Recente stappen in het dossier van netneutraliteit: wat ging vooraf?

30 april 2016

De Europese Verordening netneutraliteit wordt van kracht.

30 aug 2016

Het Europees samenwerkingsverband van telecommunicatietoezichthouders
Berec brengt richtsnoeren uit waarin de Europese netneutraliteitregels nader
worden uitgelegd. De ACM is de Nederlandse vertegenwoordiger in Berec.

oktober 2016

T-Mobile zet de dienst Datavrije Muziek in de markt. Bij deze dienst gaat
muziekstreaming niet ten koste van de databundel. Dit heet zero-rating.

23 december 2016

De ACM dwingt T-Mobile op basis van de Nederlandse wet te stoppen met het
aanbieden en uitvoeren van de dienst Datavrije Muziek. Als T-Mobile de dienst
blijft aanbieden, moet zij een dwangsom betalen. De dwangsom bedraagt
50.000 euro per dag met een maximum van 500.000 euro.

januari 2017

T-Mobile en de ACM besluiten gezamenlijk de bezwaarfase over te slaan en
versneld naar de rechtbank te stappen om duidelijkheid te krijgen of de
Nederlandse wet kan bestaan naast de Europese netneutraliteitsverordening.

20 april 2017

De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de Nederlandse wet niet naast de
Europese Verordening kan bestaan. De dwangsom is met de uitspraak van de
rechter komen te vervallen. De rechter doet geen uitspraak of de dienst van TMobile is toegestaan onder de Europese regels.

23 mei 2017

De ACM maakt bekend niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van
de Rechtbank Rotterdam.

11 mei 2017

Bits of Freedom dient een handhavingsverzoek in bij de ACM. Hierin vraagt de
belangenorganisatie om de dienst van T-Mobile te verbieden omdat deze in

strijd zou zijn met artikel 3, eerste, tweede en derde lid van de Europese
netneutraliteitsverordening.

11 oktober 2017

De ACM publiceert het afwijzingsbesluit tegen het handhavingsverzoek van
Bits of Freedom. Bits of Freedom had de ACM gevraagd de dienst van TMobile te verbieden op grond van de Europese regels. Uit het ACM-onderzoek
blijkt dat de dienst Datavrije Muziek niet in strijd is met de Europese regels: de
dienst is beschikbaar voor alle muziekstreamingdiensten en de dienst beperkt
de keuzemogelijkheden van consumenten niet. Daarom wijst de ACM het
verzoek van Bits of Freedom af.

