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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het verzoek tot handhaving van 
MTTM/ZakelijkeNummers.nl van 4 oktober 2017 betreffende de registratie van LaagAcht B.V.  
 
 
I. Verloop van de procedure  
 
1. Met een verzoek gedateerd 4 oktober 2017 vraagt MTTM/ZakelijkeNummers.nl (hierna: MTTM) 

de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) artikel 2.1 van de Telecommunicatiewet (hierna: 
Tw) te handhaven jegens LaagAcht B.V. (hierna: LaagAcht), aangezien deze niet bij de ACM 
staat geregistreerd als telecomprovider. Deze zaak is geregistreerd onder het zaaknummer 
ACM/17/022615.  

 
2. De ACM heeft vervolgens contact opgenomen met LaagAcht en op 6 november 2017 is 

LaagAcht als aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst en als aanbieder 
van een openbaar elektronisch communicatienetwerk opgenomen in het openbare register van 
de ACM.  

 
3. Bij e-mail van 7 november 2017 heeft de ACM MTTM op de hoogte gesteld van de registratie van 

LaagAcht. De ACM heeft MTTM gevraagd te berichten of de registratie van LaagAcht voor MTTM 
reden is om het genoemde verzoek van 4 oktober 2017 in te trekken.  

 
4. Op 9 november 2017 heeft MTTM bij e-mail geantwoord dat zij het handhavingsverzoek niet wil 

intrekken.  
 
 
II. Overwegingen  
 
5. Artikel 2.1, eerste lid, van de Tw schrijft voor dat degene die een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk of een openbare elektronische communicatiedienst aanbiedt daarvan 
mededeling doet aan de ACM.  

 
6. In haar verzoek stelt MTTM dat LaagAcht een telecomprovider is en artikel 2.1 van de Tw 

overtreedt door niet te zijn geregistreerd bij de ACM. Als gewenste beslissing geeft MTTM in het 
verzoek aan dat de ACM artikel 2.1 van de Tw zou moeten handhaven en dat elke aanbieder van 
een telecommunicatienetwerk of –dienst, zich dient te registreren.  

 
7. De ACM heeft vervolgens contact opgenomen met Laagacht. Dit heeft ertoe geleid dat de ACM op  

6 november 2017 het formulier van LaagAcht heeft ontvangen waarin deze mededeling doet van 
het aanbieden van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Op grond van de verstrekte 
gegevens heeft de ACM LaagAcht B.V. Kerkstraat 173, 5261 CW VUGHT geregistreerd als 
aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten en als aanbieder van openbare 
elektronische communicatienetwerken. De ACM heeft de registratie verwerkt in haar openbare 
register als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Tw.  

 
8. Nu LaagAcht inmiddels is geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische 

communicatiediensten en van openbare elektronische communicatienetwerken, heeft MTTM  
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9. geen belang meer bij haar verzoek tot handhaving waarin zij aangeeft dat LaagAcht artikel 2.1 van 

de Tw overtreedt door niet geregistreerd te zijn bij de ACM.  
 
10. Gelet hierop wijst de ACM het verzoek tot handhaving van MTTM van 4 oktober 2017 af.  
 
Conclusie  
11. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de ACM het verzoek tot handhaving van MTTM van 4 

oktober 2017 betreffende de registratie van LaagAcht afwijst.  
 
 
III. Besluit  
 
De ACM wijst het verzoek tot handhaving van MTTM/ZakelijkeNummers.nl van 4 oktober 2017 
betreffende de registratie van LaagAcht B.V. af.  
 
Autoriteit Consument en Markt, namens deze,  
 
 
 
w.g. drs. A.J.M. Kleijweg  
Teammanager Telecom, Vervoer en Post  
 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur 
van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit 
bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 
rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
 




