Algemene toelichting

Vragen
Klik op www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/registraties/informatie-overregistreren/ of bel telefoonnummer 070 722 2586.
Waarom bij ACM?
Mededeling doen bij ACM is voor aanbieders van openbare elektronische
communicatieactiviteiten* verplicht op grond van de Telecommunicatiewet (Tw).
* Openbare elektronische communicatieactiviteiten is een verzamelterm die ACM gebruikt voor
aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en -netwerken en aanbieders van
bijbehorende faciliteiten.

Gegevens van de onderneming
Naam van de onderneming:
Noteer de onderneming die de activiteiten aanbiedt dan wel contracten aangaat met afnemers.
Dat kan ook een dochteronderneming zijn. Noteer bij een eenmanszaak de naam van de
eigenaar zoals vermeld op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel:
Adres van de vestiging:
Postcode, Plaats en Land:
Postadres:
Postadres kan van de onderneming zijn, of van een gemachtigde.

Postcode, Plaats en Land:

Met wie kan ACM contact opnemen?
Naam contactpersoon voor
de registratie:

m

E-mailadres:

Telefoonnummer:
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Waarom dit formulier?
Dit is een formulier om de activiteiten van uw onderneming op het gebied van openbare
elektronische communicatieactiviteiten in Nederland aan te geven. Op basis van deze
mededeling bepaalt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) of uw onderneming
geregistreerd wordt.

Naam contactpersoon voor
aanlevering omzetgegevens

m

v

Postadres:
Indien afwijkend van postadres onder gegevens van de onderneming

Postcode, Plaats en Land:

E-mailadres:

Telefoonnummer:
Faxnummer:

Zie bijlage 1 Definities 1.1 Tw en uitleg
Biedt uw onderneming openbare
elektronische communicatiediensten,
openbare elektronische communicatienetwerken
of bijbehorende faciliteiten aan?
Zo ja, geef per categorie aan sinds
wanneer:

Ja
Nee

Openbare elektronische communicatiediensten

Openbare elektronische communicatienetwerken

Bijbehorende faciliteiten

Nog niet, geef per categorie aan per
wanneer:

Openbare elektronische communicatiediensten

Openbare elektronische communicatienetwerken

Bijbehorende faciliteiten

Wat is de website waarop uw onderneming haar diensten aanbiedt?
Indien uw onderneming geen website heeft, voegt u dan een brochure of folder toe waaruit het aanbod blijkt.

Welke elektronische
communicatiedienst biedt u aan?
Welke doelgroep beoogt u met uw
dienst te bereiken?
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Aanbieden openbare elektronische
communicatieactiviteiten

Levert u aan elke geïnteresseerde
of aan een beperkte,
afgebakende doelgroep?
Sluit u op eigen naam een
overeenkomst voor levering van de
dienst?

Nee
Ja

Welk elektronisch
communicatienetwerk biedt u aan?
Geef een beschrijving van uw netwerk
en noem hierbij de belangrijkste
actieve netwerkelementen

Wie voert het beheer en de
exploitatie over het netwerk?
Welke bijbehorende faciliteiten
biedt u aan?

Naam

Plaats en datum

Handtekening
Altijd meesturen
• Actueel gewaarmerkt uittreksel van Kamer van Koophandel met daarin uw naam als tekenbevoegde.
• Kopie/scan van een geldig legetimatiebewijs van de ondertekenaar.

Natuurlijk persoon

• een kopie van een geldig paspoort of een Europese identiteitskaart én;
• een kopie van het uittreksel uit het bevolkingsregister

Let op: deze uittreksels mogen niet ouder zijn dan één jaar.

U kunt het mededelingsformulier mailen naar registratiebureau@acm.nl of per post versturen naar:
Autoriteit Consument en Markt
Registratiebureau Directie Telecom, Vervoer en Post
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
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Wie heeft de zeggenschap over
het netwerk om dienstaanbieders
toe te laten?

