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1 Samenvatting 

Bij besluit van 28 januari 2022 heeft de ACM een bindende aanwijzing opgelegd aan KPN om 
nieuwe tarieven vast te stellen met inachtneming van de in dat besluit uiteengezette principes van 
kostenoriëntatie. Daartegen zijn meerdere partijen in bezwaar gekomen. De ACM verklaart de 
bezwaren van deze partijen tegen het besluit van 28 januari 2022 ongegrond. 

2 Verloop van de procedure 

1. In het besluit van 28 januari 2022 (het bestreden besluit) heeft de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) vastgesteld dat Koninklijke KPN N.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna: KPN) in strijd 
heeft  gehandeld met artikel 4.10, zevende lid, sub b van de Telecommunicatiewet (Tw).  

 
2. Bij brief van 9 maart 2022 heeft KPN pro forma bezwaar aangetekend tegen het betreden besluit.1 

Bij brief van 26 april 2022 heeft de ACM een termijn gesteld voor het aanvullen van de 
bezwaargronden tot en met 7 juni 2022. In een brief van  7 juni 2022 heeft KPN de gronden van het 
bezwaar aangevuld.2 

 
3. Bij brief van 22 maart 2022 hebben Enreach B.V. (voorheen Voiceworks B.V.), Gamma 

Communications Nederland B.V., onecentral B.V., SpeakUp B.V. en POCOS B.V. (hierna tezamen: 
Enreach c.s.) de ACM verzocht om hen als derde-belanghebbende aan te merken bij het bezwaar 
van KPN tegen het bestreden besluit. Vervolgens heeft de ACM Enreach c.s. als belanghebbende 
bij de onderhavige procedure gevoegd. 
 

4. Bij brief van 28 maart 2022 hebben Enreach c.s. pro forma bezwaar aangetekend tegen het 
betreden besluit.3 Bij brief van 26 april 2022 heeft de ACM een termijn gesteld voor het aanvullen 
van de bezwaargronden voor 8 juni 2022.4 In een brief van 7 juni 2022 hebben Enreach c.s de 
gronden van het bezwaar aangevuld.5 

 
5. Bij brief van 25 maart 2022 hebben BT Nederland N.V., Colt Technology Services B.V., T-Mobile 

Netherlands B.V. en T-Mobile Thuis B.V. en Verizon Nederland B.V. (hierna: BCTV) pro forma 

 
1 ACM/IN/681258. 
2 ACM/IN/697739. 
3 ACM/IN/686758.  
4 ACM/UIT/576065.  
5 ACM/IN/698267.  
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bezwaar aangetekend tegen het betreden besluit.6 Bij brief van 26 april 2022 heeft de ACM een 

termijn gesteld voor het aanvullen van de bezwaargronden voor 8 juni 2022.7  In een brief van 8 

juni 2022 heeft BCTV de gronden van het bezwaar aangevuld.8  

 

6. Op  27 juni 2022 heeft een hoorzitting plaatsgevonden op het kantoor van de ACM. Op de 

hoorzitting waren KPN, Enreach c.s. en BCTV aanwezig. 

 

7. De ACM heeft van deze hoorzitting een verslag gemaakt dat als bijlage bij de brief van 11 augustus 

2022 aan KPN, Enreach c.s. en BCTV is toegezonden.  

 

8. Bij brief van 30 juni 2022 heeft de ACM de beslistermijn op het bezwaarschrift zes weken verdaagd 

op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).   

 

3 Het bestreden besluit 

9. In het bestreden besluit heeft de ACM vastgesteld dat de door KPN gehanteerde tarieven van 

€0,78 per enkelvoudige portering en €26,30 per nummerblok portering niet in overeenstemming 
zijn met het vereiste van kostenoriëntatie van artikel 4.10, zevende lid, sub b van de 

Telecommunicatiewet. De ACM heeft KPN een bindende aanwijzing opgelegd om nieuwe tarieven 

vast te stellen met inachtneming van de in het besluit uiteengezette principes voor de 

kostenoriëntatie. 

 

10. Kort gezegd stelt de ACM in het bestreden besluit vast dat de tarieven op een aantal punten niet 

kostengeoriënteerd zijn. Zo is de wijze waarop KPN de gemiddelde bestede arbeidstijd per 

portering heeft berekend zonder toepassing van de correctie niet kostengeoriënteerd. De ACM 

heeft namelijk vastgesteld dat niet alle handelingen die KPN heeft opgevoerd (volledig) mogen 

worden toegerekend. Daarnaast heeft de ACM voor enkelvoudige porteringen de normtijd 

gecorrigeerd. Ook heeft de ACM zowel de totaal bestede arbeidstijd als het totaal aantal 

enkelvoudige porteringen en het aantal nummerblok porteringen gecorrigeerd voor het aantal 

interne porteringen. 

 

11. Met betrekking tot de uurlonen heeft de ACM vastgesteld dat de kosten voor leaseauto’s, waar de 
medewerkers niet voor in aanmerking komen, niet mogen worden toegerekend aan het 

porteringsproces. Ten aanzien van de IT-kosten heeft de ACM vastgesteld dat niet alle systemen 

die KPN heeft opgevoerd volledig mogen worden toegerekend aan het porteringsproces.  

 

4 Voorgeschiedenis/achtergrond 

12. Het onderhavige bestreden besluit is genomen tegen de achtergrond van de uitspraak van de 

Rechtbank Rotterdam van 11 maart 2021 tegen een besluit op bezwaar van de ACM van 19 

december 2019 en het, als gevolg van die uitspraak genomen herstelbesluit van 24 januari 2022 

dat is aangepast op 18 februari 2022. Dit herstelbesluit bevestigde de oplegging van een bindende 

aanwijzing aan KPN en verplichtte KPN haar porteertarieven te corrigeren. Die bindende 

aanwijzing ziet erop dat KPN nieuwe tarieven dient vast te stellen voor interconnectie in verband 

met nummerportabiliteit als bedoeld in artikel 4.10, zevende lid, aanhef en onder b, van de Tw. 

