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Editors: Nico van Eijk en David Stevens

Europa

Commissie vordert boetes voor
gebrekkige Brusselse mustcarry-regels
11
In haar persbericht IP/12/1144 van 24 oktober 2012 deelt de
Europese Commissie mee het Hof van Justitie te zullen verzoeken om België een boete op te leggen wegens onduidelijke bepalingen inzake verplichte doorgifte (must carry) van
televisiesignalen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Deze must-carry-regels zijn nog steeds niet aangepast,
terwijl het Hof reeds in 2011 (nr. C‑134/10 Europese Commissie/België, zie Computerrecht 2011/72) geoordeeld had
dat zij in strijd zijn met de bestaande Richtlijn Universeledienst. De Commissie vordert € 5397 per dag, verhoogd tot
€ 31.251 per dag na een eventueel tweede arrest.
http://europa.eu/rapid/

Marktregulering
12

Commissiebesluit maakt baan
vrij voor 4G in Europa
13
In haar besluit C(2012) 7697 van 5 november 2012 besliste
de Europese Commissie om in de 2 GHz-band een bijkomende 120 MHz toe te voegen aan de voor 4G beschikbare
frequentiespectrum, zoals LTE (Long Term Evolution). De
2 GHz-band wordt momenteel gebruikt voor het aanbieden
van mobiele diensten van de derde generatie, maar het
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BEREC rapporten over
netneutraliteit
14
Tijdens zijn plenaire vergadering van 6 december 2012
heeft BEREC twee nieuwe documenten goedgekeurd over
de voorgestelde aanpak inzake netneutraliteit. Het gaat
meer bepaald om een overzicht van de aanpak (BoR (12)
140: Overview of BEREC approach to NN) en een synthese
van de posities (BoR (12) 146: Summary of BEREC positions
on net neutrality) inzake netneutraliteit. Tijdens diezelfde
vergadering keurde BEREC ook naar aanleiding van de intussen afgesloten consultatieronde bijgewerkte versies
goed van een viertal rapporten over netneutraliteit.
http://berec.europa.eu/

Nederland

Toepassing makend van de procedure voorzien in art. 7a
Kaderrichtlijn heeft de Europese Commissie de Finse toezichthouder (FICORA) verzocht om de voorwaarden voor
toegang tot de glasvezel-breedbandnetwerken van dominante operatoren te versoepelen. De Commissie is van oordeel dat het voornemen van FICORA de concurrentie zou
kunnen bemoeilijken en de investeringen in efficiënte
breedbanddiensten zou kunnen vertragen, wat nadelige gevolgen zou hebben voor de Finse bedrijven en burgers. Uit
het persbericht IP/12/1113 van 18 oktober 2012 blijkt verder ook dat het pas de derde keer is dat de Commissie een
dergelijke formele aanbeveling formuleert.
http://europa.eu/rapid/
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Commissiebesluit verplicht de lidstaten om de relevante
frequenties ten laatste tegen 30 juni 2014 voor 4G beschikbaar te maken. Daarnaast bepaalt zij in haar besluit geharmoniseerde technische specificaties om de samenwerking
tussen de verschillende technologieën mogelijk te maken.
http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Frequentieveiling lever 3.8 mld
op
15
De veiling van 41 vergunningen voor het gebruik ten behoeve van mobiele telecommunicatie heeft de Nederlandse
overheid een bedrag van ruim 4.8 mld. opgeleverd. Met de
nieuwe verdeling wordt de basis gelegd voor de continuïteit van de huidige voorzieningen en voor de nieuwe toekomstige vierde – snelle – generatie mobiele communicatie
(ook wel bekend onder de naam LTE). De voor LTE aantrekkelijke frequenties in de 800 MHz zijn verworven door
nieuwkomer Tele2, KPN en Vodafone. Tele2 troefde een
consortium van kabelexploitanten UPC en Ziggo af. Bij de
bestaande marktpartijen viel T‑Mobile buiten de boot. Dit
neemt niet weg dat alle zittende partijen hun positie op de
bestaande mobiele frequenties (GSM/DCS1800/UMTS) wisten te behouden of versterken. Voor T‑Mobile betekent dit
dat men waarschijnlijk via de minder aantrekkelijke
1800 MHz-band de vierde generatie mobiele communicatie
gaat ontwikkelen. De meeste vergunningen hebben een
looptijd van 17 jaar. Meer detailinformatie is te vinden op
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de website van het agentschap telecom (www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2012/multiband-frequentieveiling-afgerond)
www.agentschaptelecom.nl

