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Slamming zakelijke telecommarkt 
 
1.1 Doel van de notitie 
In deze notitie behandelt ACM de volgende twee kernvragen: is slamming een probleem in de 
zakelijke markt? Zo ja, welke maatregelen kunnen worden genomen om dit probleem op te lossen? 
Deze vragen worden in deze notitie behandeld naar aanleiding van Kamervragen over slamming in 
de zakelijke markt. De Minister van Economische Zaken heeft aangegeven dat hij in samenspraak 
met ACM en marktpartijen zou bezien of en zo ja welke aanvullende maatregelen nodig zijn om 
slamming te voorkomen.1 In deze notitie wordt slamming bij consumenten buiten beschouwing 
gelaten. Het onderzoek richt zich specifiek op slamming binnen de zakelijke markt. 
 
Leeswijzer 
Om bovenstaande twee kernvragen te beantwoorden, volgt eerst kort een uitleg over slamming. Ter 
ondersteuning wordt hierbij de context geschetst ten aanzien van slamming. In paragraaf 2.3 geeft 
ACM haar beoordeling. ACM doet tot slot een voorstel voor een oplossing in paragraaf 2.4. 
 
1.2 Resultaat, doel en beoogd effect vooronderzoek 
De onduidelijkheid over slamming bestaat zowel in de zakelijke telecommarkt als bij ACM. Om de 
vragen van de Minister te beantwoorden, heeft ACM eerst vooronderzoek gedaan om haar kennis 
over slamming te vergroten. ACM heeft daarbij drie telecomaanbieders bezocht. Daarnaast is de 
data van het bedrijvenloket van ACM geanalyseerd; is het oude beleid van OPTA geraadpleegd;  zijn 
de voor- en nadelen van de huidige regelgeving onderzocht; en is aanvullende informatie 
opgevraagd bij COIN en KPN.  
 
Het doel van het vooronderzoek was om meer duidelijkheid te creëren over slamming, zowel op 
technisch, juridisch als strategisch vlak.  
 
2 Feiten 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag wat slamming is. Vervolgens wordt de omvang van 
het probleem behandeld en staat het schadeaspect bij de eindgebruiker en telecomaanbieder 
centraal. In paragraaf 2.2 komt de relevante context aan bod. Tot slot beoordeelt ACM de feiten in 
paragraaf 2.3. 
 
 
 

                                                        
1 Kamerbrief d.d. 17 mei 2016 



 
 

2/9 
2.1.1 De relevante feiten en omstandigheden  
2.1.1.1 Wat is slamming? 
Slamming is de ongewenste overname van het telecomabonnement van een (zakelijke) 
eindgebruiker door een telecomaanbieder. Daarbij ontbreekt dus de instemming van de 
eindgebruiker (afnemer van het telecomabonnement) voor overname. Indien sprake is van slamming 
ontvangt de eindgebruiker plotseling een rekening van zijn ‘nieuwe aanbieder’ en (vaak) een 
afkoopsom van zijn ‘oude aanbieder’.  
Het businessmodel voor een ‘slammende telecomaanbieder’ is de eindgebruiker ongewenst over te 
nemen van een concurrent en deze zakelijke abonnee vervolgens te laten betalen om van dit 
ongewenste abonnement af te komen.  
 
Waar vindt slamming plaats? 
De meeste slamming lijkt voor te komen bij de traditionele telefonieaansluitingen, namelijk PSTN 
(enkelvoudige telefoonlijn) en ISDN (twee- en meervoudige telefoonlijnen). Om deze diensten te 
kunnen leveren aan de eindgebruiker, moet de telecomaanbieder WLR (Wholesale Line Rental) of 
CPS (Carrier Pre Select)2 afnemen bij KPN Wholesale. Bij overname van de aansluiting door een 
andere telecomaanbieder vindt slechts een administratieve wijziging plaats door KPN Wholesale. De 
zakelijke eindgebruiker merkt de overname vaak pas op door de factuur van de nieuwe aanbieder of 
een afscheidsbrief van zijn oude aanbieder. Dit in tegenstelling tot de overstap van WLR naar Voice 
over Broadband (hierna VoB: het bellen via een breedbandverbinding): dan merkt de eindgebruiker 
vaak wel iets, omdat een monteur moet langskomen om bijvoorbeeld andere randapparatuur 
(modem en/of telefoons) in te stellen.3  Bovendien komt dan het platform COIN in beeld en zijn de 
procesafspraken bij het porteren van het nummer beter gewaarborgd. 
 