Tegen het herstelbesluit is hoger beroep ingesteld bij het CBb.  

 

13. De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 11 maart 2021 is van belang voor de inhoud van 

 
6 ACM/IN/686665. 
7 ACM/UIT/576064. 
8 ACM/IN/698273. 
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het bestreden besluit in de onderhavige procedure, aangezien het hier om eenzelfde beoordeling 

gaat. De uitspraak is verwerkt in het bestreden besluit. De ACM heeft de motivering van de 

Rechtbank Rotterdam meegenomen bij de beoordeling van de tarieven van KPN, zoals 

weergegeven in het bestreden besluit.  

 

14. Samengevat heeft de Rechtbank in de uitspraak geoordeeld dat de ACM bevoegd was een 

bindende aanwijzing op te leggen. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat de ACM bij de 

bindende aanwijzing mocht uitgaan van de daadwerkelijke kosten van KPN en niet hoefde uit te 

gaan van een hypothetisch efficiënte aanbieder. Ook mocht de ACM in redelijkheid aan de 

bindende aanwijzing terugwerkende kracht toekennen tot 18 januari 2017.9 Daarnaast heeft de 

rechtbank zich gebogen over de beoordeling door de ACM van de verschillende kostenposten van 

KPN. Daarbij heeft de rechtbank geoordeeld dat de kostenvaststelling van IT-systeem Numbes 

door de ACM onvoldoende is geweest of beter moet worden gemotiveerd. Ook heeft de rechtbank 

geoordeeld dat de ACM bij de vaststelling van bepaalde arbeidskosten niet afdoende rekening 

heeft gehouden met het verschil in kosten die zijn gemoeid met nummerportering en de overige 

afhandelingskosten die bij een opzegging van een abonnement worden gemaakt.10 Hoewel de 

rechtbank voor het grootste gedeelte de ACM in het gelijk heeft gesteld, is het hele besluit op 

bezwaar vernietigd. Dit in verband met de twee hiervoor genoemde punten over de kostenposten 

van KPN die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de tarieven die KPN berekent. De ACM 

diende een nieuw besluit te nemen, waarbij zij het oordeel van de rechtbank over die punten in 

acht neemt. Het herstelbesluit voorziet daarin.11 

 

15. Nu de hoger beroepsprocedure tegen de uitspraak van 11 maart 2021 nog loopt, zal het College 

van Beroep voor het bedrijfsleven nog uitspraak doen op het hoger beroep dat door partijen is 

ingesteld. Voor zover in de hoger beroepsprocedure door het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven een uitspraak wordt gedaan die aanleiding geeft tot wijziging van het bestreden 

besluit in de onderhavige procedure, zal daartoe door de ACM een wijzigingsbesluit worden 

genomen.  

 

16. Enreach c.s. geven in de onderhavige procedure aan dat zij hun beroepsgronden uit de procedure 

voor de Rechtbank Rotterdam, zoals hiervoor aangehaald, inlassen. BCTV geeft aan de hoger 

beroepsgronden tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam integraal in te lassen. De hoger 

beroepsgronden van BCTV komen nagenoeg overeen met de beroepsgronden die hij in de 

procedure voor de Rechtbank Rotterdam heeft ingediend. Zoals hiervoor genoemd, heeft de 

Rechtbank Rotterdam meerdere beroepsgronden van de belanghebbende partijen ongegrond 

verklaard. De ACM volgt in het bestreden besluit het oordeel van de Rechtbank Rotterdam.   

 

5 Juridisch kader 

17. Voor de beschrijving van het relevante juridisch kader van dit besluit verwijst de ACM naar het 

bestreden besluit, hoofdstuk 3, randnummers 15 tot en met 19. 

 

 

 

 

 
9 ECLI:NL:RBROT:2021:2004 r.o. 10.6. 
10 ECLI:NL:RBROT:2021:2004 r.o. 10.7. 
11 Het herstelbesluit is genomen op 24 januari (ACM/UIT/563432) en aangepast op 18 februari (ACM/UIT/571794).  
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6 Bezwaargronden en beoordeling ACM  

6.1 Bespreking gronden KPN 

 

18. In zijn aanvullend bezwaarschrift heeft KPN de volgende bezwaargronden aangevoerd en tijdens 

de hoorzitting nader toegelicht. De gronden worden hierna kort samengevat weergegeven.  

 

19. Naar de mening van KPN heeft de ACM onvoldoende gemotiveerd waarom zij een andere 

methode van toerekening gebruikt dan in het Besluit van 2019. KPN heeft haar 

nummerporteringstarieven per 1 januari 2021 aangepast conform de methodiek die de ACM in het 

Besluit 2019 heeft opgelegd. In het Besluit 2022 kiest de ACM ervoor om een andere methodiek 

toe te passen. Dit betekent dat de ACM de arbeidstijd met een andere methode toerekent aan 

enkelvoudige uitporteringen en dat de IT-kosten voor het nieuwe systeem Napels op een andere 

manier worden toegerekend dan voor de voorlopers van dat systeem (Symone en Numbes). KPN 

geeft daarbij aan dat de overgang naar Napels geen invloed heeft gehad op de omvang en kosten 

van de functionaliteiten die voorheen door die systemen werden ondersteund. De motivering die 

ACM hiervoor geeft is in strijd met het motiveringsbeginsel. Ook motiveert de ACM niet waarom de 

norm van kostenoriëntatie zou nopen tot deze afwijking. 

 

20. De tweede bezwaargrond die KPN aanvoert is dat naar haar mening, de methode van toerekening 

in het Besluit 2022 in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. KPN kon niet voorzien dat de ACM 

afwijkende toerekeningsmethode zou gaan toepassen op de nummerporteringstarieven. Dit maakt 

dat er in redelijkheid geen terugwerkende kracht verbonden kan worden aan de aanwijzing in het 

Besluit 2022. 

