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Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2008/200372 

Datum: 26 februari 2008 

Nota van Bevindingen betreffende de reacties van Belanghebbenden op het 

consultatiedocument Aanwijzingsbesluit en Beleidsregels Nummerportabiliteit 

2008 

In deze Nota van Bevindingen vindt u de reacties van belanghebbenden op het consultatiedocument 

van de beleidsregels nummerportabiliteit 2008 (kenmerk: OPTA/TN/2007/202389). Dit 

consultatiedocument is in november 2007 geconsulteerd. 

In totaal hebben 11 partijen op het consultatiedocument gereageerd, te weten: Atlantic Telecom,  

bbned, COIN, dhr. E. Verzijl, KPN, Tele2, T-Mobile, UPC, Verizon, Vodafone en Zesko (Casema, 

Multikabel, @Home).  

Het college heeft onderstaand de reacties van marktpartijen samengevat en geeft aan op welke wijze 

hij met deze reactie omgaat. Eerst zal worden ingegaan op de door het college gestelde vragen, 

daarna zullen de opmerkingen op specifieke tekstonderdelen en artikelen worden behandeld. 

Het college waardeert alle reacties die zijn binnengekomen op het consultatiedocument en dankt  

belanghebbenden voor hun betrokkenheid en inzet. 

Vragen 1 en 4 in het consultatiedocument en niet artikel-specifieke reacties 

Tekst uit het consultatiedocument

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

Reacties marktpartijen

1. T-Mobile herkent zich niet in de problemen. De problemen spelen bij nummerportabiliteit op het 

vaste net.  

2. Reactie Zesko: Het college dient ook de zaken uit de Taskforce overstapdrempels te betrekken. 

3. Diverse aanbieders hebben gesteld een redelijke implementatietermijn voor systeem-

aanpassingen te wensen. 

4. Scarlet vraagt zich af hoe het college aansluiting houdt bij praktijk in COIN. Misschien dienen de 

regels vaker aangepast te worden. 

5. Reactie Tele2: Het mag niet worden toegestaan dat porteringen niet plaatsvinden wegens 

gebrekkige bedrijfsprocessen. 

6. Reactie Zesko: Een redelijke kostenvergoeding moet niet zijn uitgesloten. 
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Reactie college

1. Er doen zich zowel problemen voor bij porteringen op het mobiele- als bij het vaste netwerk. Deze 

beleidsregels bieden een oplossing voor deze problemen. 

2. Het college heeft zich op de hoogte gesteld van de werkzaamheden binnen het Taskforce 

overstapdrempels. Belangrijk onderwerp in deze Taskforce wordt gevormd door problemen van 

samenhangende diensten van verschillende operators en/of samenhangende diensten met 

verschillende looptijd. De beleidsregels nummerportering staan niet in de weg aan de oplossing 

van deze problemen. 

3. Voor de reactie van het college op de implementatietermijn wordt verwezen naar de 

aanbiedingsbrief van de beleidsregels. 

4. Het college volgt de ontwikkelingen van COIN en heeft regelmatig contact met COIN. Daarnaast 

heeft het college leesrechten in de database van COIN waardoor het college zijn wettelijke taak 

voor het bijhouden van het register kan uitvoeren (zie artikel 2). Het college past (zoals met dit 

nieuwe beleid gebeurt) de regels aan indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

5. De TelecommunicatieWet verplicht inderdaad de aanbieders nummerporteringen uit te voeren, 

ongeacht de efficiëntie van de bedrijfsprocessen. 

6. De wetgeving (artikel 4.10, zevende lid, onder b, van de TelecommunicatieWet) biedt daarvoor een 

regeling. 

Vraag 2 in het consultatiedocument 

Tekst uit het consultatiedocument

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?

Reacties marktpartijen

1. Reactie bbned: Ook voor niet eerder geporteerde nummers dient de 30 dagen termijn 

aangehouden te worden voor foutherstel.  

2. Zesko is in principe akkoord, maar stelt dat het beperkt moet worden tot nummersoorten met 

problemen.  
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Reactie college

1. Zie opmerking bij toelichting op artikel 8. 

2. De geschetste problemen doen zich bij alle nummersoorten voor. Aangezien de  problemen 

voornamelijk worden veroorzaakt door operationele fouten (waar gehakt wordt, vallen 

spaanders)zijn de problemen het meest zichtbaar bij de nummers die het meest worden 

geporteerd, namelijk mobiele en geografische nummers.  Daarnaast gelden de regels voor de 

portering van alle aan de orde zijnde soorten nummers. 

