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 Europa        

 Portugese universele dienst

 48    

 De Europese Commissie heeft blijkens haar persbericht 
IP/13/44 van 24 januari 2013 het Hof van Justitie verzocht 
om aan Portugal een boete op te leggen wegens het niet-
respecteren van de bepalingen in verband met de Univer-
sele dienst. De Portugese regeling, die sommige bedrijven 
uitsloot van de mogelijkheid om de Universele dienst te le-
veren, werd door het Hof in nr. C-154/09 reeds in 2010 ver-
oordeeld. Omdat de regeling intussen nog steeds niet met 
de Richtlijn in overeenstemming werd gebracht, vordert de 
Europese Commissie nu een boete van € 5277,30 per dag. 
 http://europa.eu/rapid/         

 Marktregulering

 49    

 In verband met de markt voor groothandelstoegang tot 
breedband (markt 5 uit de Aanbeveling van de Commissie 
uit 2007) blijkt uit haar persbericht IP/13/100 van 8 februari 
2013 dat de Europese Commissie de Poolse toezichthouder 
(UKE) heeft verzocht om de voorgelegde ontwerpmaatregel 
te herzien. UKE had voorgesteld om de opgelegde verplich-
tingen in te trekken, maar volgens de Europese Commissie 
had eerst een nieuwe marktanalyse moeten worden uit-
gevoerd. UKE heeft dus niet voldoende aangetoond dat de 
betrokken markten voor deregulering in aanmerking kwa-
men. Over de door de Italiaanse toezichthouder (AGCOM) 
voorgestelde prijzen voor de afwikkeling van oproepen naar 
vaste netwerken drukte de Europese Commissie in haar 
persbericht IP/13/98 van 7 februari 2013 haar bezorgdheid 
uit, omdat de voor de jaren 2013 en 2014 voorgestelde prij-
zen (tussen de € 0.00206 en € 0.00127 per minuut) veel te 
hoog zijn en niet overeenstemmen met de tarieven in an-
dere lidstaten waar een serieuze prijsberekening gebeurt. 
Eerder had de Europese Commissie in haar persbericht 
IP/12/1350 van 10 december 2012 overigens reeds haar ern-
stige twijfels geuit over vergelijkbare tarieven in een ont-
werpmaatregel van de Tsjechische toezichthouder, CTU. 
 http://europa.eu/rapid/         

 Frequenties digitale terrestriële 

televisie in Bulgarije

 50    

 Door middel van haar persbericht IP/13/46 van 24 januari 
2013 laat de Europese Commissie weten dat zij Bulgarije 
voor het Hof van Justitie zal dagen omwille van de proce-
dure voor de toekenning van machtigingen en frequenties 
voor het aanbieden van digitale terrestriële televisie. De 
Commissie is van oordeel dat de disproportioneel restric-
tieve voorwaarden ertoe leiden dat potentiële kandidaten 
worden uitgesloten, wat de ontwikkeling van de markten 
hindert en in strijd is met de Richtlijnen inzake elektroni-
sche communicatie. 
 http://europa.eu/rapid/         

 Commissie stelt strategie en 

richtlijn cyberbeveiliging voor

 51    

 Op 7 februari 2013 stelde de Europese Commissie een stra-
tegie voor cyberbeveiliging en een Richtlijn inzake net-
werk- en informatiebeveiliging voor. De strategie omvat vijf 
prioriteiten op het vlak van cyberbeveiliging: 1. cyberspace 
veerkrachtig maken; 2. cybercriminaliteit drastisch terug-
dringen; 3. cyberdefensiebeleid- en capaciteit ontwikkelen 
in het kader van het gemeenschappelijke veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB); 4. industriële en technologische 
voorzieningen voor cyberbeveiliging ontwikkelen; 5. een 
coherent internationaal cyberbeveiligingsbeleid voor de 
Europese Unie uitstippelen en de kernwaarden van de EU 
bevorderen. Het voorstel van Richtlijn inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging is een belangrijk onderdeel van de 
strategie en omvat een aantal maatregelen, waaronder 1. 
het bepalen van een nationale strategie en het aanduiden 
van een bevoegde instantie door de lidstaten; 2. het delen 
van vroegtijdige waarschuwingen tussen de lidstaten en de 
Europese Commissie; 3. het verplichten van bepaalde spe-
cifieke spelers (waaronder aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij, met name appstores, platforms 
voor elektronische handel, betalingsdiensten via internet, 
cloud computing, zoekmachines en sociale netwerken) om 
risicobeheersregelingen in te voeren en ernstige incidenten 
met betrekking tot hun kerndiensten te melden. 
 http://europa.eu/rapid/         
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 NEDERLAND

