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Toelichting op de openbare consultatie van de 

Beleidsregel netwerkaansluitpunt 
 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, december 2017 

 

 

 

Doelgroep: telecomaanbieders, fabrikanten van telecom-eindapparaten, eindgebruikers van 

telecomdiensten inclusief consumenten en bedrijven 

 

Achtergrond 

 Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bereidt een beleidsregel voor die het 

scheidingspunt verduidelijkt tussen het openbare elektronische communicatienetwerk en het 

private netwerk van de eindgebruiker, het zogeheten netwerkaansluitpunt. 

 Achtergrond vormt het Besluit eindapparaten dat eind 2016  in werking is getreden en de 

implementatie is van een Europese richtlijn voor concurrentie op de markt van 

telecommunicatie-eindapparatuur (eindapparaten), Richtlijn 2008/63/EG. Eindapparaten zijn 

onderdeel van het private netwerk van de eindgebruiker. Deze regelgeving heeft als doel de 

concurrentie op deze markt te bevorderen en legt keuzevrijheid van eindapparaten bij 

eindgebruikers van telecomdiensten. Het gaat hierbij om zowel consumenten als bedrijven. 

 Onder invloed van de digitalisering van telecomdiensten worden het modem en modem/router 

combinatie in toenemende mate gebruikt voor de optimalisatie van de dienstverlening in 

kabel-, glas- en kopernetwerken. Verschillende fabrikanten brengen deze apparatuur op de 

markt of willen dit gaan doen. 

 Sommige telecomaanbieders beschouwen deze apparatuur als onderdeel van het openbare 

netwerk, en leveren de apparatuur standaard bij een abonnement als een onderdeel van een 

bundelpakket. Eindgebruikers van de betrokken netwerken hebben dikwijls daarbij geen 

keuzevrijheid m.b.t. het modem of modem/router, zoals die wel bestaat voor bijvoorbeeld 

mobiele telefoons. In deze gevallen is er onduidelijkheid ontstaan over de positie van het 

netwerkaansluitpunt. 

 

Doel en motivering van de beleidsregel 

 Doel is de beoogde marktwerking voor eindapparaten in de praktijk ook te realiseren voor 

modems en modem/router combinaties. Fabrikanten van modem/router apparatuur zien een 

potentiële markt die door snelle innovatie in deze sector zal uitbreiden, mits zij betere toegang 

krijgen tot de telecomabonnee. EZK en ACM ontvangen signalen van consumenten die door 

hun telecomaanbieder beperkt worden in het aansluiten van eigen apparatuur. Deze 

gebruikersgroep wil de functionaliteit van deze apparatuur beter kunnen benutten bijvoorbeeld 

om het eigen private netwerk te beheren of om het borgen van privacy in eigen hand te 

kunnen houden. De mogelijkheid van vrije modemkeuze kan, nog los van het aantal 

gebruikers dat hier gebruik van wil maken, ook een positieve invloed hebben op de 

kwaliteit/prijsverhouding van de apparatuur.  

 EZK heeft eerder overleg gevoerd met de sector waarin zowel telecomaanbieders als 

fabrikanten van apparatuur zijn vertegenwoordigd. Een groot deel van de telecomaanbieders 

stelde zich tot dusverre kritisch op om vrije modemkeuze mogelijk te maken. Gelet op de 

snelle marktontwikkeling en het uitblijven van een oplossing vanuit de markt, is de 

beleidsregel noodzakelijk gebleken met het oog op het waarborgen van het vrije 

handelsverkeer in deze eindapparaten. 

 De beleidsregel verduidelijkt dat modems en modem/router combinaties niet behoren tot het 

openbare elektronische communicatienetwerk, en dus eindapparaten zijn. Dit maakt het voor 

ACM mogelijk effectiever toe te zien op een vrije keuze van deze apparatuur. 

 Telecomaanbieders kunnen hun diensten inclusief (onderhoud van) deze apparatuur 

onverminderd blijven aanbieden aan hun eindgebruikers, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een 

abonnement. De beleidsregel legt alleen vast dat telecomaanbieders ook van andere 

fabrikanten moeten toelaten, als de klant dat wil. Dit is van belang met name voor 

consumenten en bedrijven die deze apparatuur zelf volledig willen beheren. 
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Veiligheid van netwerken en apparatuur 

 Telecomaanbieders hebben zorgen geuit over de consequenties van vrije modemkeuze voor  

de veiligheid van openbare netwerken en de eindapparaten die hierop worden aangesloten, 

mede in het kader van de IoT-ontwikkeling. 

 EZK heeft deze signalen zorgvuldig bestudeerd en komt tot dusverre tot de conclusie dat deze 

risico’s voldoende beheersbaar blijven. Hierbij is in ogenschouw genomen hoe bij de 

beveiliging van openbare en private netwerken verantwoordelijkheden zijn belegd. Inherent 

aan het beleid voor een vrije verhandelbaarheid van eindapparaten is dat fabrikanten en 

gebruikers (consumenten en bedrijven) een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

de beveiliging van eindapparaten die zij zelf aanschaffen. Hierin wordt mede voorzien doordat 

gebruikte netwerkstandaarden bekend moeten worden gemaakt zodat fabrikanten van 

eindapparaten deze geschikt kunnen maken voor deze standaarden. Het juridische kader 

voorziet verder in afdoende ruimte voor telecomaanbieders om adequate maatregelen te 

blijven nemen ter beveiliging van hun openbare netwerken. Zo kunnen zij onder bepaalde 

voorwaarden apparaten die problemen geven afsluiten. 

 Het is niet uitgesloten dat de consultatie op dit vlak nieuwe aspecten aan het licht brengt. Met 

de consultatie wordt mede beoogd de betreffende argumentatie scherper te krijgen. 

 

Uitnodiging tot reactie 

 Om te toetsen of alle relevante gevolgen van deze beleidsregel voldoende in beeld zijn is het 

van belang dat de gehele sector wordt gehoord. Alle belanghebbenden, waaronder 

telecomaanbieders, fabrikanten van eindapparaten, consumenten en zakelijke 

telecomgebruikers worden uitgenodigd te reageren. 

 Reactie is mogelijk op alle onderdelen van de Beleidsregel netwerkaansluitpunt. Aandacht 

wordt gevraagd in het bijzonder voor de volgende onderwerpen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedt het besluit voldoende duidelijkheid over de positie van het 

netwerkaansluitpunt? 

 

Dekt het besluit alle relevante situaties en is deze voldoende 

toekomstvast? 

 

Zijn er specifieke voor- of nadelen voor telecomeindgebruikers 

(consumenten, bedrijven), fabrikanten of telecomaanbieders, die 

mogelijk onderbelicht zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde 

gebruikersgroepen? 

 

Zijn er aspecten op het vlak van de thema’s mededinging en 

veiligheid van openbare netwerken die mogelijk nadere afweging 

vragen in het kader van dit besluit? 

 

 


