
  

 

  
 

 

Jaarverslag netneutraliteit 2021-2022 
 
Sinds 30 april 2016 is de Open Internet Verordening1 van kracht, ook wel aangeduid als de 
Netneutraliteitsverordening (hierna: Verordening). In Europa moeten internetaanbieders dezelfde 
soorten internetverkeer hetzelfde behandelen. Dat betekent bijvoorbeeld: geen verkeer blokkeren of 
beperken. Aanbieders mogen wel maatregelen nemen om het internetverkeer in goede banen te leiden, 
maar deze maatregelen mogen geen onderscheid maken naar inhoud of toepassingen. 
 
De ACM is verantwoordelijk voor toezicht op netneutraliteit in Nederland2 en publiceert ieder jaar een 
verslag3 waarin zij aangeeft hoe zij het afgelopen jaar toezicht heeft gehouden op grond van deze 
Verordening, en wat haar bevindingen zijn. Dit zesde jaarverslag over netneutraliteit gaat over de 
periode van 1 mei 2021 tot en met 30 april 2022. Ook blikt de ACM in dit jaarverslag vooruit op de 
speerpunten voor het komende jaar. 
 

1 Terugblik 

De ACM heeft zich het afgelopen jaar zowel nationaal als internationaal ingezet op het gebied van 
netneutraliteit. Hierna worden deze activiteiten van de ACM toegelicht. 
 

1.1 Herziening BEREC Open Internet Guidelines  

BEREC heeft de Guidelines on the implementation of the Open Internet Regulation4 (hierna: de 
Guidelines) herzien naar aanleiding van een drietal gelijkstrekkende uitspraken van het Europese Hof 
van Justitie (hierna: Hof) in 2021.5 Op 15 juni 2022 worden de definitieve Guidelines gepubliceerd nadat 
deze eerder openbaar zijn geconsulteerd.  
 
Het Europese Hof van Justitie concludeerde in een drietal gelijkstrekkende arresten van 2 september 
2021 dat zero-rating op grond van de Verordening niet is toegestaan. Bij zero-rating mogen klanten 
bepaalde categorieën  content of applicaties, zoals muziek- of video-applicaties onbeperkt gebruiken, 
zonder kosten of datalimiet. Vodafone en Telekom Deutschland boden abonnementen met een zero-
ratingoptie aan, maar dat is volgens het Hof in strijd met netneutraliteit. De zero-ratingoptie maakt 
volgens het Hof onderscheid in internetverkeer op basis van commerciële overwegingen. Een dergelijke 

 
1 Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van 
maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en 
gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 
betreffende roaming op openbare mobiele communicatienetwerken binnen de Unie: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120.  
2 https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/de-telecommarkt/netneutraliteit-internetaanbieders. 
3 De eerdere jaarverslagen zijn te vinden op https://www.acm.nl/nl/publicaties/jaarverslag-netneutraliteit-2020-2021, 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/jaarverslag-netneutraliteit-2019-2020 en https://www.acm.nl/nl/publicaties/jaarverslag-
netneutraliteit-2018-2019. 
4 BoR (22) 81, 9 juni 2022: 
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/10280-berec-
guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation. 
5 HvJ-EU 2 september 2021: zaak C-854/19, zaak C-5/20 en zaak C-34/20. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/de-telecommarkt/netneutraliteit-internetaanbieders
https://www.acm.nl/nl/publicaties/jaarverslag-netneutraliteit-2020-2021
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/10280-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/10280-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
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commerciële aanpak staat volgens het Hof haaks op de algemene verplichting voor aanbieders van 

internettoegangsdiensten om alle internetverkeer gelijk en non-discriminatoir te behandelen.  

BEREC heeft de Guidelines aangepast aan deze uitleg van de Verordening door het Hof, waarbij de 

Verordening geen ruimte laat aan zero-ratingdiensten die op welke manier dan ook onderscheid maken 

al naar gelang de inhoud van het verkeer. De BEREC Guidelines zijn bedoeld om de nationale 

toezichthouders richtlijnen te geven bij het handhaven van de Verordening. De ACM heeft bijgedragen 

aan het opstellen van de aangepaste Guidelines. 