Vraag 3 in het consultatiedocument 

Tekst uit het consultatiedocument

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

openbare bijeenkomst toe te lichten? 

Reacties marktpartijen

Atlantic telecom, bbned, Tele2, T-Mobile, UPC en Zesko geven aan zelf geen behoefte te hebben aan 

een openbare bijeenkomst, maar dat als een dergelijke bijeenkomst wordt gehouden zij graag 

uitgenodigd zouden worden. KPN en Vodafone hebben geen behoefte aan een bijeenkomst. Zesko 

geeft daarnaast aan dat een werksessie is wellicht zinvol. 

Reactie college

Het college constateert dat partijen het gevoel hebben hun mening voldoende naar voren te kunnen 

brengen in de schriftelijke reacties. Het college zal daarom geen openbare bijeenkomst organiseren. 

Wel heeft het college een aantal partijen verduidelijking gevraagd van de ingebrachte reacties 

waarover onduidelijkheid bestond.   

Ten aanzien van de werksessie, kan het college zich voorstellen dat voor bepaalde afspraken tussen 

aanbieders een werksessie zinvol is. Het college denkt dat het FIST of een bespreking in COIN-

verband aan een dergelijke behoefte kan voldoen. 

Tekst betreffende nummerreeksen in het consultatiedocument 

Tekst uit consultatiedocument:

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 
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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.  

Reacties marktpartijen

Verizon en Vodafone merken op dat 066- en 067-nummers in de beschrijving ontbreken. 

Reactie college

067 en 06760 in het bijzonder, zijn nummers die gebruikt kunnen worden voor smalbandige data. 

Volgens artikel 2, onder b, van de Universele dienstenrichtlijn kan smalbandige datatransport als 

telefonie worden aangemerkt en geldt hiervoor de verplichting tot nummerportabiliteit. De tekst wordt 

aangevuld met 067(60).  

De nummers uit de 066-reeks zijn nummers die gebruikt worden voor semafonie. Het bellen naar een 

semafoon is voor een gedeelte telefonie (namelijk het gedeelte vanaf de telefoon tot aan de aanbieder 

van semafonie). Het ontvangen van een semafonie-oproep is echter geen telefonie. Dit gedeelte 

betreft een specifiek radioprotocol, dat geen verband houdt met telefonie en waarver geen gesprekken 

mogelijk zijn. Aangezien het nummer gekoppeld is aan de ontvanger, namelijk de semafoon, en de 

ontvangst met de semafoon geen telefonie is, is nummerportabiliteit niet van toepassing op 066-

nummers.  

Tekst betreffende beëindiging van de overeenkomst in het consultatiedocument 

Tekst uit consultatiedocument:

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

rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst.  

Reacties marktpartijen

Scarlet wil graag voorbeelden van problemen en oplossingen bij tussentijdse beëindigingen. 

Reactie college

Bij tussentijdse beëindiging met instemming van de aanbieder en gebruiker, is er sprake van een 

rechtsgeldige beëindiging. Het college is niet op de hoogte van specifieke problemen. Het college heeft 

slechts deze passage opgenomen als informatie dat de wet veranderd is. 
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Artikel 1 in het consultatiedocument 

Tekst uit consultatiedocument:

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. 

Toelichting: 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. 

Reacties marktpartijen

Zesko stelt dat op pragmatische gronden terugval alleen voor mobiele nummers dient te gelden, en 

niet voor geografische nummers. 

Reactie college

Uit overwegingen van doelmatig nummergebruik is terugval ook voor geografische nummers nuttig. 

Artikel 2 in het consultatiedocument 

Tekst uit consultatiedocument:

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. 

Toelichting: 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 andere aanbieder. Via COIN voldoen de aanbieders ook aan andere informatieverplichtingen op 

grond van artikel 4.10 Tw, vierde en vijfde lid. 
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Reacties marktpartijen

1. Dhr. E. Verzijl stelt een andere formulering voor: “Aan de eis wordt (ook) voldaan als de 

mededeling aan OPTA via COIN wordt gedaan.” 