 Commissie mededeling over 

staatssteun en NGN

 52    

 Op 19 december 2012 keurde de Europese Commissie haar 
mededeling COM(2012)9609/2 goed over de toepassing van 
de EU-regels inzake staatssteun op de snelle ontwikkeling 
van breedbandnetwerken. De mededeling brengt vooreerst 
de algemene principes van het beleid van de Commissie in-
zake staatssteun in herinnering, waarna de Commissie een 
uitvoerige analyse maakt van de toepassing van die regels 
op het geval van de ontwikkeling van breedband. Zoals in 
eerdere versies, wordt voor het beoordelen van de toelaat-
baarheid een onderscheid gemaakt tussen zones waarin 
overheidsinitiatieven worden aangemoedigd om territori-
ale samenhang en economische ontwikkeling te bevorderen 
(witte zones), zones waarin een meer grondige analyse is 
vereist (grijze zones) en zones waarin een publieke tussen-
komst niet is toegelaten (zwarte zones). 
  http://ec.europa .eu/competition/state_aid/         

 BEREC-overzicht van 

machtigingsregimes

 53    

 In navolging van het rapport  BEREC report on the impact of 
administrative requirements on the provision of transnatio-
nal business electronic communication services  (BoR (11) 56), 
dat werd goedgekeurd in december 2011, heeft BEREC nu 
een overzicht gemaakt van de geldende machtigingsregi-
mes voor het aanbieden van elektronische communicatie-
diensten en -netwerken in de verschillende lidstaten van de 
EU. Het overzicht is beschikbaar op de publieke website van 
BEREC. Opmerkelijk is wel dat voor België enkel de federale 
toezichthouder (het Belgisch Instituut voor Postdiensten 
en Telecommunicatie, BIPT) wordt vermeld, terwijl ook de 
gemeenschappen over bevoegdheden ter zake beschikken.            

 Nederland        

 Frequentieveiling: geen 

toepassing regeling 

transitiekader

 54    

 In het verlengde van de recente frequentieveiling, die 
3,8 mld opbracht, werd voorzien in een zogenaamd transi-
tiekader. Dit was bedoeld om problemen te voorkomen bij 
de overgang tussen de oude verdeling en de nieuwe inrich-
ting en aldus continuïteit van de dienstverlening zeker te 
stellen. Zittende marktpartijen zouden tegen een verlen-
gingsvergoeding nog maximaal 21 maanden van hun hui-
dige frequenties gebruik kunnen maken ( Stcrt.  2012, 27190). 
De betreffende regels maakten het ook mogelijk dat de 
marktpartijen onderling afspraken over de overgang kon-
den maken. Dat is ook gebeurd. KPN, T-Mobile en Vodafone 
hebben echter een convenant afgesloten waarin is afgespro-
ken om geen gebruik te maken van de verlengingsmogelijk 
(  Kamerstukken II  2012/13, 24 095, nr. 328 ). In plaats daarvan 
wordt de omschakeling naar de nieuwe frequentie-indeling 
versneld en kunnen de nieuwe vergunningen al op 26 fe-
bruari a.s. in werking gaan. Dit is ook de datum waarop de 
oude vergunningen aflopen. Dit convenant is in nadere wij-
zigingsbesluiten vastgelegd ( Stcrt.  2013, 1525). 
  www.overheid.nl          

 Nieuwe bepalingen 

Telecommunicatiewet in 

werking

 55    

 Per 1 januari 2013 zijn diverse nieuwe bepalingen in de Te-
lecommunicatiewet (Tw) in werking getreden. Het gaat om 
regels die onderdeel uitmaakten van de wetgeving ter im-
plementatie van het nieuwe Europese kader voor de Com-
municatiesector ( Stb.  2012, 235 en 236). Het gaat onder meer 
om de regels over de toegang tot de kabel ( art. 6a.21a  Tw 
en  art. 6.14a  Mediawet) waartegen de Europese Commissie 
een infractieprocedure is gestart. Een set van regels die van 
kracht zijn geworden betreffen onderwerpen als netneutra-
liteit, het kunnen beëindigen van internetabonnementen, 
het communicatiegeheim en verzwaarde bewijslast met be-
trekking tot cookies ( art. 74a ,  7.6 ,  7.6a  en  117a lid 1  Tw). Ook 
krijgen aanbieders van telefonie te maken met het nieuwe 
 art. 7.2a  Tw. In dit artikel wordt aanbieders van openbare 
telefonie verplicht om de consument de mogelijkheid te bie-
den een abonnement te nemen waarbij er geen starttarief 
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NEDERLAND

