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Wijziging van de Telecommunicatiewet in
verband met de implementatie van Richtlijn (EU)
2018/1972 van het Europees Parlement en de
Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van
het Europees wetboek van elektronische
communicatie (Implementatie Telecomcode)

H/ Nr. 10

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN
KLIMAAT

Ter Griffie van de Eerste en van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ontvangen op
25 februari 2022.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van Tweede Kamer der StatenGeneraal

De wens dat het onderwerp van de algemene
maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld
kan door of namens een van beide Kamers of
door ten minste vijftien leden van de Eerste
Kamer dan wel door ten minste dertig leden
van de Tweede Kamer te kennen worden
gegeven uiterlijk op 25 maart 2022.

Den Haag, 25 februari 2022
Hierbij bied ik u aan het besluit tot wijziging van het Besluit universele
dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de invulling
van de adequate breedbandinternettoegangsdienst ter implementatie van
Richtlijn (EU) nr. 2018/19721. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u
naar de nota van toelichting2.
De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
procedure, bedoeld in artikel 18.14 van de Telecommunicatiewet. In lijn
met artikel 18.14 van de Telecommunicatiewet geschiedt de inwerkingtreding van het besluit niet eerder dan nadat vier weken zijn verstreken na
de overlegging van het besluit aan beide Kamers der Staten-Generaal.
Het besluit strekt tot implementatie van Richtlijn (EU) nr. 2018/1972, die
uiterlijk met ingang van 21 december 2020 had moeten zijn geïmplementeerd. De Europese Commissie heeft Nederland uitstel verleend tot
23 februari 2022. Daarom streef ik naar een zo spoedig mogelijke
inwerkingtreding van dit besluit.
Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
M.A.M. Adriaansens
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