 

ACM 

21. Naar de mening van KPN heeft de ACM onvoldoende gemotiveerd waarom zij een andere 

methode van toerekening gebruikt dan in het Besluit 2019. 

 

22. De Rechtbank Rotterdam heeft in zijn uitspraak van 11 maart 2021 die ziet op het Besluit 2019 

geoordeeld dat de verlaten aanbieder maximaal een kostengeorienteerd tarief in rekening mag 

brengen bij de ontvangende aanbieder.12 

 

23. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat ten aanzien van de rekenmethode om kostengeoriënteerde 

tarieven vast te stellen, de ACM enige beoordelingsruimte toekomt bij de vaststelling van 

kostengeoriënteerde tarieven.13 

 

24. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat de ACM voor de  beoordeling van de kosten die aan het tarief 

voor nummerporteringen ten grondslag mogen liggen de volgende twee uitgangspunten heeft 

genomen: het moet gaan om: 

- kosten in verband met een oproep naar een geporteerd nummer die naar KPN als verlaten 

aanbieder wordt gestuurd, waarbij KPN die oproep doorstuurt naar de ontvangende aanbieder; 

- de extra kosten die KPN maakt als een eindgebruiker met behoud van zijn nummer overstapt 

naar een andere aanbieder.  

 

25. De kostenrapportage die KPN heeft aangeleverd wijkt af van de kostenrapportage die KPN in 

2017/2018 heeft aangeleverd. Zo is er een aantal nieuwe categorieen toegevoegd aan de 

rapportage en wijkt de normtijd in sommige gevallen af van de vorige kostenrapportage. De ACM 

heeft het daarom nodig geacht om opnieuw onderzoek te doen naar de handelingen, normtijden en 

 
12 Rb Rotterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2004, ro 9.5. 
13 Rb Rotterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2004, ro 10.6. 
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de aantallen die opgenomen zijn in de arbeidstijdregistratie. 

 

26. Ten aanzien van de arbeidstijd enkelvoudige porteringen had de ACM naar aanleiding van de 

uitspraak van de rechtbank Rotterdam reeds nieuw onderzoek gedaan. Naar aanleiding van dat 

onderzoek heeft de ACM geoordeeld dat, onder andere, de arbeidskosten van de voorbereiding 

van een nummerportering niet mogen worden meegenomen bij het tariefplafond dat zij stelt.14 

 

27. Daarnaast heeft de ACM nadere vragen gesteld ten aanzien van handelingen die nieuw 

toegevoegd aan het workflow management systeem en dergelijke. 

 

28. Na afweging van de antwoorden die KPN heeft gegeven heeft de ACM de kosten vastgesteld. De 

ACM kan KPN dan ook niet volgen in de stelling dat de wijzigingen ten aanzien van het vorige 

besluit ongemotiveerd zijn genomen. Ook kan de ACM de stelling niet volgen dat de norm van 

kostenorientatie niet noopt tot een wijziging. Op het moment dat de ACM de kosten opnieuw 

beoordeelt dienen de tarieven conform de norm van kostenorientatie zoals opgenomen in artikel  

4.10 lid 7 van de Tw te worden bepaald. 

 

29. Ook is het bestreden besluit niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, aangezien KPN ook 

weet dat indien kosten opnieuw worden beoordeeld het altijd mogelijk is dat deze op basis van de 

huidige situatie veranderen. In sommige gevallen is dat nadelig voor KPN en in sommige gevallen 

voordelig. Feit is dat de ACM verplicht is om kosten eens in de zoveel tijd opnieuw te beoordelen 

om te voorkomen dat  tarieven niet in overeenstemming zijn met de gemaakte kosten.  

6.2 Bespreking gronden Enreach c.s. en BCTV 

 

30. Aangezien de bezwaargronden van Enreach c.s. en BCTV overlappen, bespreekt de ACM deze 

tezamen. De ACM bespreekt achtereenvolgens de gronden over het betrekken van de efficiënte 

kosten bij de uitleg van het begrip “kostengeoriënteerde tarieven” in het bestreden besluit; de 
gronden over de toerekening van specifieke kosten, waaronder de kosten van het IT-systeem 

Numbes en de volledigheid van het onderzoek door de ACM en de motivering in het bestreden 

besluit inzake deze kosten, en, tot slot, de gronden die verzoeken om de verduidelijking van 

randnummer 32 van het bestreden besluit.  

 

31. Met uitzondering van de laatste grond, bestaan deze bezwaargronden uit de beroepsgronden 

tegen het besluit van 19 december 2019 en, in het geval van BCTV, uit de hoger beroepsgronden 

tegen de uitspraak van 11 maart 2021 die op die beroepsgronden zijn gebaseerd. Zoals eerder 

genoemd, geven Enreach c.s. in de onderhavige procedure aan dat zij hun beroepsgronden uit de 

procedure voor de Rechtbank Rotterdam integraal inlassen tegen het bestreden besluit in de 

onderhavige procedure, en, in het geval van BCTV, de hoger beroepsgronden tegen de uitspraak 

van 11 maart 2021.15 Deze beroepsgronden zijn besproken door de Rechtbank Rotterdam in de 

uitspraak van 11 maart 2021, waarbij het merendeel van deze gronden ongegrond is verklaard. De 

gronden over de toerekening van bepaalde specifieke kosten zijn (deels) gegrond verklaard. De 

rechtbank heeft in dat kader geconstateerd dat de ACM ten onrechte een deel van de kosten van 

Numbes, “IN mutaties” voor enkelvoudige porteringen en “uitval/mutaties PTT” voor 
nummerblokken niet heeft toegerekend aan nummerportering en een deel van de arbeidskosten 

ten onrechte wel heeft toegerekend aan nummerportering. 