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 verband met haar taak 
om op de naleving ervan toe te zien (brief d.d. 22 november 
2012, nr. OPTA/ACNB/2012/202572). Onder meer zijn infor-
matieverplichtingen verduidelijkt en is aangegeven dat het 
om een realistisch aanbod moet gaan. 
  www.overheid.nl  
 www.opta.nl         

 Nieuwe frequentieregels per 15 

maart 2013

 56    

 De inwerkingtreding van het nieuwe  hfdst. 3  Tw (frequen-
ties) werd opgehouden in verband met de recente veiling, 
maar is nu bepaald op 15 maart 2013 ( Stb.  2013, 14, zie ver-
der  Stb.  2013, 49;  Stcrt.  2013, 36235;  Stcrt.  2013, 3366;  Stcrt.  
3364). Het betreft een reeks van aanpassingen. Zo wordt de 
rol van diverse ministeries teruggebracht en krijgt de Mi-
nister van EZ een centrale rol bij het frequentiebeleid en bij 
het wijzigen en vaststellen van het Frequentieplan (het Na-
tionaal Frequentieplan (NFP)). Dit NFP krijgt een meer be-
palende positie ten aanzien van het gebruik van frequenties 
en zal worden aangevuld met een elektronische databank 
(het ‘frequentieregister’) waarin de beschikbaarheid van 
frequentieruimte wordt opgenomen. Ook wordt de toewij-
zing van frequentieruimte voor publieke taken (defensie, 
hulpverlening, politie enz.) meer transparant en voorzien 
van een bijzondere procedure: toewijzing van frequenties is 
voortaan slechts mogelijk na indiening van een zogenoemd 
Behoeftenonderbouwingsplan (BOP). Om innovatie te be-
vorderen is in de wet een meer uitgewerkte experimenteer-
regeling opgenomen. Voor wat betreft de verdeelmetho-
den voor frequenties wordt de zogenaamde ‘verdeling op 
afroep’ ( VOA ) toegevoegd. Afhankelijk van de vraag uit de 
markt wordt bepaald of direct kan worden toegewezen, dan 
wel frequenties anders moeten worden verdeeld. Op grond 
van een amendement, kent de wet een gedetailleerde, kos-
tengeoriënteerde regeling voor de vergoedingen in verband 
met medegebruik in de omroeptransmissiemarkt. 
  www.overheid.nl          

 Beperking kosten helpdesks

 57    

 Het Ministerie van Economische Zaken is een consultatie 
gestart tot aanpassing van het nummerplan (www.inter-
netconsultatie.nl/regeling basistariefklantenservice,  Stcrt.  
2013, 2535). De voorgestelde wijzigingen geven aan dat 
voortaan in alle gevallen het onderscheid tussen verkeers-
tarieven en dienstentarieven duidelijk moet worden ge-
maakt. Hierdoor wordt duidelijk wat de kosten zijn voor 
verbinding en welke samenhangen met de geleverde dien-
sten. Niet-betaalde informatiediensten (zoals helpdesks) 
worden voortaan mogelijk in de 0900. Dit sluit aan bij de 
al bestaande praktijk. Voor klantenservicenummers wordt 
het dienstentarief gemaximeerd op € 0 per minuut en op € 1 
per gesprek. Gesprekskosten dienen niet af te wijken van de 
tarieven die gelden voor ‘gewone’ gesprekken. Ook wordt 
in de voorgestelde bepalingen geregeld dat 0800-nummers 
daadwerkelijk gratis zijn: er mag geen verkeerstarief in re-
kening worden gebracht, hetgeen eveneens bij de bestaande 
praktijk aansluit. 
  www.overheid.nl  
 www.internetconsultatie.nl         