  

                                                        
2 Omdat CPS steeds minder wordt afgenomen, wordt in het vervolg enkel WLR genoemd.  
3 Helaas zijn de eerste signalen al binnengekomen waarbij ook geslamd wordt bij VoB: de slammende aanbieder 
stuurde zonder afspraak een monteur langs die met een smoes binnenkwam. 
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In onderstaand figuur (1) zijn de betrokken partijen bij een overstap van WLR naar WLR schematisch 
weergegeven. 

Figuur 1  
 
 
2.1.1.2 Omvang slamming 
Het aantal exacte slamminggevallen dat plaatsvindt in Nederland is niet bekend bij ACM en niet 
eenvoudig meetbaar. Daarom probeert ACM de omvang van het probleem hierna in kaart te brengen 
aan de hand van het aantal telefonieaansluitingen, het aantal overstappen van WLR naar WLR en 
het aantal klachten dat bekend is bij het bedrijvenloket van ACM. In paragraaf 2.3 vindt een 
kwalificatie plaats van de aantallen. 
 
Aantal telefonieaansluitingen 
Voor de Telecommonitor verzamelt ACM data van marktpartijen over de vaste telefoniemarkt. In 
onderstaand overzicht staat het totaal aantal actieve telefonieaansluitingen van zowel zakelijke 
klanten als consumenten in Nederland vermeld. ACM heeft daarbij onderscheid gemaakt tussen het 
aantal traditionele (PSTN-en ISDN-) en VoB-telefonieaansluitingen. Uit de cijfers blijkt dat het aantal 
traditionele telefonieaansluitingen in de afgelopen drie jaar bijna is gehalveerd (-44%) ten faveure 
van voornamelijk bellen via een VoB-verbinding (zie onderstaande tabel).    
 
  2013-Q1 2014-Q1 2015-Q1 2016-Q1 
Traditionele telefonie aansluitingen 2.421.450 2.012.600 1.645.442 1.350.342 
VoB-aansluitingen 4.743.996 5.121.609 5.348.683 5.597.663 
Markt totaal 7.165.446 7.134.209 6.994.125 6.948.005 

Tabel 1 Aantal traditionele (PSTN-en ISDN-) en VoB-telefonieaansluitingen. Bron: Telecommonitor.  
 
Op basis van de Telecommonitor-data kan ook een onderverdeling worden gemaakt van het aantal 
traditionele telefonieaansluitingen verdeeld over KPN-retailaansluitingen; WLR/CPS-lijnen die KPN 
levert aan derden; en het aantal traditionele telefonielijnen van de  overige alternatieve aanbieders 
(telefoonlijnen op basis van eigen netwerk (Ziggo), ULL (Tele2), huurlijnen, etc).  
Aangezien het totaal aantal telefonieaansluitingen vrijwel gelijk is gebleven (zie tabel 1) kan 
geconcludeerd worden dat eindgebruikers (zowel zakelijk als consumenten) steeds vaker kiezen 
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voor een VoB-verbinding voor de levering van telefoniediensten.   
 
Aantal overstappen WLR-WLR  
In het kader van het vooronderzoek naar slamming heeft ACM cijfers opgevraagd bij KPN over het 
aantal zakelijke PSTN/ISDN eindgebruikers die van KPN naar een andere WLR/CPS-aanbieder zijn 
overgestapt in januari t/m juni 2016. Tevens heeft ACM opgevraagd hoeveel zakelijke eindgebruikers 
die zijn overgestapt, een melding bij KPN hebben gedaan van (mogelijke) slamming.  Uit de door 
KPN opgeleverde cijfers blijkt dat <…> zakelijke KPN-klanten zijn overgestapt naar een andere 
aanbieder, in de periode januari t/m juni 2016 op basis van WLR. Hiervan betreffen <…> cases 
mogelijke slamming. KPN heeft in <…> klantcases zelf vastgesteld dat sprake was van slamming.4  
 
ACM heeft twee andere telecomaanbieders ook gevraagd om cijfers op te leveren over slamming. 
Deze partijen houden echter geen cijfers bij over slamming en konden dit niet opleveren. 
 