Compensatieregeling
16
Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en
-diensten dienen te zorgen voor een compensatieregeling
wanneer hun klanten schade hebben geleden. De Minister
van Economische Zaken is voorstander van een transparante compensatieregeling voor alle aanbieders (Kamerstukken II 2012/113, 24 095, nr. 327). Compensatie vindt nu op
incidentele basis plaats en de meeste aanbieders hebben
geen regeling in hun algemene voorwaarden.
www.overheid.nl

Invoering per seconde bellen
17
Per 1 januari 2013 geldt het nieuwe art. 7.2a Telecommunicatiewet. In dit artikel wordt aanbieders van openbare telefonie verplicht om de consument de mogelijkheid te bieden
een abonnement te nemen waarbij er geen starttarief in rekening wordt gebracht, de gespreksduur per seconde in rekening wordt gebracht en het tarief vergelijkbaar is met andere door de aanbieder aangeboden abonnementen. De
wetswijziging is een reactie op het feit dat met name in de
mobiele sector aanbieders massaal zijn overgegaan op het
per minuut afronden van gesprekstarieven. OPTA heeft een
toelichting gegeven op het artikel in het verband met haar
taak om op de naleving ervan toe te zien (brief d.d. 22/11/
2012, nr. OPTA/ACNB/2012/202572).
Consumenten moeten over het ‘seconde-abonnement’ op
gelijke wijze worden geïnformeerd als over andere abonnementen. De informatie moet bijvoorbeeld op een vergelijkbaar vindplaats gevonden kunnen worden. Er is geen plicht
om consumenten actief te informeren. Geen starttarief betekent verrekening vanaf de eerste t/m laatste belseconde.
Het abonnement laat zich derhalve niet combineren met
vaste factuurbedragen of belbundels. Dat het abonnement
vergelijkbaar moet zijn slaat niet alleen op het tarief maar
ook op de overige voorwaarden. Er moet ten minste één
abonnement worden aangeboden. Bij aanbieders die zowel
vaste als mobiele telefonie verzorgen, betekent dit ten
minste een abonnement met betrekking tot mobiele telefonie.
www.opta.nl

Eerste Kamer ligt dwars bij
instelling nieuwe autoriteit
18
De Eerste Kamer heeft een spaak tussen de wielen gestoken
waar het betreft de Instellingswet Autoriteit Consument en
Markt (ACM, waarin de NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit moeten opgaan) (Kamerstukken I 2012, 13, 33 186, E/
F).
Men wil dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken of pas
overgaan tot behandeling wanneer ook een tweede wetsvoorstel gereed is dat de afstemming tussen de diverse taken van de nieuwe autoriteit regelt (de zogenaamde
Stroomlijningswet).
De Eerste Kamer heeft bezwaren tegen afzonderlijke behandeling van de wetten, maar ook ten aanzien van de onafhankelijke positie van de ACM en de bevoegdheden met betrekking tot informatie-uitwisseling. Wat dit laatste betreft
is men bevreesd dat overgelegde informatie te breed zal
worden gedeeld. Ook zijn er vragen over het feit dat het
nieuwe regeerakkoord taakstellend voorschrijft hoeveel
boetes de mededingingsautoriteit moet binnen halen.
www.overheid.nl

OPTA notificeert marktbesluit
FttO
19
Nadat de concept-marktanalyse ‘ontbundelde toegang tot
zakelijke glasvezelnetwerken’ (FttO) ter consultatie is voorgelegd (zie Computerrecht 2012/6), heeft OPTA een besluit
conform de voorgeschreven notificatieprocedure aan Brussel voorgelegd (Besluit 23 november 2012, nr. OPTA/AM/
2012/202984). In het besluit stelt OPTA vast dat KPN een
machtspositie heeft in de FttO-markt. Als maatregel wordt
opgelegd dat KPN aan derden toegang moet verlenen tegen
kostengeoriënteerde tarieven en tegen non-discriminatoire
voorwaarden.
www.opta.nl