 

1.2 Handhaving beleidsregel vrije modemkeuze 

Op grond van de Open Internet Verordening6 en het Besluit eindapparaten7 hebben eindgebruikers het 

recht eigen eindapparatuur te kiezen en daarmee dan ook de keuzevrijheid om een eigen modem te 

kiezen. In juli 2021 heeft de ACM de definitieve versie van de beleidsregel Handhaving Besluit 

Eindapparaten8 gepubliceerd, waarin de ACM duidelijkheid geeft over hoe aanbieders van 

internettoegangsdiensten dit mogelijk moeten maken. Zo maakt de ACM duidelijk aan 

telecomaanbieders en consumenten over welk deel de aanbieder van internettoegangsdiensten 

zeggenschap heeft en voor welk deel vrije keuze van de consument geldt. Ook geeft de ACM aan welke 

informatie de telecomaanbieder moet publiceren zodat geschikte eindapparaten op de markt kunnen 

worden gebracht en consumenten deze daadwerkelijk kunnen aansluiten.  

 

De beleidsregel is op 28 januari 2022 in werking getreden en sindsdien treedt de ACM handhavend op 

tegen aanbieders van internettoegangsdiensten die de vrijheid van eindgebruikers om hun eigen 

eindapparaten te kiezen inperken.9  

1.3 Convenant blokkeren websites  

Aanbieders van internettoegangsdiensten en vertegenwoordigers van rechthebbenden (verenigd in de 

Federatie Auteursrechtbelangen en Stichting BREIN) hebben in november 2021 overeenstemming 

bereikt over het blokkeren van websites met content die volgens de rechter inbreuk maakt op het 

auteursrecht of de naburige rechten.10 De Nederlandse aanbieders van internettoegangsdiensten zijn 

met dit convenant bereid om websites die illegaal downloaden mogelijk maken, gezamenlijk te 

blokkeren. Dit gebeurt uitsluitend na een rechterlijke uitspraak in een procedure op initiatief van de 

Stichting BREIN tegen één aanbieder. Tot nu toe startte Stichting BREIN tegen afzonderlijke providers 

een procedure om de rechter te vragen om een blokkade van websites te realiseren, die illegale content 

aanbieden. Het convenant legt de afspraken voor de procedure tot het verkrijgen van een 

blokkeringsbevel vast. Soortgelijke overeenkomsten zijn in meer Europese landen van kracht. 

 

In verband met het opstellen van het convenant is de ACM geraadpleegd. Volgens de ACM is het 

blokkeren van websites die in strijd handelen met het auteursrecht op basis van een rechterlijk bevel 

toegestaan onder de Verordening. De ACM zal daarom niet proactief handhavend optreden in zaken 

waarvan duidelijk is dat deze onder het convenant vallen. Bij klachten of handhavingsverzoeken over 

dergelijke blokkades zal de ACM eerst contact opnemen met de providers die bij het convenant 

betrokken zijn. 

 

 
6 Artikel 3, lid 1, van de Verordening. 
7 Besluit van 12 december 2016, houdende regels inzake eindapparaten ter implementatie van richtlijn 2008/63/EG (Besluit 
eindapparaten). 
8 Kenmerk ACM/UIT/558439: 
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/beleidsregel-handhaving-besluit-eindapparaten.pdf  
9 Zaaknummer ACM/22/177158: https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-dagelijkse-dwangsommen-als-ziggo-juli-regels-voor-
vrije-modemkeuze-nog-overtreedt  
10 Convenant Blokkeren Websites: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z19516&did=2021D41852  

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/beleidsregel-handhaving-besluit-eindapparaten.pdf
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-dagelijkse-dwangsommen-als-ziggo-juli-regels-voor-vrije-modemkeuze-nog-overtreedt
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-dagelijkse-dwangsommen-als-ziggo-juli-regels-voor-vrije-modemkeuze-nog-overtreedt
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z19516&did=2021D41852
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1.4 Sancties Russische mediakanalen  

In verband met van de oorlog in Oekraïne heeft de Raad van de Europese Unie sancties uitgevaardigd 

tegen onder meer Russische mediakanalen.11 In navolging op de berichtgeving van BEREC, heeft de 

ACM Nederlandse aanbieders van internettoegangsdiensten geïnformeerd over het feit dat de 

Verordening geen belemmering vormt voor het doorvoeren van de Europese sancties.12 Het nemen van 

maatregelen om daarmee te voldoen aan  wet- en regelgeving is één van de uitzonderingsgronden die 

in de Verordening zijn genoemd waaronder het voor aanbieders van internettoegangsdiensten is 

toegestaan om bepaalde inhoud, toepassingen of diensten te blokkeren.13 

 

