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: 21 juli 2020

Besluit houdende de verlenging van het marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte van 1
juni 2017.
Achtergrond

2.

Het College van beroep voor het bedrijfsleven heeft op 11 september 2018 uitspraak gedaan
in de zaken 17/939, 17/941, 17/958, 17/1110 en 17/1167.2 Op grond van deze uitspraak is
dictumonderdeel XIII vervallen en voorschrift e bij de toegangsverplichting zoals neergelegd in
randnummer 280 van het besluit waarnaar in dictumonderdeel IX wordt verwezen, gewijzigd
vastgesteld3.

3.

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) dient op grond van artikel 6a.4 eerste lid Tw
binnen drie jaar na inwerkingtreding te besluiten deze verplichtingen in stand te houden of
deze verplichtingen in te trekken.

4.

De ACM heeft op grond van artikel 6a.4 tweede lid Tw de mogelijkheid om in uitzonderlijke
gevallen de termijn van drie jaar te verlengen met ten hoogste drie jaar, indien de ACM
daartoe bij de Europese Commissie (hierna: EC) een gemotiveerd verzoek heeft ingediend en
de EC niet binnen een maand na ontvangst van dat verzoek bezwaar heeft gemaakt tegen de
verlenging.

Overwegingen
5.

De EC zal volgens artikel 75 EECC uiterlijk 31 december 2020 een gedelegeerde handeling
vaststellen waarin maximumtarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte worden opgelegd.
De door de EC opgelegde maximumtarieven zullen de nationale tariefplafonds vervangen.

6.

Indien de ACM na kennisneming van de gedelegeerde handeling aanleiding ziet om te
onderzoeken of aanvullende verplichtingen nodig zijn dan kan zij besluiten een marktanalyse
te starten.
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Marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte, van 1 juni 2017 met kenmerk, ACM/DTVP/2017/203094 in samenhang
met het wijzigingsbesluit met kenmerk ACM/DTVP/2017/203661.
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ECLI:NL:CBB:2018:478.
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De gewijzigde tekst luidt: informatie die een toegangverzoekende partij redelijkerwijs nodig heeft om een voldoende
gespecificeerd verzoek om toegang te kunnen doen, desgevraagd binnen twee weken en volledig te verstrekken.
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Het marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte is in werking getreden per 1 juli
2017. Hierin zijn verplichtingen opgelegd ten aanzien van alle marktpartijen die als aanbieder
van gespreksafgifte actief zijn. De inwerkingtreding van de verkeerstarieven voor
gespreksafgifte is per wijzigingsbesluit uitgesteld tot 12 juli 2017.1
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2511 WB Den Haag
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7.

De gedelegeerde handeling zal, na instemming van de Europese Raad en het Europees
Parlement, naar verwachting in de eerste helft van 2021 in werking treden. De periode tot aan
inwerkingtreding is daarmee relatief kort.

8.

De ACM acht de in het marktanalysebesluit opgenomen verplichtingen nog steeds passend.
De ACM heeft gedurende de reguleringsperiode geen signalen ontvangen die er op wijzen dat
marktomstandigheden zodanig zijn gewijzigd waardoor de huidige verplichtingen niet meer
passend zouden zijn. Ook de handhavingspraktijk van de ACM geeft geen aanleiding tot een
nieuwe marktanalyse.

9.

De EC heeft geen bezwaar gemaakt tegen het gemotiveerde verzoek tot verlenging van het
marktanalysebesluit van de ACM;

Besluit
10. De ACM besluit, op grond van art. 6a.4 tweede lid Tw, om de termijn van drie jaar,
waarbinnen de ACM besluit over het instandhouden of intrekken van de verplichtingen van het
marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte, te verlengen tot de inwerkingtreding
van de gedelegeerde handeling.
11. De verlenging betekent dat alle verplichtingen onverminderd blijven gelden, inclusief de
tariefplafonds in bijlage A.

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

w.g.
drs. A. Sipkes
Directeur Directie Telecom Vervoer en Post

Beroepsmogelijkheid
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag.
Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het
beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden
meegezonden.
Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de
griffie van het College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30 .
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