moet(en) aan een verzoek tot nummerbehoud medewerking 

verlenen. Dit is geregeld in artikel 4.10 Telecommunicatiewet (hierna: Tw) dat uitgewerkt is in het 

Besluit nummerportabiliteit (hierna: Besluit).
2
 Het college is belast met het toezicht op de naleving en 

handhaving van de wettelijke regels voor nummerportabiliteit. 

Het college acht het nuttig om zijn inzichten over de naleving van nummerportabiliteitsverplichtingen  in 

één document bijeen te brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van de gelegenheid om de inhoud 

daarvan aan te passen aan de ontwikkelingen van de laatste jaren. 

Het college is op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw via de door hem aangewezen ambtenaren belast 

met het toezicht op de naleving van artikel 4.10 Tw. Het college is op grond van artikel 4.10, vierde lid, 

Tw bevoegd tot het nemen van het hieronder opgenomen aanwijzingsbesluit over het terugvallen van 

eerder geporteerde nummers naar de oorspronkelijke nummerhouder als de gebruiker zijn contract 

opzegt na de portering. Verder heeft het college op grond van artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht 

de hieronder opgenomen beleidsregels vastgesteld over het gebruik van zijn bevoegdheden op het 

terrein van nummerportabiliteit. 

Uitgangspunten 

Het college hanteert bij het toezicht op de naleving van de regels voor nummerportabiliteit de volgende 

uitgangspunten: 

- Nummerbehoud is een recht van de afnemer van de dienst. De betrokken aanbieder of aanbieders 

zijn verplicht daaraan zonder voorbehoud hun medewerking te verlenen. 

- De afnemer kan tot het einde van de looptijd van het contract een beroep doen op nummerbehoud. 

- Nummerbehoud omvat op grond van de wet ook die gevallen dat ook het contract op andere 

voorwaarden wordt voortgezet bij dezelfde aanbieder. 

- Tussen de betrokken aanbieders gemaakte afspraken over de afhandeling van verzoeken om 
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nummerbehoud kunnen niet aan de afnemer worden tegengeworpen. 

- De aanbieders zijn verantwoordelijk voor het handelen van degenen die zij inschakelen voor het 

afsluiten van overeenkomsten met afnemers van hun diensten. 

- Het recht op nummerbehoud strekt zich ook uit tot die gevallen dat de afnemer die wil wisselen van 

aanbieder met behoud van nummer zelf de houder van het nummer is. Dit doet niets af aan de 

overige rechten die deze houder van het nummer kan ontlenen aan het gegeven dat hij zelf houder 

is van het nummer. 

- Fouten van één van de betrokken operators bij de afhandeling van verzoeken om nummerbehoud 

mogen niet leiden tot het onmogelijk worden van het nummerbehoud. 

- Het aanbieden van diensten waarbij meerdere telefoonnummers zijn verstrekt, mag niet beperkend 

werken op het behouden van één of meerdere nummers. 

- Nummerbehoud kan een aanbieder er niet toe verplichten een nieuwe dienst te creëren.  

Aanwijzingsbesluit 

1. Het college wijst op grond van artikel 4.10, vierde lid, Tw geografische nummers, nummers voor 

mobiele telefonie en nummers met de dienstcodes 084, 085, 087 en 091 aan als nummers 

waarvoor geldt dat, in het geval dat een nummer uit die categorie na een overgang op grond van 

het derde lid van dat wetsartikel niet langer in gebruik is, de toekenning van het nummer teruggaat 

naar de aanbieder aan wie het nummer op basis van een aanvraag was toegekend. 

Beleidsregels 

2. Aanbieders dienen een portering, zoals genoemd in artikel 4.10, vijfde en zesde lid, Tw, aan het 

college mee te delen. Indien een aanbieder de portering (direct of indirect) uitvoert met 

gebruikmaking van het netwerk van de vereniging COIN, geschiedt deze mededeling aan het 

college automatisch. 

3. Het recht op nummerbehoud geldt zowel bij het wisselen van aanbieder als bij het wisselen van 

contractsvorm bij één aanbieder.  

4. Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de informatie aan en voor het gedrag van de personen en 

bedrijven die zij inschakelen bij het sluiten, wijzigen en beëindigen van contracten van de voor 

nummerbehoud aangewezen openbare elektronische communicatiediensten. 

5. Bij de overgang van een afnemer van de ene aanbieder naar de andere aanbieder met behoud 

van nummer dienen beide aanbieders op grond van artikel 4.10 Tw hun medewerking te verlenen. 

Het college is van oordeel dat beide aanbieders dienen mee te werken aan het binnen tien 

werkdagen afronden van de overgang van het nummer of uiterlijk op de eerste werkdag na afloop 

van het contract als het verzoek meer dan tien dagen voor de afloop van het contract is gedaan. 

