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1.

VOORWERP

1.

Met deze mededeling publiceert het BIPT, gebaseerd op de controleverslagen van de
bedrijfsrevisor die hiervoor werd aangesteld de overeenstemmingsverklaringen voor het
kostentoerekeningssysteem van Proximus voor de jaren 2013 t.e.m. 2018, ter uitvoering
van het besluit van 22 augustus 2007 betreffende de nadere regels met betrekking tot de
verplichting tot kostentoerekening van Proximus (hierna: besluit van 22 augustus 2007) 1
overeenkomstig de artikelen 62, § 4, en 64, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende
de elektronische communicatie2 (hierna de wet van 13 juni 2005).

2.

Een kostentoerekeningssysteem (of cost accounting system) is een geheel van regels aan
de hand waarvan de kosten, inkomsten en ingezet kapitaal van een onderneming over haar
verschillende
diensten
en
activiteiten
kunnen
worden
verdeeld.
Het
kostentoerekeningssysteem omvat met name de middelen (processen, basisgegevens,
procedures…) waarmee de onderneming de nodige informatie kan registreren om te
voldoen aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen, met name door zijn inkomsten,
kosten, activa en kapitaal blijvend te traceren. Het kostentoerekeningssysteem moet de
regulator in staat stellen om over informatie te beschikken over de kosten van de diensten
die aan regulering onderworpen zijn, en op die basis te bepalen of een operator zijn
wettelijke en reglementaire verplichtingen is nagekomen.

1

Besluit van het BIPT van 22 augustus 2007 met betrekking tot de uitvoering van de verplichting voor Proximus om een
kostentoerekeningssysteem in te stellen.
2 Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, B.S. 20 juni 2005, 28070.
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2.

RETROACTA

3.

Voor elk jaar van 2013 tot 2018 heeft Proximus het BIPT de volgende documenten bezorgd:
•

Het verslag van de opdracht met onafhankelijkheidswaarborg van de revisor met betrekking
tot het systeem voor kostentoerekening opgesteld door Proximus;

•

De vertrouwelijke versie van de functionele documentatie;

•

De openbare versie van deze functionele documentatie;

•

Het gedetailleerde en vertrouwelijke verslag van de werkzaamheden van de onafhankelijke
auditeur.
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3.

JURIDISCHE BASIS

4.

Artikel 62, § 3, van de wet van 13 juni 2005 schrijft voor dat "wanneer de invoering van een

5.

Artikel 62, § 4, van dezelfde wet bepaalt dat “wanneer het door het Instituut toegepaste

6.

Artikel 64, § 2, van dezelfde wet luidt voorts: "Indien het Instituut krachtens § 1 de

7.

Naar aanleiding van verschillende besluiten van de Raad van het BIPT werd de verplichting
op Proximus opgelegd om een kostentoerekeningssysteem op te zetten. Tabel 1 geeft weer
op welke markten en via welke marktanalysebesluiten een verplichting tot
kostentoerekeningssysteem was opgelegd op Proximus.

kostentoerekeningssysteem verplicht wordt gesteld, het Instituut een beschrijving van dit
systeem publiceert met daarin ten minste de hoofdcategorieën waarin de kosten worden
ingedeeld en de voor de toerekening van de kosten toegepaste regels."

kostentoerekeningssysteem dit noodzakelijk maakt, een door de operator aangeduide
erkende bedrijfsrevisor op kosten van de operator toeziet op de inachtneming van het
kostentoerekeningssysteem. Volgend op het rapport van die bedrijfsrevisor publiceert het
Instituut ieder jaar een verklaring betreffende de inachtneming van het systeem”.

eindgebruikerstarieven wenst te controleren, kan het de noodzakelijke en geëigende
kostentoerekeningssystemen bepalen, die de geviseerde operator toepast. Een erkende
bedrijfsrevisor, aangeduid door de operator, ziet, op kosten van die operator, toe op de
inachtneming van de kostentoerekeningssystemen. Het Instituut publiceert ieder jaar een
verklaring betreffende de inachtneming van deze systemen."

Jaar waarvoor
verplichting
kostentoerekeningssysteem
op Proximus van
toepassing was

Relevante markten

Besluiten
van het
BIPT

2003 -1

Toegang tot het openbare telefoonnet
op een vaste locatie voor particuliere gebruikers

19/06/2006

2003 - 2

Toegang tot het openbare telefoonnet
op een vaste locatie voor niet-particuliere gebruikers

19/06/2006
06/11/2008

2003 - 7

Nationale telefoondiensten voor
particuliere gebruikers
Nationale telefoondiensten voor
niet-particuliere gebruikers
Minimumverzameling van huurlijnen

2003 - 8

Diensten voor gespreksopbouw

11/08/2006

2003 - 9

Diensten voor gespreksafgifte

02/03/2012

2003 - 3

2013

3

2003 - 5

2003 - 11 Ontbundelde toegang op wholesale-niveau

06/11/2008
17/01/20074

01/07/2011

3

Hier genummerd in overeenstemming met de Aanbeveling van de Commissie van respectievelijk 11 februari 2003 / 17
december 2007 / 9 oktober 2014 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de
elektronischecommunicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake
een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten aan regelgeving ex ante
kunnen worden onderworpen.
4
Zoals gecorrigeerd door het vernieuwingsbesluit van 14 september 2010.
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2014-2017