2. Vodafone stelt dat er geen alternatief is voor COIN. Beleidsregels dienen aangepast te worden aan 

de praktijk. bbned vindt dat de suggestie dat nummerporteringen ook buiten COIN om kan worden 

geregeld, het systeem ondergraaft. Ook COIN stelt dat er geen alternatieven zijn voor COIN; dat 

wil zeggen er is geen open keuze. COIN is laagdrempelig.  

3. Vodafone stelt dat interne nummerporteringen niet hoeven te worden gemeld. 

Reactie college

1. Het college heeft deze formulering overgenomen. 

2. In de praktijk worden alle porteringen via het netwerk van COIN uitgevoerd en werkt dit systeem 

goed. De wet verplicht echter aanbieders niet om gebruik te maken van COIN. Het college kan 

daarom aanbieders niet verplichten bij COIN aan te sluiten. Dit artikel maakt alleen duidelijk dat 

diegenen die bij COIN zijn aangesloten het voordeel hebben dat de informatievoorziening van 

porteringen richting het college geautomatiseerd is. Als aanbieders geen gebruik maken van COIN 

dienen zij de voorgeschreven informatie rechtstreeks aan het college door te geven. Het college 

heeft de tekst van het artikel verduidelijkt.  

3. De stelling van Vodafone is inderdaad correct. Volgens de wet behoeven alleen porteringen tussen 

aanbieders gemeld te worden. Het college zal dit in dit artikel expliciet opnemen. 

Artikel 3 in het consultatiedocument 

Tekst uit consultatiedocument:

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

contractsvorm bij één aanbieder. 

Toelichting: 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. 
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Reacties marktpartijen

1. UPC vraagt uitleg nu Besluit Nummerportabiliteit alleen op nummerportabiliteit bij dezelfde dienst 

lijkt te slaan. 

2. UPC vraagt verduidelijking over nummerportabiliteit tussen technische varianten. Als voorbeeld 

geeft UPC de portering van een geografisch nummer naar een nomadische VoIP-dienst. 

3. Vodafone wijst er op dat interne nummerportering niet geleverd hoeft te worden als een gebruiker 

niet in aanmerking komt voor een bepaalde aanbieding.  

Reactie college

1. Het college heeft de tekst van dit artikel ter verduidelijking aangepast.  

2. Artikel 4 in de definitieve beleidsregels beschrijft dat een aanbieder alleen nummerportabiliteit 

behoeft te leveren als de dienst reeds met een vergelijkbaar nummer wordt aangeboden. Als een 

VoIP aanbieder alleen 085-nummers gebruikt hoeft geen nummerportabiliteit plaats te vinden van 

een geografisch nummer. Als de VoIP aanbieder de dienst aanbiedt met geografische nummer 

dan heeft deze aanbieder maatregelen genomen dat het nummer juist gebruikt wordt. In dat geval 

is portering geen probleem.  

3. De stelling van Vodafone is juist en wordt in de tekst van het artikel opgenomen.  

Artikel 4 in het consultatiedocument (artikel 5 in de definitieve beleidsregels) 

Tekst uit consultatiedocument:

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. 

Toelichting: 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. 

Reacties marktpartijen

Vodafone vraagt verduidelijking dat het bij dit artikel gaat om de tussenpersonen bij de 

overeenkomsten met eindgebruikers. 
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Reactie college

Dit is inderdaad correct en is in de tekst van het artikel verduidelijkt.  

Artikel 5 in het consultatiedocument (artikel 6 in de definitieve beleidsregels) 

Tekst uit consultatiedocument:

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. 

Toelichting: 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.  

Reacties marktpartijen

1. Vodafone en KPN merken op dat het niet duidelijk is dat wel de opzegtermijn en contractstermijn in 

acht moeten worden genomen. 

2. KPN wijst op het zogenaamde verzekeringsmodel, waarbij de ontvangende operator het 

porteringsproces richting klant coördineert. KPN vraagt dat vast te leggen in de beleidsregels. 

3. T-Mobile merkt op (tevens bij artikel 7 in de definitieve beleidsregels) dat de beleidsregel 

explicieter moeten aansluiten bij de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over 

contractsbeëindiging.  

4. UPC vraagt (tevens bij artikel 7 in de definitieve beleidsregels) verduidelijking van de termijnen, 

bijvoorbeeld wanneer zij aanvangen. 