6. De nummergebruiker kan ook een beroep kan doen op het recht op nummerbehoud als de 

nummergebruiker gebruik maakt van een nummer dat aan hem zelf is toegekend. 

7. De afnemer die het contract heeft opgezegd, heeft tot het einde van de looptijd van het contract 

het recht beroep te doen op nummerbehoud waaraan de aanbieder(s) medewerking moet(en) 



verlenen. 

8. Terugval van een nummer (zoals aan de orde in het Aanwijzingsbesluit) mag niet eerder 

plaatsvinden dan een maand na de beëindiging van het contract, zodat eventuele fouten bij de 

afhandeling van een verzoek om nummerbehoud nog kunnen worden hersteld.  

9. Indien het contract betrekking heeft op meerdere nummers kan de afnemer zelf kiezen welk(e) 

nummer(s) hij wil behouden om te worden aangesloten bij één of meerdere andere aanbieders. 

10. De nieuwe aanbieder hoeft alleen nummerbehoud te leveren die past bij het nummergebruik van 

de aangeboden dienst. 

Datum van in werking treden 

11. Deze beleidsregels en het Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 4.10, vierde lid, Tw vinden hun 

toepassing vanaf 1 januari 2008. Op dat moment vervalt de toepassing van de Bekendmaking 

nummerportabiliteit, van de richtlijn informatieverschaffing nummerportabiliteit
3
 en van de 

Beleidsregels nummerportabiliteit mobiele telefonie. 

Toelichting 

De wisseling van aanbieder met behoud van nummer geldt voor diensten die gebruik maken van 

geografische en niet-geografische nummers voor zover die nummers op grond van een nummerplan 

gebruikt mogen worden voor de ontvangst van gesprekken. Tot op heden betreft dit alleen nummers 

die in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten worden genoemd. De geografische nummers 

zijn de nummers waarvan een netnummer deel uitmaakt. De niet-geografische nummers die binnen de 

omschrijving vallen, zijn op dit moment nummers beginnend met de dienstcodes 061 t/m 065, 068, 

0800, 084, 085, 087, 088, 0900, 0906, 0909, 091, 14 en 18.  

De Tw bepaalt sinds 13 december 2006 in artikel 4.10 dat het nummerbehoud is gebonden aan een 

rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst.  

Artikel 1  

Als na de overgang met nummerbehoud het nieuwe contract wordt beëindigd en de nummers niet 

worden doorgeporteerd, vallen de nummers uit de door het college aangewezen categorieën nummers 

terug naar de oorspronkelijke nummerhouder. Het Aanwijzingsbesluit is gelijkluidend aan het besluit in 

de Bekendmaking nummerportabiliteit uit 1998 en berust op artikel 4.10, vierde lid, Tw. 

Artikel 2 

Alle aanbieders maken (direct of indirect) voor de afhandeling van verzoeken voor nummerbehoud 

gebruik van een gemeenschappelijk systeem COIN waarin onder meer is na te gaan bij welke 

aanbieder een nummer aankiesbaar is en wanneer daarin verandering optreedt. Doordat de bij COIN 

aangesloten aanbieders toestaan dat het college inzicht heeft in dit systeem wordt daardoor het 

college automatisch geïnformeerd over de geporteerde nummers die van rechtswege overgaan op een 
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andere aanbieder. Via COIN voldoen de aanbieders ook aan andere informatieverplichtingen op grond 

van artikel 4.10 Tw, vierde en vijfde lid. 

Artikel 3 

Het Besluit bepaalt dat nummerbehoud mogelijk moet zijn als de gebruiker de dienst afneemt tegen 

andere contractuele voorwaarden. Naar de mening van het college valt hieronder ook de wisseling van 

abonnement, van achteraf betalen naar vooraf betalen (van postpaid naar prepaid), of andersom, of bij 

overstap naar een aanbieding van dezelfde aanbieder. Ook voor het wisselen tussen technische 

varianten van telefonie van dezelfde aanbieder, zoals tussen ISDN, analoge telefonie en VoIP, geldt 

de verplichting tot nummerportabiliteit. 

Artikel 4 

Mobiele telefonie, en de laatste tijd ook VoIP, worden ook verkocht via derden (hulppersonen). De 

afnemer kan bij de hulppersoon alle handelingen verrichten om de dienst te verkrijgen. Dit artikel 

benadrukt dat aanbieders verantwoordelijk zijn voor de hulppersonen die zij inschakelen voor het 

namens hen sluiten, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten voor diensten en dat daarom 

nummerbehoud ook in deze gevallen mogelijk moet zijn. Daarnaast blijft de aanbieder van de dienst 

(en niet de hulppersoon) diegene op wie de wettelijke verplichting rust voor het leveren van 

nummerportabiliteit. De aanbieders dienen deze hulppersonen dan ook van de juiste informatie en 

hulpmiddelen te voorzien. 