 

32. De ACM heeft naar aanleiding van deze gegrondverklaring een herstelbesluit genomen in 

overeenstemming met de uitgangspunten uit de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Ook het 

 
14 Het herstelbesluit van 24 januari 2022 met kenmerk: ACM/UIT/563432. 
15 Zie ook randnummer 16 van het onderhavige besluit. De hoger beroepsgronden van BCTV komen nagenoeg overeen met 
de beroepsgronden in de procedure voor de Rechtbank Rotterdam. 
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bestreden besluit in de onderhavige procedure is genomen conform het oordeel van de  Rechtbank 

Rotterdam.   

 

33. De ACM gaat bij de bespreking van de ingelaste gronden na in hoeverre Enreach c.s. en BCTV 

nieuwe argumenten hebben ingebracht naast de door hen reeds ingediende en door de Rechtbank 

Rotterdam ongegrond verklaarde beroepsgronden.    

 

6.2.1 Kostengeoriënteerde tarieven: werkelijke kosten 

 

34. Enreach c.s. stellen dat de ACM in het bestreden besluit alleen uitgaat van de kosten van KPN. De 

ACM dient het begrip “kostengeoriënteerde tarieven” echter zo uit te leggen dat zij daarbij ook de 
efficiënte kosten betrekt. Daarbij zou de ACM ook de kostenstructuren van andere marktpartijen 

moeten betrekken. BCTV stelt dat slechts de efficiënte kosten door KPN mogen worden 

toegerekend, danwel er een efficiencycorrectie dient te worden toegepast op de door KPN 

opgevoerde kosten. Enreach c.s. en BCTV menen bovendien dat de ACM moet uitgaan van de 

efficiënte kosten omdat de werkelijke kosten in de onderhavige procedure niet kunnen worden 

vastgesteld, vanwege de weigering van KPN om volledige inzage te verschaffen. 

 

ACM 

35. De tarieven die een telecomaanbieder in rekening brengt bij andere marktpartijen mogen op grond 

van artikel 4.10, zevende lid, sub b van de Telecommunicatiewet ten hoogste kostengeoriënteerd 

zijn, wat bijdraagt aan het doel om overstapdrempels zoveel mogelijk weg te nemen. Dit artikel 

vormt de implementatie van artikel 30, tweede lid, van de Universeledienstrichtlijn dat bepaalt dat 

regelgevende instanties ervoor zorgen dat de tarieven voor interconnectie in verband met 

nummerportabiliteit kostengeoriënteerd zijn en dat eventuele directe kosten voor abonnees het 

gebruik van die faciliteiten niet mogen ontmoedigen.  

 

36. In de Tw is niet gekozen voor een systeem van maximumprijzen of enig ander model waarbij 

geabstraheerd wordt van de daadwerkelijke kosten die een partij maakt voor dit proces, althans 

niet voor zover het de tarieven betreft die aanbieders bij elkaar in rekening brengen. Deze tarieven 

dienen op grond van artikel 4.10, zevende lid onder b, van de Tw kostengeoriënteerd te zijn, 

oftewel een afspiegeling te vormen van de kosten die een aanbieder maakt voor interconnectie in 

verband met nummerportabiliteit.16 

 

37. In het bestreden besluit gaat de ACM na of sprake is van kostengeoriënteerde tarieven door te 

beoordelen of die tarieven niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten die KPN maakt.17 Hierin 

volgt de ACM ook het oordeel van de Rechtbank Rotterdam van 11 maart 2021 waarin de 

rechtbank – onder meer onder verwijzing naar het arrest Mobistar – vaststelt dat de ACM bij haar 

besluitvorming kan uitgaan van de werkelijke kosten die KPN heeft gemaakt. KPN mag derhalve de 

kosten toerekenen die zij daadwerkelijk maakt en niet slechts de efficiënte kosten. Daartoe 

bespreekt de rechtbank ook de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 30 

september 2011 en het arrest Polkomtel. De rechtbank concludeert dat het beroep op deze 

uitspraken niet opgaat, hetgeen ook gevolgen heeft voor de stelling dat KPN niet zo efficiënt zou 

zijn als mogelijk is. De rechtbank overweegt: 

 

“9.6. Uit het arrest Mobistar volgt verder dat KPN de kosten mag toerekenen die zij werkelijk 

maakt en dus niet slechts de efficiënte kosten. Het beroep van eiseressen 2 op de uitspraak van 

het College van 30 september 2011 en het arrest Polkomtel gaat niet op omdat die uitspraken 

zien op marktanalysebesluiten waarin de efficiënte kosten als maatstaf worden gebruikt. 

Nummerportabiliteit maakt geen deel uit van een door de Europese Commissie dan wel door de 

ACM of haar voorgangster OPTA aangewezen product- of dienstenmarkt in de zin van hoofdstuk 

 
16 Zie uitgebreid: randnummers 114-120 van het bestreden besluit van 28 januari 2022 met kenmerk: ACM/UIT/572178. 
17 Zie randnummer 44 van het bestreden besluit van 28 januari 2022 met kenmerk: ACM/UIT/572178. 
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6a van de Tw (zie ook punt 7 van het Geschilbesluit). Dit betekent ook dat het argument van 

eiseressen 2 dat er geen extra kosten hoeven te zijn gemoeid met nummerblokporteringen via de 

COIN interface, niet maatgevend is omdat het gaat om de daadwerkelijke kosten van KPN, ook 

als die niet zo efficiënt zijn als mogelijk zou zijn. KPN heeft er in dit verband ter zitting niet ten 

onrechte op gewezen dat zij de mogelijkheid van nummerportering heeft moeten inbouwen in een 

bestaand systeem, terwijl eiseressen 2 pas actief zijn geworden als aanbieders toen die 

mogelijkheid al bestond zodat zij hun systemen daar van meet af aan op hebben kunnen 

afstemmen wat tot grotere efficiëntie leidt.” 
 