Bijlage 1: Definities artikel 1.1 Tw en uitleg
Elektronische communicatiedienst
Definitie
Gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in
het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken, waaronder
telecommunicatiediensten en transmissiediensten op netwerken die voor omroep worden gebruikt, doch
niet de dienst waarbij met behulp van elektronische communicatienetwerken en -diensten overgebrachte
inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd. Het omvat niet de diensten van de
informatiemaatschappij zoals omschreven in artikel 1 van de notificatierichtlijn die niet geheel of
hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken.
Uitleg
Een elektronische communicatiedienst is een dienst die doorgaans tegen een vergoeding wordt
aangeboden en geheel of hoofdzakelijk bestaat uit het overbrengen van signalen via een elektronische
communicatienetwerk.
Diensten waarbij overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd zijn geen
elektronische communicatiediensten. Te denken valt aan diensten zoals het samenstellen van
televisie- of radioprogramma’s, hostingsdiensten, websites etc.
Openbare elektronische communicatiedienst
Definitie
Eelektronische communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek.
Uitleg
Een elektronische communicatiedienst is openbaar als iedereen van het aanbod van de aanbieder
gebruik kan maken.
Als een aanbieder een dienst aan een bepaalde groep van gebruikers onder bepaalde
voorwaarden aanbiedt, bijvoorbeeld bedrijven of overheidsinstellingen, dan kan het nog steeds zijn dat de
dienst openbaar is.
Er is sprake van een besloten groep als de aanbieder een dienst levert aan een kring van afnemers die te
scharen is onder één (doel)groep. Deze (doel)groep moet voldoende zijn afgebakend waardoor de dienst
niet toegankelijk is voor het algemene publiek.
Het belichten van glasvezels zal normaal gesproken voor het publiek beschikbaar zijn en geheel of
hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van signalen over elektronische communicatienetwerken.
Het aanbieden van WiFi, waarbij ondernemers slechts hun eigen gasten toegang tot internet bieden (bijvoorbeeld via
een WiFi-netwerk) is uitgezonderd van de meldingsplicht.
Elektronisch communicatienetwerk
Definitie
Transmissiesystemen, waaronder mede begrepen de schakel- of routeringsapparatuur,
netwerkelementen die niet actief zijn en andere middelen, die het mogelijk maken signalen over
te brengen via kabels, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen, waaronder
satellietnetwerken, vaste en mobiele terrestrische netwerken, elektriciteitsnetten, voor zover deze voor
overdracht van signalen worden gebruikt en netwerken voor radio- en televisieomroep en
kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie.
Uitleg
Zoals uit de definitie blijkt, wordt onder elektronisch communicatienetwerk verstaan middelen die het
mogelijk maken signalen over te brengen via kabels, radiogolven, optische of andere elektromagnetische
middelen. Voorbeelden hiervan zijn transmissiesystemen, waaronder mede begrepen de schakel- of
routeringsapparatuur, netwerkelementen die niet actief zijn, satellietnetwerken, vaste en mobiele
terrestrische netwerken, elektriciteitsnetten, voor zover deze voor overdracht van signalen worden
gebruikt en netwerken voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van
de overgebrachte informatie.
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Openbaar elektronisch communicatienetwerk
Definitie
Elektronisch communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare
elektronische communicatiediensten aan te bieden, waaronder mede wordt begrepen een netwerk,
bestemd voor het verspreiden van programma's voor zover dit aan het publiek geschiedt.
Uitleg
Een elektronisch communicatienetwerk is openbaar als het netwerk geheel of hoofdzakelijk wordt
gebruikt om openbare elektronische communicatiediensten aan te bieden.
Aanbieden van een elektronisch communicatienetwerk
Definitie
Het bouwen, exploiteren, beheren of beschikbaar stellen van een elektronisch communicatienetwerk.
Uitleg
Onder een aanbieder van een elektronische communicatienetwerk wordt verstaan degene die een
elektronisch communicatienetwerk bouwt, exploiteert, beheert of beschikbaar stelt.
Voor het aanleggen van passieve glasvezelinfrastructuur (dark fibre) in opdracht van derden geldt het
volgende. Als die derden de eigenaar van de glasvezelinfrastructuur worden, dan geldt er voor degene
die de infrastructuur aanlegt, geen mededelingsplicht. Echter, als uw onderneming
eigenaar van deze infrastructuur wordt en zelf bepaalt wie er op zijn infrastructuur elektronische
communicatiediensten mag aanbieden, dan moet u daarvan mededeling doen.
Bijbehorende faciliteiten
Definitie
De bij een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische communicatiedienst behorende
diensten, fysieke infrastructuren en andere faciliteiten of elementen die het aanbieden van diensten via
dat netwerk of die dienst mogelijk maken of ondersteunen of het potentieel hiertoe bezitten.
Uitleg
Hieronder vallen onder meer toegang tot gebouwen, bekabeling van gebouwen, antennes, torens en
andere ondersteunende constructies, kabelgoten, kabelbuizen, masten, mangaten en straatkasten. Ook
systemen van voorwaardelijke toegang en co-locatie vallen onder bijbehorende faciliteiten. Co-locatie
betreft de verhuur van een ruimte die het aanbieden van een elektronische communicatiedienst mogelijk
maakt of ondersteunt.
ACM gaat ervan uit dat bijbehorende faciliteiten, uitgezonderd systemen voor voorwaardelijke toegang, in
het algemeen aangeboden zullen worden door degenen die een elektronische communicatiedienst of
elektronisch netwerk aanbieden.