1.5 Meettool internetsnelheid  

In het jaarverslag netneutraliteit 2020-2021 heeft de ACM aangekondigd af te zien van de verdere 

implementatie van het meetsysteem die in opdracht van BEREC gedeeltelijk is ontwikkeld en zich te 

beraden op alternatieven. De ACM heeft vorig jaar met verschillende stakeholders gesprekken gevoerd 

en heeft onder andere op basis van die gesprekken besloten om volledig af te zien van het ontwikkelen 

van een eigen meetsysteem. In de afgelopen jaren heeft de ACM nauwelijks signalen ontvangen van 

consumenten over internetsnelheden en consumenten weten de bestaande, vrij beschikbare 

meetsystemen goed te vinden. Hiermee wordt reeds het doel bereikt, wat de ACM voor ogen had bij de 

aankondiging van de ontwikkeling van een eigen meetsysteem.  

 

De ACM blijft toezicht houden op de naleving van de transparantieverplichtingen uit de Verordening, 

waaronder internetsnelheid. 

 

1.6 Signalen 

De ACM heeft het afgelopen jaar 60 signalen ontvangen van eindgebruikers over netneutraliteit. De 

signalen gingen over verschillende onderwerpen die raken aan netneutraliteit, zoals internetsnelheden 

en vrije modemkeuze. De ACM ontvangt niet alleen signalen van eindgebruikers over mogelijke 

overtredingen van de Verordening, maar ook vragen van aanbieders van internettoegangsdiensten over 

de toepassing van de Verordening. Hieronder zijn een drietal signalen die de ACM het afgelopen jaar 

heeft verrijkt samengevat:  

  

Internet Control Message Protocol verkeer  

De ACM ontving signalen van consumenten dat Internet Control Message Protocol verkeer (ICMP 

verkeer) door een aanbieder van een internettoegangsdienst mogelijk onvolledig zou worden 

doorgegeven. Als gevolg hiervan waren voor eindgebruikers de outputs van de traceroute/tracert 

applicatie onvolledig en daardoor niet goed bruikbaar.  Eindgebruikers kunnen echter afhankelijk zijn 

van een volledig ICMP verkeer voor diverse toepassingen, waaronder het meten van de kwaliteit van 

verbindingen en het verhelpen van verbindingsproblemen. Uit contact tussen de ACM en de betreffende 

aanbieder van de internettoegangsdienst is gebleken dat er sprake was van een technische fout in de 

apparatuur waardoor eindgebruikers niet het gebruikelijke ICMP-verkeer konden zien. De aanbieder van 

de internettoegangsdiensten heeft hiervoor een oplossing gezocht.  
 

Voice over WiFi 

 
11 Verordening (EU) 2022/350 van de Raad van 1 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende 
beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren en Regeling 
van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 maart 2022, nr. Min-BuZa.2022.11520-15, tot wijziging van de 
Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014. 
12 Nieuwsberichten: https://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/9321-berec-open-internet-regulation-is-
not-an-obstacle-in-implementing-eu-sanctions-to-block-rt-and-sputnik en https://www.acm.nl/nl/publicaties/open-internet-
verordening-geen-belemmering-om-rt-en-sputnik-te-blokkeren-vanwege-eu-sancties . 
13 Artikel 3, 3e lid onder a van de Verordening.  

https://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/9321-berec-open-internet-regulation-is-not-an-obstacle-in-implementing-eu-sanctions-to-block-rt-and-sputnik
https://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/9321-berec-open-internet-regulation-is-not-an-obstacle-in-implementing-eu-sanctions-to-block-rt-and-sputnik
https://www.acm.nl/nl/publicaties/open-internet-verordening-geen-belemmering-om-rt-en-sputnik-te-blokkeren-vanwege-eu-sancties
https://www.acm.nl/nl/publicaties/open-internet-verordening-geen-belemmering-om-rt-en-sputnik-te-blokkeren-vanwege-eu-sancties
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VoWiFi staat voor Voice over WiFi en is een aanvulling op 3G/4G bellen, ook wel VoLTE (Voice over 

LTE). Mobiel bellen via WiFi zorgt ervoor dat de consument kan bellen, ondanks dat er geen mobiele 

(3G/4G) dekking is. Een slechte mobiele dekking komt bijvoorbeeld voor bij goed geïsoleerde huizen of 

kantoorpanden. Mede gelet op de Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112, die waarborgt dat 

alarmnummer 112 bereikbaar (‘aankiesbaar’) is via alle technieken die aanbieders van mobiele telefonie 

gebruiken voor normale telefoongesprekken, wordt VoWiFi steeds meer van belang.14 Het afgelopen 

jaar heeft de ACM signalen ontvangen van eindgebruikers die aangeven dat het niet altijd mogelijk is om 

gebruik te maken van VoWiFi. De ACM is deze signalen aan het onderzoeken en verwacht in de loop 

van 2022 te kunnen beoordelen of hier sprake is van een probleem ten aanzien van netneutraliteit. 