Artikel 5 

De verplichting om mee te werken aan nummerbehoud geldt zowel voor de aanbieder bij wie de 

gebruiker de dienst opzegt als voor de aanbieder met wie de gebruiker een nieuwe overeenkomst 

afsluit. Bij wisseling van contractsvorm of contractsvoorwaarden bij dezelfde aanbieder is er 

vanzelfsprekend maar sprake van één aanbieder.  

Het college is van mening dat het redelijk is dat een verzoek om nummerbehoud binnen tien 

werkdagen wordt uitgevoerd, of als dat later is, uiterlijk op de werkdag nadat de opgezegde 

overeenkomst afloopt. Dit is conform de bestaande praktijk van de operators bij portering van 

nummers.  

Artikel 6 

Er zijn nummerreeksen waarvan de nummers direct aan de afnemer van de telefoniedienst kunnen 

worden toegekend, zoals informatienummers en bedrijfsnummers. Deze afnemers hebben van het 

college het gebruiksrecht van het nummer verkregen. Voor de implementatie (en daarmee de 

bereikbaarheid) van het nummer zijn deze afnemers aangewezen op telefonieaanbieders. Als het 

nummer door de aanbieder aankiesbaar is gemaakt dan heeft deze aanbieder de controle over het 

nummer en is de afnemer afhankelijk van deze aanbieder als het nummer bij een andere aanbieder 

geïmplementeerd moet worden. Het college is van mening dat afnemers met aan henzelf toegekende 

nummers bij wisseling van aanbieder minimaal (en in ieder geval) dezelfde rechten hebben als 

afnemers die nummers van een aanbieder gebruiken. 



Artikel 7 

De wet bepaalt niets over het moment van het indienen van het verzoek om nummerbehoud. In de 

praktijk blijkt dat er problemen kunnen ontstaan als een afnemer minder dan tien werkdagen voor het 

beëindigen van het contract om nummerbehoud verzoekt. Een afnemer heeft dan echter wel recht op 

nummerbehoud. Een verzoek moet dus ook gehonoreerd worden als het in de laatste tien dagen voor 

de afloop van het contract wordt gedaan, ook als dat niet tegelijkertijd met het opzeggen en het sluiten 

van het nieuwe contract gebeurt.  

Aangezien de verwerking van een verzoek tot nummerbehoud tien werkdagen in beslag kan nemen, 

kan de situatie ontstaan dat pas na afloop van het contract de portering bij de oude aanbieder bekend 

wordt. Indien het nummer al eerder geporteerd is geweest, zou het nummer dan al teruggevallen 

kunnen zijn naar de oorspronkelijke aanbieder. In artikel 8 wordt hiervoor een oplossing geschetst. 

Artikel 8 

Als er iets misgaat bij de afhandeling van het verzoek om nummerbehoud van een al eerder 

geporteerd nummer zou de situatie kunnen ontstaan dat de oude aanbieder het nummer meteen laat 

terugvallen naar de aanbieder waaraan het nummer oorspronkelijk was toegekend. Hierdoor kan de 

fout niet meer worden hersteld. Om dit te voorkomen acht het college het noodzakelijk dat de 

eventuele terugval niet eerder wordt uitgevoerd dan een maand na beëindiging van de overeenkomst.  

Artikel 9 

Nummerbehoud dient ook mogelijk te zijn als bij beëindiging van de overeenkomst maar voor een deel 

van de betrokken nummers aanspraak wordt gemaakt op nummerbehoud. Als bijvoorbeeld een 

afnemer de telefoondienst afneemt met 1000 nummers moet het mogelijk zijn om bij beëindiging van 

het contract slechts een gedeelte van deze nummers mee te nemen. Nummerbehoud dient ook 

mogelijk te zijn als de te behouden nummers bij meerdere nieuwe aanbieders worden aangesloten. 

Het is daarmee denkbaar dat een gebruiker die een aansluiting met twee telefoonnummers heeft deze 

nummers laat onderbrengen bij twee verschillende aanbieders. 

Artikel 10 

Dit artikel geeft aan dat de inhoud van de telefoondienst van een aanbieder zoals die geleverd wordt 

(los van nummerportabiliteit) leidend is voor de vraag welke nummers en welke hoeveelheid nummers 

naar zijn netwerk moeten worden geporteerd. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven.  

- Een aanbieder die een telefoondienst met alleen bedrijfsnummers (088) levert, hoeft bijvoorbeeld 

geen nummers voor persoonlijke assistentdiensten (084 of 087) naar zijn netwerk te porteren.  

- Een aanbieder die een telefoonaansluiting levert waaraan slechts één telefoonnummer verbonden 

is, hoeft slechts één telefoonnummer naar zijn netwerk te porteren. 

- Een aanbieder met de mogelijkheid van meerdere telefoonnummers per aansluiting, dient de 

mogelijkheid te bieden dat meerdere nummers worden geporteerd naar zijn netwerk. 