Aantal klachten bekend bij ACM bedrijvenloket 
Zakelijke eindgebruikers kunnen telefonisch of schriftelijk een klacht indienen bij het ACM 
Bedrijvenloket over problemen die zij ervaren bij de afname van telecommunicatiediensten. De 
binnenkomende klachten worden vervolgens geregistreerd in het Bedrijven Registratie Systeem 
(BRS) en de vraag van de eindgebruiker wordt beantwoord door het ACM Bedrijvenloket.  
Gemiddeld komen er 47 klachten per maand binnen5 bij het Bedrijvenloket die door het 
Bedrijvenloket gecategoriseerd worden als ‘slamming’. Hiervan betreft gemiddeld 16 klachten per 
maand ‘pure slamming’ zoals bedoeld in deze notitie: een overname van telecomabonnement zonder 
toestemming van de eindgebruiker.  
ACM heeft gekeken naar het verloop van het aantal klachten dat gecategoriseerd wordt als 
‘slamming’ bij het bedrijvenloket van ACM, in de periode januari 2015 t/m juli 2016.  
Uit onderstaande grafiek (figuur 3) blijkt dat, op enkele uitschieters na, geen afname is opgetreden in 
het aantal meldingen bij het bedrijvenloket van ACM. 
 

  
Figuur 3. Bron: BRS. 

                                                        
4 Dit zijn cijfers die ACM niet heeft kunnen controleren. 
5 Gemeten over de periode januari 2015 – juli 2016. 

2
0
1
5
-1

2
0
1
5
-2

2
0
1
5
-3

2
0
1
5
-4

2
0
1
5
-5

2
0
1
5
-6

2
0
1
5
-7

2
0
1
5
-8

2
0
1
5
-9

2
0
1
5
-1
0

2
0
1
5
-1
1

2
0
1
5
-1
2

2
0
1
6
-1

2
0
1
6
-2

2
0
1
6
-3

2
0
1
6
-4

2
0
1
6
-5

2
0
1
6
-6

2
0
1
6
-7

Verloop klachten slamming ACM 
jan 2015 - juli 2016 

Slamming



 
 

5/9 
 
ACM heeft voor de periode januari 2015 t/m augustus 2016 de klachten over slamming nader 
onderverdeeld in de volgende categorieën: geen wilsovereenstemming, verkeerde voorlichting, 
voordoen als een ander en overig. Dit resulteerde in onderstaand overzicht (tabel 2).  
 

  Aantal klachten  

Slamming / Geen 
wilsovereenstemming 214 
Verkeerde voorlichting 37 
Voordoen als een ander 37 
Overige praktijken 20 

Tabel 2. Bron: BRS. 
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2.1.1.3 Schadeaspect 
Schade bij de eindgebruiker 
Het is onbekend hoeveel schade een kleine ondernemer exact lijdt, nadat zijn telecomabonnement 
ongewenst is overgenomen. Een grove inschatting is dat het om enkele honderden euro’s per 
situatie gaat. Uit de klachten die bekend zijn bij ACM en uit wat KPN meldde6, blijkt dat de 
ondernemer tussen de 3 weken en 3 maanden weer terug is bij zijn oude aanbieder. De hoogte van 
de geleden schade bij de ondernemer is van meerdere factoren afhankelijk. Behoudt de ondernemer 
gedurende de slamming zijn verbinding? Is de ondernemer voor zijn bedrijf grotendeels afhankelijk 
van telefonische bereikbaarheid? Wordt de ondernemer geconfronteerd met een afkoopsom voor 
voortijdig ‘opzeggen’ van zijn oude telecomabonnement en betaalt de ondernemer deze ook? Wordt 
de ondernemer geconfronteerd met kosten voor het opnieuw aansluiten bij zijn oude aanbieder? 
Door deze onzekere situatie verliezen eindgebruikers het vertrouwen in het overstapproces, zo blijkt 
uit de klachten die ACM ontvangt. 
 
Schade bij telecomaanbieder 
Het is eveneens onbekend hoeveel schade de telecomaanbieder exact lijdt als hij zijn klant verliest 
door slamming.  
 