Systeem voor voorwaardelijke toegang
Definitie
Elke technische maatregel of regeling waarbij toegang tot een beschermde radio- of televisie-omroepdienst in
begrijpelijke vorm afhankelijk wordt gemaakt van een abonnement of een andere vorm van voorafgaande individuele
machtiging.
Uitleg
Een systeem voor voorwaardelijke toegang is onder andere een decoder voor betaaltelevisie.
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Bijlage 2: Omzetopgave
Voor de kosten van het toezicht in de elektronische communicatiesector zijn aanbieders van openbare
elektronische communicatieactiviteiten in Nederland jaarlijks een bedrag verschuldigd. Dit bedrag is
gebaseerd op de netto-omzet. Het betreft de netto-omzet over het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan
het kalenderjaar waarvoor het bedrag wordt opgelegd (hierna: peiljaar). Het bedrag dat u voor het jaar 2018
moet betalen, is dus gebaseerd op de netto-omzet van het jaar 2016.
Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van
1
de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Niet
de gehele netto-omzet van aanbieders is relevant. Alleen die netto-omzet is relevant die een aanbieder heeft
behaald met het leveren van openbare elektronische communicatiediensten, openbare elektronische
communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (hierna: openbare elektronische
communicatieactiviteiten) in Nederland die vallen onder de mededelingsplicht uit artikel 2.1 van de
Telecommunicatiewet.
Indien een aanbieder behoort tot een groep van ondernemingen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het
2
Burgerlijk Wetboek, geldt de verplichting om een gezamenlijke omzetopgave in te dienen. Dit houdt in dat de
omzetten van het leveren van openbare elektronische communicatieactiviteiten in Nederland van alle tot die
groep behorende ondernemingen bij elkaar dienen te worden opgeteld. Bij deze berekening worden transacties
tussen de tot die groep behorende ondernemingen (interne leveringen) buiten beschouwing gelaten. Uit artikel
24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat een groep een economische eenheid is waarin
rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn
3
rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.
Aanbieders worden op basis van de hoogte van hun relevante netto-omzet in twee categorieën ingedeeld,
4
waarbij een omzetgrens van € 2.000.000,- wordt gehanteerd. Aanbieders die in de eerste categorie vallen,
worden naar rato van hun relevante netto-omzet belast. Aanbieders die in de tweede categorie vallen zijn geen
bijdrage voor het toezicht verschuldigd.

