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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om een compensatieregeling, naar analogie van de regeling voor 
vliegtuigvertragingen, voor vertraging door telecomdienstverleners bij het overdragen van 
nummers. Zij zijn in beginsel verplicht om nummers binnen één dag over te dragen. Volgens 
indiener is het in Duitsland niet mogelijk een telecomdienstverlener middels gerechtelijke 
stappen te dwingen om een in gang gezette procedure voor het overdragen van een nummer 
met succes te voltooien. Volgens indiener zou een effectieve compensatieregeling de enige 
manier zijn om telecomdienstverleners te dwingen foutloze procedures voor het overdragen 
van nummers te ontwerpen en uit te voeren. Indiener is van mening dat hiervoor Europese 
regels nodig zijn. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Opmerkingen van de Commissie 

Indiener stelt de vraag of het mogelijk is om op Europees niveau een compensatieregeling in 
te stellen inzake gevallen waarin het overdragen van nummers vertraging oploopt.
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In de herziene Europese telecomregels zijn de relevante vereisten met betrekking tot de 
rechten van consumenten inzake de overdraagbaarheid van nummers aangescherpt, alsook de 
overeenkomstige verplichtingen van de nationale regelgevende instanties en ondernemingen 
op dit gebied. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze rechten en verplichtingen worden 
nageleefd. Duitsland heeft de herziene Europese telecomregels omgezet in nationale 
wetgeving1. Ingevolge artikel 30, lid 4, van de Universeledienstrichtlijn2 moeten nummers zo 
snel mogelijk worden overgedragen en zorgen de lidstaten ervoor dat passende sancties 
worden opgelegd aan ondernemingen, inclusief de verplichting abonnees te vergoeden, in 
geval van vertraging bij de overdracht of misbruik van de overdracht. Volgens deze bepaling 
is het de verantwoordelijkheid van de lidstaat om te zorgen voor geschikte nationale 
rechtsinstrumenten die compensatie van abonnees mogelijk maken. 

De Commissie is dan ook van mening dat de bepaling in artikel 30, lid 4, van de 
Universeledienstrichtlijn geschikt is en toereikend om de consumentenrechten op dit gebied te 
behandelen. 

In artikel 46, lid 2, van de Duitse telecommunicatiewet (TKG) is bepaald dat de eindgebruiker 
moet worden gecompenseerd bij vertraging in de verandering van aanbieder. De Commissie 
zal nauwgezet toezicht houden op de uitvoering van deze bepaling.  

Conclusie

In het licht van het bovenstaande kan de Commissie indiener in zijn individuele geval niet 
helpen. Indiener moet contact opnemen met de Duitse nationale regelgevende instantie, 
BNetzA3, die hem kan helpen met betrekking tot zijn consumentenrechten onder de Duitse 
wetgeving.

Ondanks het bovenstaande legt de Commissie de laatste hand aan voorgestelde maatregelen 
om de eengemaakte telecommarkt te voltooien. Een hoge mate van consumentenbescherming 
is een belangrijk element van de eengemaakte markt en de Commissie overweegt onder 
andere voorstellen die ondernemingen die een verandering van aanbieder vertragen, ertoe 
zouden verplichten eindgebruikers die met dergelijke vertraging te maken hebben, te 
compenseren.

                                               
1 Zie BGBL. 2012, deel 1, nr. 19, blz. 958.
2 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 zoals gewijzigd bij Richtlijn 
2009/136/EG, PB L 337, blz. 11.
3 Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Duitsland.