Mogelijkheden tot repareren gevolgen voor eindgebruiker 
De eindgebruiker heeft weinig mogelijkheden om het herstelproces te beïnvloeden na slamming. Hij 
is afhankelijk van de bereidheid tot medewerking van beide telecomaanbieders. Bovendien helpen 
de oude zelfreguleringsafspraken (Totaalpakket Maatregelen WLR 2007) de eindgebruiker niet. 
Hierin is vastgelegd dat enkel de nieuwe aanbieder contact mag hebben met de eindgebruiker (zie 
Kader/context). De eindgebruiker wordt dus ook bij slamming doorverwezen naar zijn nieuwe 
aanbieder. 
 
De eindgebruiker heeft civielrechtelijk mogelijkheden om de overeenkomst aan te vechten. De kleine  
ondernemer (denk hierbij aan de slager, garagehouder, de bakker, etc.) heeft hier echter niet altijd 
de tijd en middelen voor. Bovendien is procederen duur en staat dit vaak niet in verhouding tot het 
bedrag waar het om gaat. De slammende telecomaanbieder richt zich juist tot de kleine ondernemers 
(het MKB), zo blijkt uit de klachten die binnenkomen bij ACM. Bovendien heeft de slammende partij 
de telefonische bereikbaarheid van de ondernemer als machtig wapen in bezit: wanneer de 
gedupeerde ondernemer niet betaalt aan zijn nieuwe telecomaanbieder, dreigt de nieuwe 
telecomaanbieder met afsluiting. Deze tactiek is bijzonder lonend in de zorg: daar is de 
bereikbaarheid van bijvoorbeeld een huisarts essentieel. Hierdoor is men sneller geneigd om “dan 
maar” te betalen. 
 
2.2 Kader/context  

- ACM (vroeger OPTA) ontvangt al jarenlang, sinds 2002, klachten van ondernemers over 
slamming. 

- Sinds 2002 maken telecomaanbieders marktbrede afspraken. Deze afspraken blijken niet 
effectief. Bovendien worden de afspraken niet door elke aanbieder nageleefd. 

- Slechts enkele telecomaanbieders doen aan slamming en lijken een groot deel van hun 
klantenbestand op die manier op te bouwen. 

- Om de twee/drie jaar lijkt een nieuwe partij op de markt te komen die slamming als manier 
gebruikt om klanten te winnen.  

- ACM heeft geen handhavingsbevoegdheid om slamming tegen te gaan. 
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- Het is voor ACM niet mogelijk om via regulering van KPN slamming tegen te gaan. 
- Het Totaalpakket Maatregelen WLR 2007 is een set aan zelfreguleringsafspraken die de 

markt heeft gemaakt, op voorstel van OPTA destijds. Deze afspraken set regelt het 
overnameproces bij WLR. Destijds is overeengekomen dat bij klachten het primaat van het 
klantcontact bij de nieuwe aanbieder ligt. De oude WLR-partij (veelal KPN retail) dient zich 
tot en met de hand-over-datum te onthouden van klantcontact (zodat KPN de klant niet 
direct kan terugwinnen met een beter aanbod). Indien er klachten zijn en de klant zich toch 
meldt bij zijn oude aanbieder, wordt de klant tóch doorverwezen naar zijn nieuwe (maar 
soms dus ongewenste en soms zelfs onbekende) telecomaanbieder, tot frustratie van de 
eindgebruiker.  

- Aan deze afspraken hebben niet alle (‘slammende’) aanbieders zich gecommitteerd. 
- Tot op heden worden er in zelfreguleringsverband nog diverse pogingen gedaan om tot een 

oplossing te komen. Momenteel proberen telecompartijen om het Totaalpakket Maatregelen 
WLR 2007 te herzien. Dit is een traag proces doordat partijen tegengestelde belangen 
hebben en hierdoor niet tot overeenstemming kunnen komen.7 

- KPN Wholesale, die de overzetting van het telefoonabonnement moet realiseren, controleert 
niet of de desbetreffende eindgebruiker instemt met dit overzetten. 

- Eindgebruikers en telecomaanbieders wijzen ACM vaak onterecht aan als partij die wat kan 
doen aan slamming.  

- Sommige aanbieders hebben aangegeven dat zij het slammingsprobleem niet meer als zeer 
groot ervaren. Zij maken zich meer zorgen over de machtige positie van KPN. 