38. De rechtbank wijst er in hetzelfde randnummer van de uitspraak tevens op dat de instanties vrij 

staan in het volgen van een kostenmethode, mits wordt voldaan aan de eis van kostenoriëntatie: 

 

“Uit het arrest Mobistar volgt dat artikel 30, tweede lid, van de Universeledienstenrichtlijn zich er 

niet tegen verzet dat de bevoegde nationale instanties vooraf aan de hand van een theoretisch 

kostenmodel voor alle aanbieders van mobiele telefonie maximumprijzen vaststellen, waarbij als 

voorwaarde geldt dat de nieuwe aanbieders daadwerkelijk de mogelijkheid hebben op te komen 

tegen de maximumprijzen van aanbieders die reeds op de markt zijn. De ACM heeft echter 

terecht opgemerkt dat het de Nederlandse instanties vrij staat een andere kostenmethode te 

volgen waarbij deze voorwaarde niet geldt, mits wordt voldaan aan de eis van kostenoriëntatie. 

Naar het oordeel van de rechtbank is de ACM bij haar besluitvorming dan ook op goede gronden 

uitgegaan van de werkelijke kosten die KPN heeft gemaakt.” 
 

39. De ACM beoordeelt de specifieke kostenposten die leiden tot kostengeoriënteerde tarieven aan de 

hand van de door KPN aangeleverde kosten. Deze methode past binnen de beoordelingsruimte die 

de ACM toekomt. Ook hierover heeft de Rechtbank Rotterdam zich uitgesproken in haar uitspraak 

van 11 maart 2021. De Rechtbank merkt op dat de ACM enige beoordelingsruimte toekomt bij de 

toepassing van de rekenmethode om kostengeoriënteerde tarieven vast te stellen in het licht van 

de norm van artikel 4.10, zevende lid, aanhef en onder b, van de Tw: 

 

“De rechtbank onderschrijft niet het standpunt van KPN dat de ACM geen rekenmethode mag 

toepassen die bestaat uit een middeling zodat de arbeidskosten niet fluctueren per tijdvak. Ten 

eerste komt aan de ACM als een van de nationale instanties als bedoeld in punt 34 van het arrest 

Mobistar enige beoordelingsruimte toe bij de vaststelling of de tarieven kostengeöriënteerd zijn. 

Ten tweede ligt het alleszins in de rede dat de tarieven over een langere periode worden 

vastgesteld. Indien KPN zelf de norm van artikel 4.10, zevende lid, aanhef en onder b, van de Tw 

had nageleefd, zou ze ook geen ‘dagkoersen’ hebben gehanteerd om de arbeidskosten in 
rekening te brengen, maar zou ze per tijdvak zijn uitgegaan van gemiddelden. Dit komt ook de 

doelstellingen van artikel 30, tweede lid, van de Universeledienstrichtlijn ten goede. Illustratief is 

dat KPN de tarieven voorafgaand aan de bindende aanwijzing niet heeft aangepast sinds 2006. 

Voorts heeft de ACM terecht afgezien van een onderzoek naar de arbeidskosten in de toekomst. 

Dit zou immers feitelijk afdoen aan de kostenoriëntering die volgt uit artikel 4.10, zevende lid, 

aanhef en onder b, van de Tw. Verder merkt de ACM terecht op dat KPN zelf haar tarieven zal 

moeten aanpassen en dat daarop achteraf toezicht plaatsheeft.” 18 

 

40. Wat betreft de stelling van Enreach c.s. en BCTV dat de ACM de werkelijke kosten niet kon 

vaststellen omdat KPN geen volledige inzage zou hebben gegeven, overweegt de ACM als volgt. 

KPN levert gegevens aan ten behoeve van de vaststelling door de ACM van kostengeoriënteerde 

tarieven, onder meer in de vorm van een kostenrapportage. Voor zover de ACM dat nodig acht, 

stelt zij KPN nadere vragen naar aanleiding van de aangeleverde gegevens en vraagt zij andere 

door haar noodzakelijk geachte gegevens op. In het bestreden besluit worden meerdere 

 
18 Rb Rotterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2004 r.o. 10.6. 
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uitgewisselde gegevens en verduidelijkingen van KPN genoemd.19 Uit het bestreden besluit volgt 

dat door de ACM is beoordeeld hoe bepaalde kosten zijn gealloceerd  en in welke mate bepaalde 

kostenposten zijn toe te rekenen aan het uitporteren van nummers. Gelet op het voorgaande en nu 

Enreach c.s. en BCTV hun bezwaargrond op dit punt niet specificeren, verklaart de ACM deze 

ongegrond. 

 

41. Tenslotte merkt de ACM op dat zij zich niet kan vinden in de stelling van Voiceworks c.s. en BCTV 

dat KPN evident geen prikkel heeft tot kostendaling. Uit de uitfasering van analoge telefonie en de 

overstap van KPN naar IP-telefonie volgt reeds dat KPN zich ook richt op efficiëntie en meegaat 

met technologische ontwikkelingen.  

 

42. Nu de ACM het oordeel van de Rechtbank Rotterdam volgt en Enreach c.s. en BCTV geen nieuwe 

argumenten hebben aangevoerd die kunnen leiden tot weerlegging van dit oordeel, stelt de ACM 

vast dat deze bezwaargronden geen doel treffen.  

 

6.2.2 Toerekening posten 

 

43. Enreach c.s. stellen dat de ACM ten onrechte in het bestreden besluit heeft geoordeeld dat KPN de 

volgende handelingen mag toerekenen: EV IN mutaties, MV Uitval/Mutaties PTT en de IT-kosten 

van het IT-systeem Naples die zien op de functies die voorheen door Numbes werden uitgevoerd. 