5. UPC stelt dat slechte interne processen geen excuus zijn. Onduidelijkheid over gegevens is soms 

een probleem. Daarnaast zijn soms technische voorzieningen voor zakelijke klanten nodig. Dit 

dient in de beleidsregels opnemen. 

Reactie college

1. In de tekst van het artikel is dit verduidelijkt. 
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2. De regelgeving bepaalt niets over de wijze waarop een klant om nummerportering moet 

verzoeken. Het college kan geen buitenwettelijke verplichtingen aan de eindgebruiker opleggen. 

Het college wijst in zijn externe communicatie met eindgebruikers (ConsuWijzer) echter wel op de 

gangbare werkwijze.  

3. Sinds de uitspraak is de TelecommunicatieWet op dit punt aangepast. De beleidsregels gaan uit 

van deze aangepaste TelecommunicatieWet. 

4. Wanneer meer dan tien dagen voor de afloop van de contractsdatum portering is verzocht dient 

deze op de dag na afloop van het contract plaats te vinden, wordt het verzoek korter dan 10 dagen 

voor contractafloop verzocht, dan dient de portering binnen 10 dagen plaats te vinden. 

5. Uiteraard kunnen slechte bedrijfsprocessen of administratieve problemen geen excuus zijn om niet 

mee te werken aan nummerportering. Gedetailleerde uitwerking wordt echter te casuïstisch. 

Artikel 6 in het consultatiedocument (artikel 7 in de definitieve beleidsregels) 

Tekst uit consultatiedocument:

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. 

Toelichting: 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. 

Reacties marktpartijen

Op dit artikel zijn geen specifieke reacties gekomen.  

Artikel 7 in het consultatiedocument (artikel 8 in de definitieve beleidsregels) 

Tekst uit consultatiedocument:

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. 

Toelichting: 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 
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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. 

Reacties marktpartijen

1. Scarlet vraagt aandacht voor het gegeven dat portering na afloop ook mogelijk is met instemming 

van alle betrokkenen. 

2. T-mobile stelt dat andere operator soms onvoldoende meewerken als een tijdig porteringsverzoek 

pas na de contractstermijn de andere operator heeft bereikt. Zij stelt de volgende toevoeging voor: 

“Wanneer een porteringsverzoek door de eindgebruiker binnen 10 werkdagen voor de einddatum 

van het oude contract bij de recipiënt operator wordt ingediend, dient de donor operator mee te 

werken aan het porteringsverzoek, ook wanneer het nummer inmiddels is afgesloten. De donor 

operator mag de klant niet binden aan een nieuwe opzegtermijn.” 

3. UPC verzoekt dat het college als beleid opneemt dat  nummerportering gelijk met de opzegging 

moet plaatsvinden. 

4. Reactie Vodafone: Als de gebruiker heeft aangegeven geen nummerportabiliteit te willen, het 

contract is afgelopen en het nummer afgesloten is, dan dient de eindgebruiker ondanks de 

uitgestelde terugval geen beroep meer op nummerportabiliteit te kunnen doen.  

Daarnaast zijn reacties van T-mobile en UPC reeds bij artikel 5 van het consultatiedocument 

behandeld.  

Reactie college

1. De TelecommunicatieWet schrijft voor wanneer nummerportabiliteit geleverd moet worden. De 

TelecommunicatieWet laat het, zoals Scarlet stelt,  vrij aan aanbieders om in andere gevallen ook 

nummerportabiliteit te bieden. 

2. De tekst van dit artikel bestrijkt ook de door T-Mobile genoemde casus.  

3. Een door T-Mobile voorgestelde beleidsregel miskent de opzet van de wettelijke regeling die geen 

eisen stelt over moment van het verzoek van nummerportering. 

4. In de tekst van dit artikel en artikel 5 van de definitieve beleidsregels is het door Vodafone gestelde 

verduidelijkt. 



Openbaar 

11

Artikel 8 in het consultatiedocument (artikel 9 in de definitieve beleidsregels) 

Tekst uit consultatiedocument:

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.  

Toelichting: 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.  

Reacties marktpartijen

1. bbned, COIN, KPN, T-Mobile, UPC, Vodafone en Zesko geven aan dat er een 

implementatietermijn nodig is om de IT-systemen aan te passen.  