- Het Totaalpakket Maatregelen WLR 2007 ondervangt deze zorg enigszins, doordat de 
latende aanbieder (veelal KPN) geen contact mag hebben met de eindgebruiker. Daar staat 
tegenover dat het Totaalpakket hierdoor een effectieve oplossing bij slammingsklachten in 
de weg staat: immers wordt ook in dat geval de eindgebruiker doorverwezen naar de nieuwe 
(slammende!) aanbieder. 

 
2.3 Beoordeling feiten 
ACM is van mening dat slamming op de zakelijke markt nog steeds een klein, maar hardnekkig 
probleem is  waar wat aan gedaan moet worden. De marktwerking wordt gefrustreerd en de positie 
van eindgebruikers wordt geschaad. 
 
Slamming komt met name voor in een sterk krimpend segment. Dit zou een argument kunnen zijn 
om geen oplossing te willen (het probleem wordt immers vanzelf steeds kleiner). Echter, het 
argument van een krimpend segment kan ook juist een reden zijn tot actie: de omvang van het 
probleem lijkt al jaren niet te slinken, dus het probleem wordt op het betreffende segment zelfs 
steeds groter. Om het jaar lijkt een nieuwe telecomaanbieder op te staan als nieuwe ‘slammer’. 
Bovendien zijn er nog zo’n 1,3 miljoen traditionele telefonieaansluitingen die potentieel geslamd 
kunnen worden. 
 
De cijfers van KPN lijken te wijzen op een relatief groot probleem - <…> slamming meldingen op 
<…> overstappers, dat is bijna <…>% van de overstappers die ongewenst wordt overgenomen in 
een half jaar. Ook het aantal klachten bij het bedrijvenloket, gemiddeld zo’n 16 per maand, is relatief 
veel.  
 
ACM is van mening dat het een probleem is waar wat aan gedaan moet worden, niet alleen gezien 

                                                        
7 In de FIST taskforce CPS/WLR van 18 februari 2016 zijn deelnemers gestart met de actualisatie van het Totaalpakket 
(2007). Partijen zijn nog niet tot overeenstemming gekomen.  
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het aantal klachten dat binnenkomt bij KPN en het bedrijvenloket van ACM, maar ook gezien de 
onrust die het veroorzaakt bij eindgebruikers en enkele telecomaanbieders, omdat zij de gevolgen 
niet zelf kunnen opheffen. 
 
Daarnaast is zeker dat de kleine ondernemer schade lijdt, het vertrouwen in het overstapproces 
kwijtraakt en niet begrijpt waarom slamming al jaren een probleem vormt waar ACM niks aan doet of 
kan doen.  
 
 
2.4 Aanvullende maatregelen 
ACM is van mening dat aanvullende maatregelen genomen moeten worden om slamming te 
voorkomen. De twee maatregelen die ACM aanbeveelt zolang wetgeving ontbreekt, is het herzien 
van de zelfreguleringsafspraken uit 2007 en het voorstel om te onderzoeken of een 
Geschillencommissie opgericht kan worden voor de klein-zakelijke eindgebruiker, zodat de 
verhaalsmogelijkheid verbetert. 
 
Wetgeving 
ACM heeft onderzocht of het raadzaam is om te adviseren om het schriftelijkheidsvereiste in te 
voeren voor de kleinzakelijke eindgebruiker, zoals reeds bestaat voor consumenten op grond van 
artikel 6:230v lid 6 BW. Dit artikel regelt dat een nieuw aanbod (voor duurovereenkomsten) dat 
telefonisch gedaan wordt alleen per brief of per e-mail geaccepteerd kan worden door de consument. 
Dit schriftelijkheidsvereiste willen de meeste marktpartijen ook (inclusief KPN, Tele2. Infopact, etc.). 
Alleen de “slammende” aanbieders zijn tegen het schriftelijkheidsvereiste.  
 
ACM is van mening dat met een soortgelijk schriftelijkheidsvereiste voor de kleinzakelijke 
ondernemer een groot gedeelte van de slammingsklachten én van de klachten met betrekking tot 
artikel 7.2 Tw en de ‘opt-out’-constructie voorkomen kunnen worden. Sinds de invoering van het 
schriftelijkheidsvereiste voor overeenkomsten met consumenten, is het aantal slammingsklachten bij 
consumenten gereduceerd tot bijna nul klachten per maand. 
 
