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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zegt dat het internet – dat tot basisbehoefte is verklaard – technisch en wettelijk 
dusdanig geregeld zou moeten zijn dat burgers dit daadwerkelijk kunnen gebruiken. Volgens 
indiener hebben mensen het recht informatie te krijgen en informatieplicht met betrekking tot 
het politieke en sociale leven. De nieuwe media spelen hierbij een steeds grotere rol. Publieke 
omroepen/nieuwsdiensten verstrekken steeds meer informatie via internet. Voor mensen die, 
net als indiener, op het platteland wonen is de toegang tot deze informatie evenwel beperkt 
wegens de door de aanbieders opgelegde technische en wettelijke voorwaarden voor 
internettoegang. Indiener is derhalve van mening dat er sprake is van discriminatie. In veel 
gevallen kunnen de bewoners van plattelandsgebieden slechts toegang tot internet krijgen via 
draadloze technologieën. Dit betekent echter dat er begrenzingen op de snelheid en het 
datavolume zijn in vergelijking met de toegang via de kabel die stadsbewoners ter 
beschikking staat. Hij merkt dat tegenwoordig veel zaken, zoals belastingen, verzekering, 
banktransacties enz. praktisch alleen nog maar via internet kunnen worden afgehandeld. 
Hiervoor is echter een snelle internetverbinding nodig. Indiener zegt dat de in 
plattelandsgebieden beschikbare draadloze technologieën niet geschikt zijn voor de 
hedendaagse gegevensintensieve internetdiensten. Bovendien zijn deze, in vergelijking met 
internet via de kabel, onevenredig veel duurder en, vanwege de volumerestricties, slechts in 
beperkte mate bruikbaar en niet altijd betrouwbaar.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2.december.2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
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(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

De Commissie is het in beginsel eens met indiener dat het internet – dat tot basisbehoefte is 
verklaard – technisch en wettelijk dusdanig geregeld zou moeten zijn dat burgers dit 
daadwerkelijk kunnen gebruiken en dat de nieuwe media hierbij een steeds grotere rol spelen.

De Europese Commissie heeft dan ook ambitieuze streefdoelen vastgesteld: 
(i) basisbreedband moet in 2013 voor alle Europeanen beschikbaar zijn, (ii) alle Europeanen 
moeten in 2020 toegang hebben tot veel hogere internetsnelheden dan 30 Mbps en (iii) ten 
minste de helft van de Europese huishoudens moet in 2020 geabonneerd zijn op 
internetsnelheden van meer dan 100 Mbps.

Als onderdeel van haar strategie om deze doelen te bereiken heeft de Commissie aan de 
totstandbrenging gewerkt van het juiste wettelijke kader voor betere netwerken en diensten in 
Europa. Dit omvat met name maatregelen ter bevordering van investeringen in 
hogesnelheidsnetwerken van de volgende generatie waarbij tegelijkertijd de concurrentie 
vergroot, de kosten van de installatie van dergelijke netwerken verlaagd en het radiospectrum 
in Europa gecoördineerd wordt, allemaal belangrijke elementen die nader aangevuld worden 
in ons internemarktinitiatief "connectief continent". Voorts, teneinde de overheidsfinanciering 
in plattelandsgebieden te bevorderen, heeft de Commissie in 2013 haar richtsnoeren aangepast 
inzake de toepassing van de staatssteunregels van de EU op de breedbandsector. Bovendien 
zijn ICT en breedband een van de vier belangrijke gebieden waaraan de lidstaten in de 
komende programmeerperiode de middelen uit de Europese structuurfondsen moeten
besteden, wat moet leiden tot grotere uitgaven aan ICT dan in de laatste periode 2007-2013 
(waarin maximaal 14,5 miljard EUR is uitgegeven).

Eind 2012 had 95,5 % van de EU-huishoudens toegang tot ten minste een vast 
breedbandnetwerk (Duitsland: 96,6 %). Als draadloze technologie, zoals LTE of breedband 
via satelliet, wordt meegeteld, dan hebben zowel de EU als Duitsland het doel van 100 % 
dekking in 2013 van basisbreedband verwezenlijkt (tot 20 Mbps downloadsnelheid).

Toegangsnetwerken van de volgende generatie die in staat zijn ten minste snelheden van 
30 Mbps te leveren, zijn beschikbaar in de helft van de EU-huishoudens (53,8 %, eind 2012), 
wat betekent dat de doelstelling om alle huishoudens in 2020 van snelheden van ten minste 
30 Mbps te voorzien, al voor de helft is verwezenlijkt. Slechts 12 % van de abonnementen op 
vast breedband in de EU, en slechts 4,9 % in Duitsland (januari 2013), betreffen echter 
snelheden van 30 Mbps of meer, wat meer duidt op een probleem van de vraag dan van het 
aanbod.

In plattelandsgebieden had slechts 83,3 % van de huishoudens in de EU (eind 2012) de 
mogelijkheid om zich op vaste breedbanddiensten te abonneren (Duitsland: 85,6 %). In 
tegenstelling tot wat indiener stelt, is hier echter geen sprake van discriminatie aangezien
draadloze technologie (bijv. LTE, satelliet) krachtig genoeg is voor de levering van e-diensten 
waarvan indiener gebruik wil maken, zoals e-bankieren, e-overheid, e-handel, en in deze 
gebieden de meeste hoop geeft op een verdere stap voorwaarts ten opzichte van het 
basisbreedband dat thans wordt aangeboden. Voorts zijn de prijsverschillen tussen internet via 
de kabel en draadloos internet niet meer zo groot, met name in Duitsland waar de prijzen voor 
toegang tot internet in het algemeen betrekkelijk laag zijn in vergelijking met andere EU-
lidstaten.
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Conclusie

Het beste wordt indiener geholpen met volledige informatie over de internetdiensten die in het 
deel van Duitsland waar hij woont, aangeboden worden. Deze informatie is beschikbaar op 
het Duitse breedbandportaal http://www.zukunft-breitband.de/, dat ook een breedbandatlas 
bevat met alle internetaanbieders en de prijzen voor de diensten in het gebied waar hij 
woonachtig is.