Categorie

Omzetgrens

1

Relevante netto-omzet ≥ € 2.000.000,-

2

Relevante netto-omzet < € 2.000.000,-

Bedrag toezicht ACM
Percentage van de relevante
netto-omzet
Geen bijdrage verschuldigd

Het percentage wordt jaarlijks vóór 1 mei vastgesteld in de Regeling doorberekening kosten ACM.
Het percentage voor 2018 wordt dus vóór 1 mei 2018 vastgesteld in de Regeling doorberekening kosten ACM.
Vul hierna de hoogte van uw (relevante) netto-omzet in.
De
totale netto-omzet
relevante netto-omzet
bedroeg in het jaar 2016: €
U dient de volgende gegevens mee te sturen:
Als u de totale netto-omzet opgeeft, dient u een kopie van de jaarrekening mee te sturen. Uit de jaarrekening moet
de hoogte van de netto-omzet blijken.
of
Als u de relevante netto-omzet opgeeft, dient u gemotiveerd inzichtelijk te maken welke diensten en de daarmee
gemoeide omzet als niet relevant zijn aangemerkt. Slechts het vermelden van één bedrag (uw relevante nettoomzet) is niet voldoende. Tevens dient u aan te geven wat de hoogte is van uw totale netto-omzet.

1De

definitie uit artikel 377, zesde lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt hier gehanteerd.

2Op

grond van artikel 13, eerste lid van het Besluit doorberekening kosten ACM.

3Zie

ook artikelen 361, 379 en 405 van Boek 2 van het BW; artikelen 35 en 46 WOR.

4Artikelen

4 van de Regeling doorberekening kosten ACM (Stcrt. 2014, nr. 36296).
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Bijlage 3: Voor omzet relevante activiteiten
Indicatief overzicht (niet uitputtend)
Omzet die behaald wordt met de
volgende activiteiten is in ieder geval wel
relevant:

Omzet die behaald wordt met de
volgende activiteiten is in ieder geval niet
relevant:

- Internettoegang via bijvoorbeeld inbellen (inclusief dialers),
xDSL, (omroep)kabel en satelliet
- Aansluiting/vast abonnement (inclusief belbundels).
- Uitgaande gesprekken
- Internationale roaming (uitgaande en inkomende
gesprekken)
- Datadiensten (inclusief SMS, GPRS, UMTS, MMS, Fax,
etc)
- Afluisteren voicemail
- Doorschakeldiensten (bijvoorbeeld bij bepaalde vormen van
interactieve voice response systemen en
abonnee-informatiediensten)
- Gespreksafgifte (inclusief FTA, MTA, VOIP-in en
afgifte oproepen naar informatienummers)
- Toegang (inclusief toegang tot een netwerk voor
andere aanbieders en ontbundelde toegang)
- Gespreksopbouw (inclusief VPN, CS, CPS, VOIP-out)
- Doorgifte (inclusief lokale gespreksdoorgifte, interregionale
gespreksdoorgifte en transit)
- Bellen via informatienummers met afrekening via
operator of belkaarten
- Verspreiding en doorgifte van omroepprogramma’s (radio
en TV)
- Beschikbaar stellen van radiofrequenties aan derden ten
behoeve van openbare elektronische
communicatiediensten
- Semafonie
- Telex
- Huurlijnen en andere point to point verbindingen
- Bitstream
- Site-sharing (antenneopstelpunten voor
omroepzendernetwerken)
- Collocatie (Dit betreft de verhuur van ruimte die het
aanbieden van een elektronische communicatiedienst
mogelijk maakt of ondersteunt)
- Systemen voor voorwaardelijke toegang voor versleutelde
TV-programma’s
- Elektronische programmagidsen

- Verkoop van inhoudelijke informatie via
elektronische communicatiemiddelen zoals
via 0800- en 090x-informatienummers en
via SMS (mits bevestigd door de accountant
dat er geen sprake is van omzet die is
behaald met het aanbieden van openbare
elektronische communicatieactiviteiten)
- Omzet die betrekking heeft op de inhoud van
de programma’s die via
omroep(zender)netwerken worden
verspreid
- Verkoop of verhuur van
randapparatuur
- Verkoop en verhuur van programmatuur
- Verhuren van holle mantelbuizen
- Webhosting
- Wettelijke aftapvergoedingen
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