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Beste deelnemers van de Taskforce Overstapdrempels Zakelijke Markt,
De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft met belangstelling kennisgenomen van het
Plan van Aanpak Overstappen Zakelijke Markt en de brede overeenstemming die hierover tussen
marktpartijen is bereikt.
ACM wil graag waardering uitspreken voor de bereidheid en medewerking van marktpartijen om te
komen tot een breed gedragen Plan van Aanpak met concrete maatregelen ter verbetering van het
overstapproces in de (klein)zakelijke markt. Het voorliggende Plan van Aanpak, dat tot stand is
gekomen gedurende een intensief en weerbarstig traject, is een mooi resultaat dat de partijen
hebben bereikt. Het weerspiegelt een diversiteit aan maatregelen die nodig zijn om een soepel
overstapproces te bewerkstelligen.
ACM acht het van belang dat overstapdrempels in de zakelijke markt zoveel mogelijk worden
weggenomen zodat klanten eenvoudiger kunnen overstappen van de ene naar de andere aanbieder.
Daarvoor is het noodzakelijk om tot goede afspraken te komen over zaken als onder andere
informatie-uitwisseling en leverbetrouwbaarheid van diensten. De voorgenomen maatregelen zijn
een goede basis om het overstapproces voor klanten te faciliteren.
Het feit dat marktpartijen eind vorig jaar een (machtigings)proces zijn overeengekomen voor de
uitwisseling van klant- en contractgegevens ziet ACM eveneens als een belangrijke stap om het
overstapproces soepel te kunnen laten verlopen.
ACM zal met belangstelling de verdere implementatie in 2015 van de maatregelen ter verbetering
van het overstapproces in de (klein)zakelijke markt volgen. Daarbij verwacht ACM van marktpartijen
dat dit implementatieproces voortvarend wordt opgepakt. De invulling van de overstapservice voor
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de (klein)zakelijke markt zal ook in 2015 gaan plaatsvinden, opdat deze overstapservice zo snel
mogelijk een felt is.
Met vriendelijke groet,

drS:-J.G.J eetelaar
Directe
eiUr T lecom, Vervoer en Post