 

44. BCTV stelt dat de vaststelling van de werkelijke kosten onjuist, onzorgvuldig en onvoldoende is 

gemotiveerd ten aanzien van de HV-server, Numbes, IN mutaties en uitval/mutaties PTT. Ook 

meent BCTV dat door de ACM onvoldoende onderzoek is gedaan naar het toerekenen van het 

Numbes-systeem aan nummerporteringen, danwel dat KPN dit onvoldoende heeft onderbouwd. 

 

45. Enreach c.s. brengen ook naar voren dat de ACM dient te bepalen of KPN de handelingen 

“Uren/escalaties/problemen/processen” en “ZM CO Customer support” aan nummerblokportering 
mag toerekenen en of de opgevoerde kosten geheel mogen worden toegerekend. De ACM heeft 

echter afgezien van een onderzoek naar deze twee nieuwe handelingen, aldus Enreach c.s.  

 

46. Bovengenoemde gronden betreffen, behalve de handelingen zoals die genoemd zijn in het 

voorgaande randnummer, een herhaling van de gronden die door de Rechtbank Rotterdam zijn 

behandeld in zijn uitspraak van 11 maart 2021. 

 

ACM 

47. In het bestreden besluit heeft de ACM de IT-kosten die voor het systeem Numbes zijn vastgesteld 

in het herstelbesluit, overgenomen. Weliswaar heeft KPN het systeem Numbes vervangen door het 

systeem Napels, maar de ACM heeft vastgesteld dat het overgaan naar dit systeem geen effect 

heeft gehad op de omvang en de kosten die zien op de functionaliteiten die voorheem door 

Numbes werden ondersteund. Ook ten aanzien van de posten “IN mutaties” en “uitval/mutaties 
PTT” is door de ACM vastgesteld welke normtijd toegerekend mag worden. Dit is in lijn met de 
uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Het oordeel van de rechtbank komt er op neer dat de ACM 

de IT-kosten van Numbes die direct verband houden met nummerportering dient vast te stellen. 

Het oordeel van de rechtbank betekent ook dat de posten “IN mutaties” en “uitval/mutaties PTT” 
niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Hierover zegt de rechtbank in de uitspraak van 

11 maart 2021: 

 

“Met betrekking tot de kostenvaststelling van IT-systeem Numbes is de rechtbank echter van 

oordeel dat deze door de ACM ontoereikend is geweest, althans dat het bestreden besluit 

 
19 Zie onder meer randnummers 8, 10 t/m 12 en 14 van het bestreden besluit van 28 januari 2022 met kenmerk: 
ACM/UIT/572178. Zie specifiek over het onderzoek in het kader van de posten “Uren/escalaties/problemen/processen” en 
“ZM CO customer support” randnummer 54 van het onderhavige besluit. 
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(randnummer 107) van de ACM ontoereikend is gemotiveerd op dit punt. Volgens KPN zijn de 

meerkosten erin gelegen dat Numbes, dat juist is ontwikkeld met het oog op nummerportering, 

wordt ingezet om te herkennen dat een nummer niet meer op het netwerk van KPN zit. Zonder dit 

systeem zou volgens KPN een oproep naar een nummer dat naar een andere aanbieder is 

geporteerd, in het KPN-netwerk doodlopen. KPN heeft ter zitting toegelicht dat, om een nummer 

te kunnen porteren, in Numbes een nieuwe provider moet worden toegevoegd. Als een abonnee 

alleen opzegt (en dus niet overstapt), wordt er volgens KPN niets geregistreerd in Numbes. De 

ACM heeft dit onvoldoende concreet betwist. Dit zijn daarom IT-kosten die direct verband houden 

met nummerportering en niet met de opzegging van een abonnement. 
Hieruit volgt tevens dat de ACM ten onrechte “IN mutaties” voor enkelvoudige porteringen en 
“uitval/mutaties PTT” voor nummerblokken (volledig) buiten beschouwing heeft gelaten nu die 
handelingen nodig zijn om wijzigingen in het actuele nummerbestand Numbes te verwerken. 
(onderstreping ACM) Het betoog van KPN slaagt in zoverre.” 

 

48. De ACM heeft in lijn hiermee in het herstelbesluit van 24 januari 2022, en vervolgens ook in het 

bestreden besluit in de onderhavige procedure de IT-kosten van Numbes die direct verband 

houden met nummerportering vastgesteld. In het bestreden besluit is daartoe in randnummers 66 

en 67 overwogen dat:  

 

“66. In het besluit van 24 januari 2022 heeft de ACM naar aanleiding van de uitspraak van de 
rechtbank opnieuw onderzoek gedaan naar de arbeidskosten, zie randnummer 131 van het 

besluit van 24 januari 2022. De handeling “EV Uitporteren voorbereiding” kent volgens KPN 
diverse deelhandelingen. KPN heeft aangegeven dat van de tien deelhandelingen enkel twee 

deelhandelingen worden uitgevoerd als een klant overstapt met nummerbehoud. De ACM volgt 

KPN hierin niet, aangezien deze handelingen ook voorkomen bij het opzeggen van een 

abonnement zonder nummerbehoud. De ACM heeft daarom geoordeeld dat de arbeidskosten 

van de voorbereiding van een nummerportering niet mogen worden meegenomen bij het 

tariefplafond dat zij stelt. Aangezien de handeling “EV Uitporteren voorbereiding” in 2020 niet 
afwijkt van 2017/2018 oordeelt de ACM ook in deze kostenbeoordeling dat de handeling “EV 
Uitporteren voorbereiding” niet mag worden meegenomen bij de toe te rekenen arbeidskosten.  