 

Bestrijding malware 

De ACM heeft vragen ontvangen van een aanbieder van internettoegangsdiensten over of de traffic 

management maatregelen die de aanbieder wil nemen tegen de grootschalige verspreiding van malware 

zijn toegestaan.  Artikel 3, derde lid, onder b van de Verordening staat maatregelen toe om de veiligheid 

van het netwerk, de diensten op het netwerk en de eindapparatuur van de eindgebruikers te 

beschermen. Aanbieders van internettoegangsdiensten mogen dan ook voor zolang als dat noodzakelijk 

is verkeersbeheersmaatregelen (traffic management) nemen, maar moeten de ACM hierover 

informeren. 

2 Speerpunten voor de periode juni 2022 – mei 2023 

Het aankomend jaar zal de ACM zich weer zowel internationaal via BEREC als nationaal inzetten voor 

een open internet voor eindgebruikers.   

2.1 Uitfaseren zero-rating diensten  

Op basis van de herziene BEREC Guidelines zijn zero-rating diensten die niet applicatie-agnostisch zijn 

niet meer toegestaan. In Nederland wordt de enige zero-rating dienst op de markt sinds september 2021 

niet meer aangeboden aan nieuwe of verlengende klanten. De ACM is in gesprek met de aanbieder van 

de zero-ratingdienst over het uitfaseren van de dienst voor bestaande klanten.  

 

2.2 BEREC  

In het vervolg van 2022 is de ACM in betrokken bij verschillende BEREC-trajecten die samenhangen 

met netneutraliteit. Zo staan de consultatie en daaropvolgende publicatie van het BEREC rapport over 

het internet ecosysteem op de agenda. In dit rapport heeft BEREC de interneteconomie onderzocht, 

onder meer door de mate van openheid van niet alleen de internettoegangsdiensten, maar ook andere 

aanverwante delen van het internet ecosysteem te onderzoeken.  

 

Daarnaast zal BEREC onderzoek doen naar de markt voor IP interconnectie in het licht van 

netneutraliteit, waarbij wordt gekeken naar de markt voor peering en transit en de marktverhoudingen 

tussen aanbieders van internettoegangsdiensten, CAPs en eindgebruikers. Bij dit onderzoek zal tevens 

worden ingegaan op het recente voorstel van Europese aanbieders van internettoegangsdiensten om 

CAPs meer te laten betalen voor het internetverkeer. tussen de CAP en de eindgebruiker.  

 

De Europese Commissie evalueert de Verordening iedere vier jaar15, op basis van onder meer input van 

BEREC. De ACM zal een bijdrage leveren aan deze BEREC opinie.  

 

 
14 Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112, kenmerk ACM/INT/407506 
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-07/beleidsregel-mobiele-aankiesbaarheid-112.pdf  
15 Artikel 9 van de Verordening.  

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-07/beleidsregel-mobiele-aankiesbaarheid-112.pdf
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2.3 Dialoog met marktpartijen  

Innovatieve diensten of bepaalde situaties kunnen vragen oproepen bij aanbieders van 

internettoegangsdiensten over de uitleg van de Verordening en Guidelines16 daarop.  Een belangrijk 

onderdeel van het werk dat de ACM doet op het gebied van netneutraliteit is dan ook de dialoog 

aangaan met marktpartijen over de toepassing van de Verordening op hun dienstverlening. Dit zal de 

ACM ook komend jaar blijven doen. Daarnaast zal de ACM naar verwachting later dit jaar in gesprek 

gaan met partijen over de ontwikkelingen binnen de telecomsector en wat de rol van netneutraliteit 

hierbij is.  

 

Heeft u een signaal? 

Uiteraard blijft de ACM ook in het komende jaar nieuwe signalen over de toepassing van de 

netneutraliteitsregels bekijken. Iedereen kan signalen over netneutraliteit bij de ACM indienen. Dat kan 

telefonisch, schriftelijk of via social media. Waar nodig zal de ACM dan actie ondernemen.  

Uw tip of melding doorgeven aan de ACM | ACM.nl 

 

 
16 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-
guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation 

https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/uw-tip-of-melding-doorgeven-aan-acm
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9277-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation



