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Vorderingen gemaakt, maar gebruik ultrasnel breedband 
loopt nog aanzienlijk achter op streefdoel, aldus EU-
controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zullen, hoewel de breedbanddekking 
over het algemeen verbetert in de EU, niet alle vastgestelde streefdoelen voor 2020 worden 
bereikt. De verwezenlijking van de doelstelling van de EU om ervoor te zorgen dat de helft van 
de Europese huishoudens ultrasnelle breedbandverbinding heeft tegen 2020 loopt aanzienlijk 
achter op schema, aldus de controleurs. Met name plattelandsgebieden hebben nog steeds een 
minder goede verbinding dan steden. 

Terwijl bijna alle lidstaten het doel voor een basisbreedbanddekking hebben bereikt, zal dit 
waarschijnlijk niet het geval zijn voor de doelstellingen voor 2020 met betrekking tot snelle (meer 
dan 30 megabits per seconde - Mbps) en ultrasnelle (meer dan 100 Mbps) 
breedbandverbindingen. Plattelandsgebieden blijven problematisch in de meeste lidstaten: in 14 
van de 28 lidstaten was de snellebreedbanddekking in plattelandsgebieden lager dan 50 %. 
Bovendien had slechts 15 % van de huishoudens medio 2017 een abonnement op een ultrasnelle 
breedbandverbinding.  

“Voor het behoud van het concurrentievermogen van Europa in de wereldeconomie, alsook voor 
de burgers en de overheid, is een goed niveau van internetsnelheid en -toegang, zoals breedband 
biedt, van essentieel belang”, aldus Iliana Ivanova, het lid van de Europese Rekenkamer dat 
verantwoordelijk is voor het verslag. “Het is belangrijk dat de EU zichzelf uitdagende en 
realistische doelstellingen voor breedband in de toekomst stelt en deze ook daadwerkelijk bereikt. 
We doen aanbevelingen op het gebied van strategische planning, het regelgevingskader en de 
bevordering van concurrentie.”  

De controleurs bezochten vijf lidstaten – Ierland, Duitsland, Hongarije, Polen en Italië -–en 
raadpleegden nationale regelgevende instanties, ondernemers- en 
telecommunicatieorganisaties, consumentenorganisaties en vakbonden. 

Dit zijn enkele van de belangrijke kwesties die in het verslag aan de orde komen: 
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Breedbandstrategieën zijn essentieel. Alle bezochte lidstaten hadden zulke strategieën 
opgesteld, maar sommigen werden te laat afgerond en de doelstellingen sloten niet altijd aan op 
die van de EU. 

Concurrentie tussen aanbieders is belangrijk voor het ontwikkelen van breedbandinfrastructuur, 
maar niet alle bezochte lidstaten hadden voor een passend wet- en regelgevingskader gezorgd. 
Bepaalde gebieden, met name die welke ver van steden liggen, zijn niet aantrekkelijk voor de 
particuliere sector; zonder overheidssteun bestaat er een risico dat deze gebieden achterblijven 
wat breedbandtoegang betreft.  

Financieringsbehoeften voor breedbandinfrastructuur in plattelands- en voorstedelijke gebieden 
werden niet altijd naar behoren aangepakt en de steun van de Europese Investeringsbank was 
niet gericht op die gebieden waar de behoefte het grootst was. Volgens de Europese Commissie 
zal er tot 250 miljard EUR nodig zijn om de Europa 2020-breedbanddoelstellingen in alle lidstaten 
te bereiken. Ongeveer de helft van dit bedrag kan nodig zijn voor plattelandsgebieden. 

Ondanks deze problemen zouden Hongarije, Ierland en Italië (d.w.z. drie van de vijf bezochte 
lidstaten) in een goede positie kunnen verkeren om de streefdoelen voor 2025 van de Europese 
Commissie te bereiken, indien de plannen worden uitgevoerd zoals beoogd, aldus de controleurs. 
Dat zou alle huishoudens met toegang tot een ultrasnelle breedbandverbinding (op te waarderen 
tot 1 gigabit per seconde) omvatten. 

De controleurs doen een aantal aanbevelingen, waaronder: 

• De lidstaten moeten nieuwe plannen ontwikkelen voor de periode na 2020. 
• De Europese Commissie dient de toepassing te verduidelijken van de richtsnoeren inzake 

staatssteun en de inspanningen van de lidstaten ter bevordering van de concurrentie met 
betrekking tot breedband te ondersteunen.  

• De Europese Investeringsbank moet zijn steun richten op projecten met een kleine en 
middelgrote omvang in gebieden waar het meest behoefte bestaat aan overheidssteun. 

Noot voor de redactie 

De controleurs onderzochten acties die door de Europese Commissie en de lidstaten werden 
ondernomen ter verwezenlijking van de Europa 2020-breedbanddoelstellingen: alle Europeanen 
tegen 2013 van basisbreedband voorzien (tot 30 Mbps), alle Europeanen tegen 2020 toegang 
bieden tot snelle breedband (meer dan 30 Mbps) en er – ook tegen 2020 – voor zorgen dat ten 
minste 50 % van de Europese huishoudens ultrasnelle breedband gebruikt (meer dan 100 Mbps).  

De EU heeft ongeveer 15 miljard EUR ter beschikking gesteld voor de periode 2014-2020, 
waaronder 5,6 miljard EUR aan leningen van de Europese Investeringsbank om deze 
doelstellingen te ondersteunen. 

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, 
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit 
het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote 
meerderheid van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet. 
Dit benadrukt het profijt dat EU-burgers van ons werk hebben. 



NL 

 
 
 

 

3 

Speciaal verslag nr. 12/2018 “Breedband in de EU-lidstaten: hoewel er vooruitgang is geboekt, 
zullen niet alle Europa 2020-streefdoelen worden gehaald” is in 23 EU-talen beschikbaar op de 
website van de ERK (eca.europa.eu). 
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