2. Tele2 geeft aan dat de termijn van 30 dagen te kort is, vooral bij samenloop met wisseling ADSL-

aanbieder. Een termijn van 6 maanden is beter. 

3. UPC wenst verduidelijking van “fout”. 

4. UPC stelt dat dit administratieve lasten oplevert. 

5. KPN: Dit artikel mag niet leiden tot extra kosten voor correcte porteerders door porteerders met 

achterstanden. 

Reactie college

1. In de aanbiedingsbrief bij de beleidsregels gaat het college in op de implementatietermijn. 

2. Voor de problemen rond nummerportabiliteit is 30 dagen voldoende. Bij wisseling van ADSL-

aanbieders spelen problemen een rol die worden geadresseerd door de Taskforce 

overstapdrempels (zie ook reactie op vraag 4).Het college ziet niet dat een langere termijn de 

problematiek van de ADSL-overstap vermindert. 

3. De nummergebruiker mag niet de dupe worden van eventuele fouten van één van de aanbieders 

of door de aanbieders ingeschakelde partijen. Daarbij is het is expliciet niet de bedoeling dat de 

mogelijkheid wordt geboden om ook na contractbeëindiging nummerportabiliteit mogelijk te maken.  

4. Het betreft hier geen administratieve last. Een administratieve last is een last die voorkomt uit het 

aanleveren van informatie aan de overheid. Daar is hier geen sprake van. Het zou wel een 

investering kunnen betreffen. Maar deze investering moet in het licht worden gezien van het doel, 

namelijk het beter laten functioneren van nummerportabiliteit.  

5. Het vasthouden van nummers voor 30 dagen is niet zozeer een oplossing van een probleem dat 

wordt veroorzaakt door porteerders met achterstanden. Het gaat om de bestaande processen van 
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aanbieders waarbij is toegestaan dat het totale proces tien werkdagen duurt. Daarnaast is er de 

behoefte om eventuele fouten te kunnen herstellen. 

Artikel 9 in het consultatiedocument (artikel 10 in de definitieve beleidsregels) 

Tekst uit consultatiedocument:

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. 

Toelichting: 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.

Reacties marktpartijen

1. Reactie bbned: Nummerblokken dienen voor portering behandeld te worden als individuele 

nummers. 

2. Reactie Tele2: Dit artikel dient aangevuld te worden met: “Nummers moeten 

terugvallen/teruggenomen ook als dat niet is in de vorm van het oorspronkelijk uitgegeven blok.”  

3. Reactie Verizon: Het zou mogelijk moeten zijn om ook voor een deel van het nummerblok bij de 

oude aanbieder te laten en voor een deel over te kunnen stappen 

4. KPN wenst verduidelijking dat portering alleen mogelijk is bij algehele beëindiging van het contract. 

Reactie college

1. De opvatting van bbned komt in hoge mate overeen met hetgeen het college in dit artikel beschrijft. 

2. Dat nummers moeten worden teruggenomen, ook als dat niet is in de vorm van het oorspronkelijk 

uitgegeven blok is, is inderdaad een consequentie van deze beleidsregel. De niet meer gebruikte 

nummers dienen volgens de wet terug te vallen.  

3. Het college kan dit niet in de beleidsregels opnemen. Dit zou namelijk de latende aanbieder 

verplichten om een eenzijdige contractswijziging van de kant van de afnemer te accepteren. Dit is 

in strijd met de regels uit het Burgerlijk Wetboek. 

4. Dit is inderdaad het geval, want anders zou een klant het contract eenzijdig kunnen aanpassen. Dit 

is in het artikel verduidelijkt. 
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Artikel 10 in het consultatiedocument (artikel 4 in de definitieve beleidsregels) 

Tekst uit consultatiedocument:

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

aangeboden dienst. 

Toelichting: 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. 

Reacties marktpartijen

Tele2 merkt op dat het nummerplan moet bepalen wat passend is, niet de invulling van de betreffende 

aanbieder. Vodafone heeft een soortgelijke opmerking en wenst een verduidelijking van “past bij”. Ook 

bbned vindt het artikel niet duidelijk. 

Reactie college

Het college bedoelt met “soort nummer” en “past bij” inderdaad de verschillende bestemmingen uit het 

nummerplan. Het college heeft de tekst van het artikel aangepast en verduidelijkt. 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

Plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur  

mw. mr. I.M.A. van der Hart 