ACM is zich echter bewust van het feit dat een wetgevingstraject relatief lang kan duren. Om via 
alternatieve wegen op zeer korte termijn toch maatregelen te nemen tegen slamming, stelt ACM voor 
om de zelfreguleringsafspraken uit 2007 op zeer korte termijn te herzien en parallel hieraan te 
onderzoeken welke wetgeving mogelijk is.   
 
Herzien zelfreguleringsafspraken 2007 
ACM stelt voor om de oude WLR-zelfreguleringsafspraken (Totaalpakket Maatregelen WLR 2007) op 
zeer korte termijn te laten herzien door de telecompartijen. Dit ziet ACM als een maatregel die zeer 
effectief kan zijn.  
 
Er bestaat namelijk reeds een platform waarbinnen deze afspraken momenteel worden herzien door 
de telecomaanbieders (FIST)8. Idealiter komen de telecomaanbieders met elkaar tot een passende 
oplossing voor het slammingsprobleem.  
 
Nadelen zelfregulering 
ACM is zich bewust van de beperkingen die zelfregulering met zich meebrengt. In theorie zijn 
zelfreguleringsafspraken in vergelijking met wetgeving snel gemaakt. In de praktijk blijkt het een 
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traag proces: partijen komen niet (snel) tot overeenstemming, omdat er vaak andere belangen 
spelen die de prikkel wegnemen om samen tot een oplossing te komen. Bovendien weigeren 
sommige partijen om zich te committeren aan de zelfreguleringsafspraken. 
Momenteel is het commentaar van de telecomaanbieders dat de borging van 
zelfreguleringsafspraken en het toezicht hierop niet goed is geregeld. ACM ziet bovenstaande 
nadelen als een zorgpunt en stelt voor om te onderzoeken of het FIST hierin een meer leidende rol 
kan innemen. 
 
Geschillencommissie voor de zakelijke eindgebruiker 
ACM wil tot slot aan de Minister in overweging meegeven om te onderzoeken of een 
Geschillencommissie voor de klein-zakelijke eindgebruiker een manier is om de beslechting van 
geschillen tussen de zakelijke eindgebruiker en de nieuwe telecomaanbieder te bespoedigen. Het is 
immers voor een klein-zakelijke eindgebruiker momenteel vrijwel niet opportuun om een rechtszaak 
te beginnen bij de civiele rechter.  De Stichting Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf (SGB) 
behandelt reeds geschillen tussen bedrijven in andere sectoren. Voor consumenten bestaat reeds 
een Geschillencommissie Telecommunicatiediensten. Een geschikte Geschillencommissie voor de 
klein zakelijke ondernemer ontbreekt echter nog bij telecomklachten. 
 
Rol ACM 
ACM is bereid om een actievere rol op zich te nemen bij de zelfreguleringsafspraken (bijvoorbeeld 
door middel van steekproeven/positieve berichtgeving/gedragsbeïnvloeding etc.), wanneer partijen 
overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van de zelfreguleringsafspraken en de 
handhaving hiervan.  
 

2.4.1 Conclusie   
Slamming is een klein, maar hardnekkig probleem dat al jaren bestaat. ACM schat in dat dit 
probleem nog enkele jaren zal bestaan (en misschien zelfs verschuift naar bijvoorbeeld VoB). 
Aanpassing van de wet (bijvoorbeeld met het invoeren van een schriftelijkheidsvereiste) heeft de 
voorkeur van ACM om het probleem op te lossen. De wet zal echter niet op korte termijn aangepast 
zijn. Daarom stelt ACM voor om op korte termijn de zelfreguleringsafspraken uit 2007 aan te passen. 
Daarnaast wil zij in overweging meegeven om te onderzoeken of een Geschillencommissie voor de 
klein zakelijke eindgebruiker een alternatief is voor de gang naar de rechter.   
 
ACM heeft geen handhavingsbevoegdheid, maar is wel bereid om een actievere rol in het 
zelfreguleringsproces op zich te nemen. Hierbij blijft zij marktpartijen wel altijd herinneren aan de 
eigen verantwoordelijkheid die zij hebben bij de totstandkoming en naleving van de afspraken. 
 
In samenspraak met het Ministerie van Economische Zaken inventariseert ACM graag de 
mogelijkheden om marktpartijen te bewegen om op korte termijn tot overeenstemming te laten 
komen. 
 
 