2003 - 12 Wholesalebreedbandtoegang
Afgevende segmenten van huurlijnen op
2003 - 13
wholesaleniveau
Toegang tot het openbare telefoonnet,
2007 - 1
op een vaste locatie
2007 - 2 Diensten voor gespreksopbouw
2007 - 3 Diensten voor gespreksafgifte

17/01/20075
31/01/2013
11/08/2006
02/03/2012

2007 - 4

Ontbundelde toegang op wholesale-niveau

01/07/2011

2007 - 5

Wholesalebreedbandtoegang

01/07/2011

2007 - 2

Minimumverzameling van huurlijnen en afgevende 08/08/2013
segmenten van huurlijnen op wholesaleniveau
Toegang tot het openbare telefoonnet, op een vaste 31/01/2013
locatie
Diensten voor gespreksopbouw
11/08/2006

2014 - 1

Diensten voor gespreksafgifte

2007 - 6
2007 - 1

2018

01/07/2011

2014 - 3a Lokale toegang op wholesaleniveau
2014 - 3b Centrale toegang op wholesaleniveau

02/03/2012
29/06/20186
29/06/20187

Minimumverzameling van huurlijnen en afgevende 08/08/2013
segmenten van huurlijnen op wholesaleniveau
Tabel 1: Overzicht van de markten waarop op Proximus een kostentoerekeningsverplichting werd opgelegd
2014 - 4

8.

5

6
7

Het besluit van het BIPT van 22 augustus 2007 heeft de voorwaarden bepaald waaraan
Proximus moet voldoen bij de toepassing van zijn kostentoerekeningssysteem. Die
voorwaarden hebben betrekking op de algemene principes, de kwaliteit van de informatie,
de toerekenings- en evaluatieregels, de documentatie, de beschrijving en de controle van
het kostentoerekeningssysteem, alsook op de na te leven termijnen.

Zoals gecorrigeerd door het vernieuwingsbesluit van 14 september 2010.
Zoals gecorrigeerd door het corrigendum van 11 juli 2018 met betrekking tot de beslissingen van de CRC van 29 juni 2018
Zoals gecorrigeerd door het corrigendum van 11 juli 2018 met betrekking tot de beslissingen van de CRC van 29 juni 2018
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4.

VASTSTELLINGEN VAN HET BIPT

9.

Het BIPT heeft nagekeken of de opdracht die Proximus aan de bedrijfsrevisor heeft
toevertrouwd, voldeed aan de voorschriften van deel 8.2 van het besluit van het BIPT van
22 augustus 2007, namelijk: de relevantie verifiëren van de omtrek van de kosten en
inkomsten, de inachtneming van de basisvereisten verifiëren, de toepassing van de
toewijzings- en evaluatieregels verifiëren en een verslag overleggen aan het BIPT over de
uitvoering van zijn opdracht.

10.

Het BIPT heeft vastgesteld dat Proximus de uitvoering van de audit had toevertrouwd aan
Deloitte Bedrijfsrevisoren.

11.

Het BIPT heeft vastgesteld dat de inhoud van de functionele documentatie en van de
openbare beschrijving van het kostentoerekeningssysteem voldeed aan de voorschriften van
de delen 6.3 (Toepasselijke regels en voor te bereiden documentatie) en 7 (Beschrijving van
het kostentoerekeningssysteem) van het besluit van het BIPT van 22 augustus 2007.

12.

Overeenkomstig het besluit van 22 augustus 2007 (deel 8.2.3) moet de bedrijfsrevisor
nagaan of de toegepaste toewijzings- en herwaarderingsregels wel beantwoorden aan de
documentatie die door Proximus is voorbereid en aan de beschrijving van het
kostentoerekeningssysteem.

13.

Op basis van de controleverslagen van de bedrijfsrevisor concludeert het BIPT dat het
Proximus-kostentoerekeningssysteem voor alle jaren van 2013 tot 2018 in alle opzichten
voldoet aan alle materiële aspecten, aan het wettelijk kader dat werd vastgelegd door de
wet van 13 juni 2005 en het besluit van het BIPT van 22 augustus 2007.

14.

De conclusies van de bedrijfsrevisor voor elk van de jaren 2013 tot en met 2018 zijn
opgenomen in bijlage 1 tot 6 bij deze mededeling.

15.

In een aparte bijlage ten slotte wordt voor elk jaar apart een beschrijving van het
kostentoerekeningssysteem van Proximus, opgesteld door Proximus, op de website van het
BIPT gepubliceerd.

Pagina 7 van 24

5.

HANDTEKENINGEN

Axel Desmedt
lid van de Raad

Jack Hamande
lid van de Raad

Luc Vanfleteren
lid van de Raad

Michel Van Bellinghen
voorzitter van de Raad
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Bijlage 1: Conclusie van de bedrijfsrevisor voor
het jaar 2013
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Bijlage 2: Conclusie van de bedrijfsrevisor voor het
jaar 2014
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Bijlage 3: Conclusie van de bedrijfsrevisor voor het
jaar 2015
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Bijlage 4: Conclusie van de bedrijfsrevisor voor het
jaar 2016
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Bijlage 5: Conclusie van de bedrijfsrevisor voor het
jaar 2017
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Bijlage 6: Conclusie van de bedrijfsrevisor voor het
jaar 2018
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