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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34271 

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van 

abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke 

abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten 

voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van 

elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 19 januari 2016 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

Aangenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel T, vervalt in artikel 7.1a, derde lid: aardbeving 

11 (Agnes Mulder)  

 

Dit amendement regelt dat het recht op compensatie ook gaat gelden indien een storing 

wordt veroorzaakt door een aardbeving. De compensatieregeling geldt in beginsel 

ongeacht of de oorzaak van de storing aan de aanbieder kan worden toegerekend. De 

achterliggende gedachte is hierbij dat omwille van het goed kunnen functioneren van de 

compensatieregeling wordt gekozen voor eenvoud. Hierdoor wordt voorkomen dat bij 

iedere storing de tussenkomst van de rechter nodig is om te bepalen of er sprake is van 

overmacht, wat leidt tot langdurige procedures over de toerekenbaarheid van de storing. 

Situaties als uitzonderlijke weersomstandigheden of stroomstoringen vallen daarom ook 

onder de compensatieregeling. Een aardbeving wordt in het wetsvoorstel echter gezien als 
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een extreem geval, waardoor er geen recht op compensatie bestaat indien de storing het 

gevolg is van een aardbeving. Door ook bij aardbevingen te kiezen voor recht op 

compensatie wordt aangesloten bij de gedachte om bij de compensatieregeling te kiezen 

voor eenvoud, zodat de compensatieregeling goed kan functioneren. Dit is volgens de 

indiener gerechtvaardigd omdat aardbevingen in Nederland geregeld plaatsvinden, 

waardoor er geen sprake is van een extreem geval. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Verworpen amendementen 

Invoegen lid 1a aan artikel I, onderdeel T, artikel 7.1a na het eerste lid 

10 (Klever) dat het veroorzakersprincipe wettelijk vastlegt 

 

In de telecommarkt zijn vele Mobile Virtual Network Operators (MVNO) actief. Zij bieden 

hun diensten aan via het netwerk van andere bedrijven. Daarmee zorgen zij voor 

concurrentie op de markt en meer keuzevrijheid voor de consument. Logischerwijs gaat de 

compensatieplicht ook voor deze MVNO’s gelden. Echter in veel contracten met 

groothandelsafnemers wordt een dergelijke compensatie voor storingen in het netwerk 

uitgesloten. Deze MVNO’s zijn veelal niet in de onderhandelingspositie om deze 

contractuele bepalingen aan te passen, waardoor de merkwaardige situatie ontstaat dat de 

MVNO’s opdraaien voor verstoringen die buiten hun schuld om optreden in de van derden 

ingekochte infrastructuur of dienstverlening. Zodoende kan de compensatieplicht er 

onbedoeld toe leiden dat de marktwerking wordt beperkt en de juridisering wordt vergroot. 

Middels dit amendement wordt het veroorzakersprincipe wettelijk vastgelegd. Dit 

veroorzakersprincipe regelt dat, als het storings-probleem door die derde en/of in haar 

deel van het netwerk veroorzaakt wordt, die derde ook de compensatie voldoet. 

Verworpen. Voor: PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Klein, Houwers en 50PLUS 

 

Moties 

 

12 (Agnes Mulder over beschikbaarheid van een telefonische abonnee-informatiedienst 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie 

en het CDA 

 

13 (Klever) over een lagere minimale verstoringstermijn 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV 

 

14 (Klever) over de compensatie bij verstoringen 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV 

 

15 (Oosenbrug) over de uitwerking van de compensatieregeling 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

 


