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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Economische Zaken 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28203  Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en 

telecommunicatieautoriteit in verband met de invoering van een regeling voor 
toegang tot openbare telecommunicatienetwerken bestemd voor het bieden van 
toegang tot internet en een verduidelijking en een verruiming van de regeling 
voor toegang tot omroepnetwerken 

 

 
 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 27 mei 2003 met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel B, artikel 8.8 lid  5 
9 (Netelenbos) 
Wanneer er digitaal in plaats van analoog wordt aangeboden, dan is er aanzienlijk meer 
ruimte op de kabel. Om schaarste te voorkomen zouden aanbieders niet langer dan nodig 
analoog moeten blijven aanbieden. Dit amendement beoogt de mogelijkheid te bieden om een 
termijn te stellen waarbinnen telecommunicatiediensten digitaal moeten worden aangeboden. 
Ingetrokken 
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Artikel I, onderdeel B, artikel 8.8 lid  5 
10 (Netelenbos) 
Dit amendement beoogt een voorziening te treffen voor het geval van faillissement of 
surseance. Er dient een vangnetvoorziening te zijn, zodat de doorgifte geregeld blijft. Dit 
wordt nader uitgewerkt in een AMvB.  
Ingetrokken 
 
 
Artikel I, onderdeel B, artikel 8.8 lid  5 
11 (Netelenbos) 
Gemeenten hebben bij de verkoop van hun kabel voorkeursrechten geregeld middels 
aanvullende overeenkomsten. Dit voorkeursrecht is vaak bepalend geweest om de kabel te 
privatiseren. Daarom moet tenminste een redelijke termijn worden aangehouden voor 
handhaving van dit voorkeursrecht. Dit amendement beoogt deze termijn mogelijk te 
maken. De voorkeursrechten kunnen vervallen op het moment dat alles gedigitaliseerd is en er 
geen schaarste meer is.  
Ingetrokken 
 


