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Commissie een wetgevingsinitiatief overwegen ten aanzien van het 
omstreden idee om internetbedrijven mee te laten betalen aan 
netwerkinvesteringen. 
 

Toelichting 
Telecomraad 
• Tijdens de Raad stonden twee Raadsakkoorden geagendeerd over de AI-

verordening en eIDAS. Met beide is unaniem ingestemd door de lidstaten. 
Daarnaast stond twee voortgangsrapportages over de Data verordening en de 
Cyber Resilience Act en een beleidsdebat digitale vaardigheden op de agenda. 

• Naast een weergave van de discussies is in het verslag aangegeven dat op 
verzoek van de Kamer tijdens de Raad door Nederland aandacht is gevraagd 
voor een notificatieplicht van burgers voor hoog-risico systemen bij gebruik 
van AI door overheden.  

• Tevens is t.a.v. eIDAS aangegeven dat tijdens de Raad door Nederland 
aandacht is gevraagd over het vrijwillig gebruik van de wallet en het 
verhandelverbod. 

• Daarnaast wordt in het verslag uiteengezet hoe de onderhandelingen over de 
verklaring over Europese digitale rechten en beginselen is verlopen, zoals is 
toegezegd tijdens het CD Telecomraad.  

• Naar aanleiding van een presentatie door het inkomende Zweedse 
voorzitterschap over de prioriteiten voor het komende half jaar heeft 
Commissaris Breton verzocht om connectiviteit als een van de prioriteiten op 
te nemen. Grote telecombedrijven dringen er al lange tijd op aan om 
internetbedrijven mee te laten betalen aan hun netwerkinvesteringen. De 
Europese nationale telecomtoezichthouders, waaronder ACM, hebben in 
oktober een kritische gezamenlijke analyse uitgebracht naar aanleiding van dit 
idee van de grote telecombedrijven.1 Verschillende lidstaten, waaronder 
Nederland hebben de Commissie twee maal per brief (zie bijlage) opgeroepen 
om een zeer zorgvuldig proces te doorlopen alvorens de Commissie besluit tot 
het introduceren van een wetgevingsvoorstel op dit als controversieel 
beschouwde onderwerp. De meest recente brief zal als bijlage bij het verslag 
aan de Kamer worden gestuurd. 

 
Kamerbrief eIDAS 
• In de Kamerbrief geeft de Staatssecretaris BZK aan dat de belangrijkste inzet 

van het kabinet en uit de moties van de Kamer is binnengehaald in de 
onderhandelingen, zoals het voorkomen van een uniek en blijvend 
identificatienummer, het gebruik van open source technologie, het tegengaan 
van dataconcentratie, de verplichte acceptatie van websitecertificaten door 
browsers en het borgen van sterk toezicht bij de vertrouwensdiensten.  

• Tegen het voorstel stemmen, dat zoals we nu weten unaniem is gesteund 
door alle lidstaten, zou betekenen dat Nederland zich in het vervolg van de 
onderhandelingen buitenspel zou zetten.  

 
1 BEREC vond geen feiten die het idee ondersteunden, maar stelde wel vast dat het idee 
verschillende risico’s voor het internetecosysteem met zich meebracht. Zie: BEREC, ‘BEREC 
preliminary assessment of the underlying assumptions of payments from large CAPs to 
ISPs’, BoR (22) 137, 7 oktober 2022. Microsoft Word - BEREC BoR (22) 137 
BEREC_preliminary-assessment-payments-CAPs-to-ISPs (europa.eu) 
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• Nederland heeft wel ingebracht voorstander te zijn van een expliciet 
verhandelverbond om profilering en advertenties in het kader van de e-wallet 
tegen te gaan, en opnieuw aandacht gevraagd voor het blijven waarborgen 
van vrijwillig gebruik van de wallet voor overheidsdiensten in het 
vervolgproces. 

 
 
 
 
 
 




