uitgangspunten en procesafspraken bij betrokkenheid
van het ministerle van Economische

Zaken b¡J F|ST
Partijen,
'l

'

De Minister van Economische Zaken, handerend
ars bestuursorgaan en ars

2'

vertegenwoordiger van de staat der Nederlanden,
namens deze, Directeur Telecommarkt,
dhr. J.C, de Groot, hierna te noemen: EZ,
De stichting Forum lnterconnectie en speciale
Toegang, gevestigd te Amsterdam, namens

deze, de voorzitter, dhr. J.A. van steenis, hierna te
noemen:

Flsr

Overwegende dat,
EZ het belangrijk vindt dat zij vanuit haar verantwoordelijkheid
voor (Europees) telecombeleid
en consumentenbescherming kan deernemen aan
Frsriaskfo;;.'-

1

2'
3'

FIST ten doel heeft het verzorgen van.een discussieplatform
ter zake van interconnectie en
bijzondere toegang tot telecorñmunicatienetwerten,
ãnìeiå relevante telecommunicatieactivitelten en hel venichten van al hetgeen met rt"i
vòrensta"nde verband houdt of daartoe
bevorderrijk kan ziJn, ates in de rurmstãz¡n van rret
woóiå.ln Flsr-taskfor-ces standpunten en informatie kunnen
worden uitgewisseld voor zover dit
betrekking heeft op de in doersteiling van Frsr

æ;;;Jåìnoerwerpen.

4'

ln overleg tussen.het Flsr-bestuur e¡-EZ..{e.y_ens
is uitgesproken om afspraken met
betrekking tot de betrokkenheid van tr7 uU rlsr,'äïlo;iù"k
Jå fansparant voor a¡e
betrokkenen vast te leggen. Flsr heeft uuig"li¡rbåiå;fJôrä.n
gemaakt met roezichthouder
-" - -'-r'-'
Autoriteit Consument en Markt

(ACM).

5'
6'
7'
I'

Flsr en EZ signaleren dat binnen de markt de vennr_achting
bestaat dat in de komende jaren
een groeiende behoefte zal ontstaan tot nadereie¡fr"dËñ"g
op diverse vlakken.
De wens van EZ om te.participeren in F|ST-tasKorces
voortkomt uit gesignaleerde
problemen met betrekking tot de efficiënt
werren¿e tetecärmarrt en de belangen van
eindgebruikers' Dit heeft in het verleden g"reruii""ro
iñ o]uär." zetfreguleringstrajecten.

Het uitganspunt is dat F|ST-deelnemers zich bewust
zijn van mededingingsrechtelíjke
randvoorwaarden die gelden voor de samenwerking
trrr"ñ'.oncurenten die op een zelfde
markt opereren' Flsr heeft ter zake hiervan dk
;;ãñ;;-maatregeten getroffen.

Flsr naar maximale transparantie sheeft van haar bijeenkomsten.
Flsr vindt het ook
belangrijk dal EZ vanu it haar verantwoordeti¡ klrãiã uoor
tËriop"es) tel ecom beleid

consumentenbescherming kan deelnemen áan FIST.

9'

Flsr deelname van EZ aan Flsr-tasKorces waardeert, enezijds
vanwege haar waardevolle
bijdrage, andezijds omdat deelname
b¡dragà kan-i"uåiln aan de beleidsvorming en
_een
bijdraagt aan kennis en tnzichr vanEZin

ditetõ;;ë;i;r:'-

I

en

0. Deze afspraken betrekking hebben op de rol van EZ binnen
Frsr_verband.

Komen het volgende overeen:

1

UITGANGSPUNTEN

1.1

Deelname van EZ aan een FIST-tasKorce kan. geschieden op uitnodiging
van FIST of op
iãiiãã¡r"nen voor e"n ËlSË
taskforce.
uitno-diging van (individuele) marktpartijen. EZ kãn zich tevens

1.2

ln beginsel nemen medewerkers van EZ als toehoorder deel aan
bijeenkomsten, EZ heeft
gedurende de bijeenkomsten doorgaans een terughoudende
ioì, räãr kan actief deelnemen
indien zij dit vanuit haar verantwooidel¡kheOen nolig acht.

1.3

EZ ontvangt stukken en verslagen van de taskforces waarvoor
zij is uitgenodigd of zich heeft
aangemeld.

1.4

.E?yg¿! niet aangemerkt als deelnemer aan de F|ST-tasKorces. EZ is voor betrokkenheid
bij F|ST-tasKorces geen deelnemersbijdrage verschuldigd

2.
2'1

2'2

PROCESAFSPRAKEN
EZ kan onderwerpen agenderen in de taskforces, waarvoor voorafgaand
contact tussen EZ
en het F|ST-bestuur (via het FIST-seoreta.riaat) zal ptaatsvinden. vùanneer
EZ ontrrvikkelingen
signaleert die een negatief effect (kunnen) hebben äp het efficiënt runctioneiãfván
¿"
telecommarkt of.belangen van eindgebruikers, en welke negatieve
eff;tdop
effectieve en
efficiänte wtize do.gr marktpartijen via FIST zouden kunnen üorden
opgàlôst, ,;iEiin contact
treden met FIST-. Voorts kan EZ bij FlsT een vezoek indienen tot
heiãp.teiien uãñ
zelfreguleringsafspraken door de FIST-deel nemers.l
Tijdens de bijeenkomsten streven FIST en EZ naar overleg in een
sfeer waarin iedereen op
een constructieve wijze openlijt< gedachten kan uitwisseteñ. Voor bijdrad;
mããewerters
van EZ aan de gedachtewissdling geldt dat deze weliswaai vanuit
hun rol als medewerker
van EZ worden ingebracht, maainlet als formele standpunten van
EZkunnen worden
beschouwd waaraan rechten kunnen worden onfleend.

t*

2'3

2'4

De betrokken medewerker vanEZ heeft, net als de deelnemers,
het recht om zijn of haar
opmerkingen in h.et verslag te laten opnemen, voor zover deze úefekking
ttãubän ;p oe
besproken agendapunten, en om binnen vljf wert<dagen nã ãntvangst
van het concept-verslag
voorstellen tot wijziglng bij de secretaris in ie dienen]

V¡o¡ een goede interactie tijden.s bijeenkomsten van FIST is het van belang dat
de
deelnemers met betrekking tot de g-eagendeerde onderwerjen door
ez opielijref¡ize
worden geinformeerd. Tevens zijn contactpersonen v"n El opgenomen
in de mailinglijsten
van alle taskforces. Contactpersonen van Ez hebben toegang iot het
besloten deet van de
website van FIST.

2'5

FIST en EZ spannen zich er voor in dat ookbulten de bijeenkomsten
van de FIST-tasporces,
ten aanzien van de in dergelijke bijeenkomsten te bespräken onderwerpen,
Oe Uetroflen
deelnemers zoveel mogelijk beschikken over een geli¡'k informatienlveau,
met inacnineming
van eisen van vertrouwelijkheid en openbaarheld v:an'beschikbare
informatie.

De in het onderhavige document neergelegde afspraken gelden voor
onbepaalde tijd, voor zover
deze niet door FIST of door EZ schriftelijk worden opgezegd.

hej Plan van aanpak orrerstapservice Zakeliike Markt van de FlsT-taskforce
overstrappen Zaketijke
]::+
Markt en de overstapservlce consumenten van oe Élsr+astroiceõu"Ãi"pp"n
consumenten.

t

Datum: oktober 2016
Plaats: Den Haag
De Minister van Economische Zaken,
deze:

Namens FIST,

J

Voorzítter