 

67. Ten aanzien van de handeling “EV IN mutaties” heeft de rechtbank geoordeeld dat de ACM 
de handeling voor enkelvoudige porteringen in het besluit van 29 januari 2019 ten onrechte 

(volledig) buiten beschouwing heeft gelaten. De rechtbank concludeert dat deze handeling nodig 

is om wijzigingen in het actuele nummerbestand Numbes te verwerken. In het besluit van 24 

januari 2022 heeft de ACM naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank geoordeeld dat 

[VERTROUWELIJK:]% van de totaalkosten van Numbes mogen worden toegerekend. 

Vervolgens heeft de ACM geoordeeld dat ook [VERTROUWELIJK:]% van de normtijd van de 

handeling “EV IN Mutaties” toegerekend mag worden. De ACM heeft voor de huidige 
kostenbeoordeling voor eenzelfde benadering gekozen. De handeling “EV IN Mutaties” mag 
daarom voor [VERTROUWELIJK:]% toegerekend worden aan het uitporteren van nummers.”  

 

49. Over de post “uitval/mutaties PTT” is in randnummer 87 van het bestreden besluit ook de lijn van 
de rechtbank gevolgd. In dit randnummer overweegt de ACM: 

 

“87. Zoals in randnummer 67 aangegeven heeft de ACM in het besluit van 24 januari 2022 
geoordeeld dat [VERTROUWELIJK:]% van de totaalkosten van Numbes mogen worden 

toegerekend. Vervolgens heeft de ACM in het besluit van 20 januari 2022 geoordeeld dat gezien 

het feit dat de handeling “MV Uitval/mutaties PTT” verband houdt met het IT-systeem Numbes, 

ook [VERTROUWELIJK:]% van de normtijd van de handeling “MV Uitval/mutaties PTT” 
toegerekend mag worden. De ACM heeft voor de huidige kostenbeoordeling voor eenzelfde 

benadering gekozen. De handeling “MV Uitval/mutaties PTT” mag daarom voor 
[VERTROUWELIJK:]% toegerekend worden aan het uitporteren van nummers.“ 

 

50. Nu de gronden van Enreach c.s. en BCTV niet verder ingaan op het oordeel van de Rechtbank 
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Rotterdam over de vaststelling van de IT-kosten van Numbes en het niet buiten beschouwing laten 

van de posten “IN mutaties” en uitval/mutaties PTT”, zijn deze derhalve ongegrond.  
 

HV server 

51. BCTV stelt dat ook ten aanzien van de HV server in het bestreden besluit sprake zou zijn van een 

onjuiste, onzorgvuldige en onvoldoende motivering. De HV server wordt genoemd in het bestreden 

besluit ten behoeve van het bepalen van de normtijd 2020. De ACM heeft voor enkelvoudige 

handelingen die voorkomen in het workflow management systeem beoordeeld wat de normtijd 

2020 ten behoeve van de arbeidskosten is voor de tarieven per 1 januari 2021. Daarbij heeft de 

ACM ook het verschil betrokken in normtijd tussen 2017/2018 en 2020 tezamen met haar 

conclusies of bepaalde handelingen al dan niet mogen worden toegerekend aan het uitporteren 

van nummers. Over de HV Server wordt in het bestreden besluit opgemerkt:  

 

“75. De handelingen “HV Service uitval”, “Uitval Manilla” en “EV Fallbackteam activiteiten” 
kwamen voor in het workflow management systeem van 2017/2018, maar komen niet voor in het 

workflow management systeem van 2020. (…) 
76. In het besluit van 29 januari 2019 is geoordeeld dat de handelingen “HV Service uitval”, 
“Uitval Manilla” en “EV Fallbackteam activiteiten” niet mochten worden toegerekend aan het 
uitporteren van nummers. Tijd besteed aan deze handelingen mag dan ook niet aan andere 

boekingscodes worden toebedeeld. De verhoging van de normtijd in 2020 kan daardoor niet 

verklaard worden door het wegvallen van handelingen die voorkwamen in het workflow 

management systeem van 2017/2018. De weggevallen handelingen betreffen immers uitsluitend 

handelingen waarover in het besluit van 29 januari 2019 is geoordeeld dat deze niet toegerekend 

mogen worden aan het uitporteren van nummers.”  
 

52. Het is de ACM onduidelijk waarop BCTV precies doelt met zijn gronden dat de ACM onjuist, 

onzorgvuldig en onvoldoende heeft gemotiveerd ten aanzien van de HV-server. Gelet op het 

voorgaande en nu BCTV deze (uit beroep ingelaste) gronden niet nader heeft aangevuld in het 

bezwaar tegen het bestreden besluit in de onderhavige procedure, acht de ACM deze gronden 

ongegrond. 

 
Enreach c.s.: onvoldoende onderzoek 

53. Ten aanzien van de stelling van Enreach c.s. dat onvoldoende onderzoek is gedaan, onder meer 

naar ZM CO customer support overweegt de ACM als volgt. Zoals in randnummer 92 van het 

bestreden besluit vastgesteld zijn de handelingen “Uren/escalaties/problemen/processen” en “ZM 
CO Customer Support” aan het workflow management systeem van 2020 toegevoegd. Om vast te 
stellen welke handelingen volgens de ACM voor de portering van nummerblokken mogen worden 

toegerekend en in welke mate, heeft de ACM nadere vragen gesteld aan KPN.20 Op basis van de 

gegevens die KPN naar aanleiding van die nadere vragen heeft overgelegd, heeft de ACM 

geconcludeerd dat er geen vermoeden is dat de normtijd van deze nieuwe handelingen te hoog is 

geraamd.21  

 

54. Gelet op het voorgaande, heeft de ACM haar conclusie gebaseerd op nader onderzoek in de vorm 

van het stellen van nadere vragen aan KPN ter verkrijging van nadere gegevens en het beoordelen 

van de gegevens die KPN vervolgens heeft overgelegd. Deze grond treft dan ook geen doel.  