 Nederland wijst uitkomsten 

WCIT af

 58    

 Nederland wijst de nieuwe afspraken af die gemaakt zijn 
tijdens de laatste World Conference on International Tele-
communications (WCIT) die december vorig jaar in Dubai 
werd gehouden (  Kamerstukken II  2012/13, 24 095, nr. 33 ). 
Een meerderheid van de aanwezige landen stemde in met 
bepalingen die onder meer oproepen tot het verhogen van 
de veiligheid en robuustheid van netwerken en tot samen-
werking ter voorkoming van ongewenste grootschalige 
communicatie. Ook wordt een nieuwe term voor aanbieder 
geïntroduceerd: ‘authorized operating agencies’. De vrees 
bestaat dat dit soort bepalingen gebruikt zullen worden om 
censuur uit te oefenen en nieuw toezicht op het internet 
te introduceren. Nederland staat niet alleen in zijn stand-
punt. Ook alle andere EU-landen, de V.S., Japan, Australië en 
Canada hebben niet ondertekend. 
  www.overheid.nl             
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 BELGIË

 België        

 Herstelling toewijzing 

frequenties radio-omroepen

 59    

 Op 4 januari 2013 werd in het  Staatsblad  het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 21 december 2012 gepubliceerd 
 houdende de opstelling van een frequentieplan en de vaststel-
ling van frequenties die ter beschikking worden gesteld van 
de particuliere landelijke en lokale radio-omroepen . Dit be-
sluit herstelt de schorsing door de Raad van State (arrest nr. 
220.509 van 4 september 2012) van negen frequenties uit 
het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006. 
Omwille van het beginsel van de continuïteit van de open-
bare dienst is de Vlaamse Gemeenschap van oordeel dat de 
wettigheid van de geschorste frequenties uit dat frequen-
tieplan van de Vlaamse Gemeenschap met terugwerkende 
kracht moet worden hersteld. 
 www.ejustice.just.fgov.be         

 Geen schorsing van opstelling 

markten televisiedistributie

 60    

 In verband met de openstelling van de markten voor televi-
siedistributie sprak het Hof van beroep zich in de zaak 2011/
AR/2261 op 6 november uit over de verzoeken tot schorsing 
ingesteld door Tecteo, Brutélé, Aiesh en Coditel. Zoals eerder 
met betrekking tot Telenet, komt het Hof tot de conclusie 
dat er geen redenen tot schorsing voorhanden zijn. 
 www.bipt.be         

 Transparantie snelheid 

breedband

 61    

 Aansluitend bij de vereiste om voldoende transparantie tot 
stand te brengen op het vlak van de aan eindgebruikers ter 
beschikking gestelde bandbreedte, heeft de Raad van het 
BIPT op 4 december 2012 een besluit genomen  betreffende 
de communicatie van de snelheid van de vaste breedbandver-
binding . Daarin wordt onder meer bepaald dat een contract 
tussen een abonnee en een ISP de volgende inlichtingen in 
een heldere, gedetailleerde en gemakkelijk toegankelijke 
vorm moet bevatten: 1. de upload- en downloadsnelheid 
van de lijn buiten de piekuren; 2. de minimumsnelheid van 

de lijn voor upload en download binnen de piekuren; 3. de 
maximumsnelheid van de lijn voor upload en download 
binnen de piekuren; 4. het downloadvolume van het abon-
nement. Deze informatie moet bovendien worden verstrekt 
op basis van de specifieke situatie van de abonnee, overeen-
komstig bepaalde in het besluit vastgelegde categorieën. De 
informatie dient ook op tweemaal jaarlijks aan het BIPT te 
worden meegedeeld. 
  http://www.bipt.be/GetDocument.aspx ?forObjectID=3895
&lang=nl         

 Aanpassing Brusselse 

omroepwetgeving

 62    

 Op oudejaar 2012 publiceerde het  Belgisch Staatsblad  de 
Wet van 27 december 2012  tot wijziging van de wet van 
30 maart 1995 betreffende de elektronische communicatie-
netwerken en -diensten en de uitoefening van omroepac-
tiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad . Deze 
wijzigingswet heeft tot doel de wet van 30 maart 1995 in 
overeenstemming te brengen met de  Richtlijn 2010/13/EU  
van het Europees Parlement en van de Raad van 10 maart 
2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele mediadiensten.              
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