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Deze non-paper levert input voor de herziening van de Broadband Cost Reduction Directive (BCRD) 

op basis van onze ervaringen met het huidige BCRD. Ter ondersteuning van het verlagen van de 

uitrolkosten van breedband in de hele EU pleiten wij voor kostenefficiënte en effectieve 

maatregelen. 

• We verwelkomen de inspanningen van de Commissie voor de herziening van de BCRD. Dit 

heeft het potentieel om belangrijke stappen te zetten in de richting van een betere 

digitalisering, een voorwaarde voor het concurrentievermogen van de EU. 

• We ondersteunen het verkennen van thema's als 'groene connectiviteit' en duurzaamheid bij 

de herziening van het BCRD-kader. 

Echter, 

• Er moet een evenwicht worden gevonden tussen harmonisatie en flexibiliteit voor de 

lidstaten om het interne beleid te bepalen op basis van hun respectieve nationale situatie. 

Aan voorgestelde maatregelen moet een duidelijke probleemanalyse en (uitvoerings)kosten-

batenanalyse ten grondslag liggen - harmonisatie is op zich niet altijd een effectieve 

oplossing. 

• We blijven ons inzetten voor snelle en gestroomlijnde (digitale) procedures voor 

vergunningverlening. EU-wetgeving kan hierbij een belangrijke rol spelen. Er moet echter 

rekening worden gehouden met verschillen in nationale systemen van openbaar bestuur, 

zoals de autonomie van lokale autoriteiten; vooral met betrekking tot 

vergunningverleningsprocedures. Aangezien de details van de 

vergunningverleningsprocedures binnen de lidstaten sterk verschillen, kan een 

verscheidenheid aan flexibele en alternatieve oplossingen nodig zijn. Wij stellen voor dat 

stilzwijgende goedkeuring een vrijwillige maatregel blijft. 

• Met betrekking tot het Eén Informatiepunt moet met het volgende rekening worden 

gehouden: 

o Behoud van flexibiliteit bij het opnemen van nieuwe functionaliteiten en/of 

informatie. 

o Een maatregel die de lidstaten zou verplichten gegevens op alle infrastructuur op te 

slaan, bestaande systemen opnieuw te ontwerpen of een rechtstreekse (openbare) 

toewijzing van bestaande infrastructuur uit te voeren, zou qua kostenefficiëntie niet 

optimaal kunnen zijn. 

o De lidstaten moeten de mogelijkheid behouden om te worden vrijgesteld van 

(bepaalde) informatieverplichtingen met betrekking tot de nationale veiligheid. 

• Zoals uit het bovenstaande blijkt, is flexibiliteit nodig om de komende voorstellen te kunnen 

uitvoeren. Daarom pleiten wij ervoor dat nieuwe voorstellen van de EC in de vorm van een 

richtlijn blijven. 

 