 

6.2.3 Meerkosten voor uitporteren enkelvoudige nummers en IP-nummerreeksen 

(randnummer 32 van het bestreden besluit) 

 

55. Enreach c.s. verzoeken de ACM randnummer 32 van het bestreden besluit te verduidelijken waarin 

staat dat: “(…) er geen verschil is tussen de meerkosten voor het uitporteren van een enkelvoudig 
 

20 Brief van 6 juli 2021 met kenmerk: ACM/UIT/557521 en bij brief van 28 juli 2021 met kenmerk: ACM/UIT/559222. 
21 Brief van 20 juli 2021, kenmerk: ACM/IN/632880 en brief van 31 augustus 2021, kenmerk: ACM/IN/657474. 
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nummer en een IP-nummerreeks”. Enreach c.s. betogen dat de ACM hierin juist heeft geoordeeld 

dat het (maximaal) kostengeoriënteerd tarief voor de uitportering van een IP-nummerreeks niet 

hoger kan zijn dan het kostengeoriënteerde tarief voor de uitportering van een enkelvoudig 

nummer. Specifiek verzoeken Enreach c.s. dat de ACM bepaalt dat het tarief voor het uitporteren 

van een IP-nummerreeks niet hoger mag zijn dan het kostengeoriënteerde tarief voor het 

uitporteren van een enkelvoudig nummer (te weten EUR 0,53 per 1 januari 2021). De lezing van 

KPN van het betreffende randnummer - dat de ACM hiermee bevestigt dat KPN per IP-nummer 

mag afrekenen - kan Enreach c.s. niet volgen.  

 

56. Indien de ACM dit standpunt niet aanhangt, betogen Enreach c.s. dat de ACM in dat geval ten 

onrechte niet het (maximaal) kostengeoriënteerde tarief voor de uitportering van een IP-

nummerreeks vaststelt. Er is namelijk geen verschil tussen het uitporteren van een IP-

nummerreeks en een enkelvoudig IP-nummer.  

 

57. Ook BCTV verzoekt om verduidelijking van hetgeen de ACM heeft gesteld in randnummer 32 van 

het bestreden besluit. In het bijzonder vraagt BCTV of het door de ACM weergegeven oordeel in 

dat randnummer dat “er geen verschil is tussen de meerkosten voor het uitporteren van een 
enkelvoudig IP-nummer en een IP-nummerreeks” betekent dat het maximumtarief voor de 

portering van een IP-nummerreeks door KPN dient te worden vastgesteld op het maximumtarief 

voor de portering van één enkelvoudig nummer, te weten EUR 0,53. BCTV meent dat de ACM ten 

onrechte geen maximumtarief voor de portering van IP-nummerreeksen vaststelt.  

 

ACM 

58. In randnummer 32 van het bestreden besluit stelt de ACM vast dat er geen verschil is tussen de 

meerkosten voor het uitporteren van een enkelvoudig nummer en een IP-nummerreeks. Zoals volgt 

uit dit randnummer baseert de ACM zich bij haar vaststelling op haar onderzoek in de primaire fase 

aan de hand van de stukken die zijn overgelegd door partijen en de beantwoording van nadere 

vragen die zij naar aanleiding daarvan heeft gesteld, onder meer tijdens de hoorzitting.  

 

59. De stukken die zijn overgelegd door partijen in bezwaar en de beantwoording van vragen door 

partijen op de hoorzitting in de bezwaarfase leiden er niet toe dat de ACM tot een andere conclusie 

komt. Het is de ACM niet gebleken dat er een verschil is tussen de meerkosten voor het uitporteren 

van een enkelvoudig nummer en een IP-nummerreeks. Zo stelt KPN onder meer dat een IP-reeks 

in sommige delen van het porteringsproces wel als een geheel wordt gezien, maar in bepaalde 

delen van het systeem wel apart is aangevoerd.22 Concreet betekent dit dat de meerkosten voor 

een enkelvoudige nummer en een IP-nummerreeks dezelfde zijn. Dat wil zeggen dat een 

kostengeoriënteerd tarief voor het uitporteren van een IP-nummerreeks gelijk is aan het 

kostengeoriënteerd tarief voor het uitporteren van een enkelvoudig nummer. Voor zover KPN 

meent dat dit betekent dat KPN per IP-nummer kan afrekenen, is dit niet juist. Gelet op het 

voorgaande zit er dan ook geen licht tussen de conclusie die Enreach c.s. en BCTV trekken wat 

betreft de hoogte van het tarief en het oordeel van de ACM daarover. 

 

7 Vergoeding kosten bezwaarprocedure 

60. KPN verzoekt om vergoeding van de kosten die zijn gemaakt in de bezwaarprocedure. Nu de ACM 

de gronden van KPN ongegrond acht, wijst de ACM het verzoek af.  

  

 
22 Verslag hoorzitting bij beslissing op bezwaar van 24 januari 2022 met kenmerk: ACM/UIT/580380. 
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8 Besluit 

61. De Autoriteit Consument en Markt: 

 

I. verklaart de bezwaren van Koninklijke KPN N.V en haar groepsmaatschappijen, Enreach B.V., 

Gamma Communications Nederland B.V., onecentral B.V., SpeakUp B.V. en POCOS B.V., BT 

Nederland N.V., Colt Technology Services B.V., T-Mobile Netherlands B.V. en T-Mobile Thuis 

B.V. en Verizon Nederland B.V. gericht tegen het bestreden besluit van 28 januari 2022 

ongegrond; 

 

II. wijst het verzoek van Koninklijke KPN N.V. en haar groepsmaatschappijen tot vergoeding van de 

kosten af. 

 

Den Haag, 2 september 2022 

 

 
Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

mr. M.T.P.J. van Oers  

Directeur Juridische Zaken  

 

 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na 

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector 

bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over de beroepsprocedure is te 

vinden op www.rechtspraak.nl. 

http://www.rechtspraak.nl/