België

Voorstel van decreet
signaalintegriteit
20
In het Vlaams Parlement werd op 4 juli 2012 een voorstel
van decreet (stuk nr. 1703/1) ingediend. Met dit voorstel
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willen de indieners ervan een zekere integriteit van het
programmasignaal (‘signal integrity’) van lineaire omroepprogramma’s waarborgen. Daarnaast voorziet het voorstel
ook dat de dienstenverdelers de toestemming zouden moeten verkrijgen van de omroepen voor het aanbieden van allerlei nieuwe functionaliteiten zoals uitgesteld kijken, signaalbedekking (‘overlays’), zoekmachine-instellingen, programmasuggesties, sociale media-integratie en sociale EPGtoepassingen. Op 9 oktober 2012 formuleerde de afdeling
Wetgeving van de Raad van State zijn advies bij het voorstel
van decreet (stuk nr. 1703/2), waarin hij onder meer een
aantal kritische bemerkingen formuleert op het vlak van
vrij verkeer van diensten en proportionaliteit van de voorgestelde maatregelen.
http://docs.vlaamsparlement.be/

Opening markten voor
televisiedistributie

in beeld wordt gebracht en samen met het lineaire omroepsignaal wordt meegestuurd onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van omroepdiensten
– en de digitale versie van deze dienst – maar overigens
zowel op inhoudelijk als op technisch vlak onafhankelijk
van een televisieprogramma kan worden geraadpleegd’.
Verder vraagt de Raad van State ook of art. 41 en 42 van
hetzelfde decreet niet art. 10 en 11 Grondwet schenden
‘doordat het evenredigheidsbeginsel de gemeenschappen
ertoe verplicht om de hen toegewezen bevoegdheden op
redelijke en evenredige wijze uit te oefenen, wat een samenwerking met de andere deelstaten en/of federale staat
impliceert wanneer de aangelegenheden waarvoor bevoegdheden verdeeld werden, elkaar raken, zoals dat het
geval is inzake de convergentie in de media tussen de verschillende vormen op het vlak van de verspreide inhoud ervan, en dergelijke samenwerking vandaag ontbreekt’.
www.raadvst-consetat.be

21
Op 4 oktober 2012 keurde de Raad van het BIPT zijn besluit
goed betreffende het referentieaanbod aangaande het multicast-alternatief. Operatoren die diensten aanbieden via
het netwerk van Belgacom zullen voortaan ook volwaardige
multiple play-pakketten op de markt kunnen brengen, met
een tv-component. Hierdoor moet de concurrentie op het
vlak van gebundelde diensten verder worden gestimuleerd.
Het BIPT-besluit maakt het voor alternatieve operatoren
mogelijk ook de toegang te krijgen tot bijkomende diensten
van Belgacom. Zes maanden na het besluit zullen de alternatieve operatoren gebruik kunnen maken van deze functionaliteit. Sinds begin november zijn de aangepaste referentieaanbiedingen van Telenet, Brutélé en Coditel op de website van het BIPT beschikbaar.
www.bipt.be

Prejudiciële vragen
bevoegdheidsverdeling
22
In zijn arrest nr. 220.918 van 9 oktober 2012 heeft de Raad
van State aan het Grondwettelijk Hof twee prejudiciële vragen gesteld (zaak 5504) waarvan het antwoord interessante
rechtspraak kan opleveren op het vlak van de bevoegdheidsverdeling in de media- en communicatiesector. Zo
vraagt de Raad of art. 2, 50 Vlaams mediadecreet van 27
maart 2009 al dan niet art. 127 Grondwet en art. 4, 6 BWHI
schendt ‘door teletekst niet beperkt tot zijn ondertitelingsfunctie, maar in zijn geheel aan zijn toepassing te onderwerpen, dus met inbegrip van de autonome tekstdienst die
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