Mededeling van de Raad van het BIPT
van 27 oktober 2020
betreffende
de conformiteit van de gescheiden boekhouding van
Proximus voor de jaren 2013 - 2018

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Ellipsgebouw C | Koning Albert II-laan 35 | 1030 Brussel
T +32 2 226 88 88 | F +32 2 226 88 77 | www.bipt.be

INHOUDSOPGAVE
1.

VOORWERP ............................................................................................................3

2.

RETROACTA ...........................................................................................................4

3.

JURIDISCHE BASIS .................................................................................................5

4.

VASTSTELLINGEN VAN HET BIPT ............................................................................7

5.

HANDTEKENINGEN .................................................................................................8

Bijlage 1.

Conclusie bedrijfsrevisor voor het jaar 2013 .............................................................9

Bijlage 2.

Conclusie bedrijfsrevisor voor het jaar 2014 .......................................................... 11

Bijlage 3.

Conclusie bedrijfsrevisor voor het jaar 2015 ........................................................... 13

Bijlage 4.

Conclusie bedrijfsrevisor voor het jaar 2016 ........................................................... 15

Bijlage 5.

Conclusie bedrijfsrevisor voor het jaar 2017 .......................................................... 17

Bijlage 6.

Conclusie bedrijfsrevisor voor het jaar 2018 ........................................................... 19

Page 2 sur 21

1.

VOORWERP
1. Met deze mededeling publiceert het BIPT, gebaseerd op de missieverslagen van de
bedrijfsrevisor die hiervoor werd aangesteld, de overeenstemmingsverklaringen betreffende
de inachtneming van de verplichting van gescheiden boekhouding van Proximus voor de
jaren 2013 t.e.m. 2018, ter uitvoering van het besluit van 15 april 2010 betreffende de
nadere regels met betrekking tot de verplichting tot gescheiden boekhouding van Proximus
(hierna het besluit van 15 april 2010) en overeenkomstig de artikelen 60, §1 van de wet
van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 1 (hierna WEC).
2. Het doel van de gescheiden boekhouding bestaat erin de prestaties van bepaalde
bedrijfsonderdelen zo getrouw mogelijk weer te geven, als hadden zij als zelfstandige
ondernemingen geopereerd.

1

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 aan het BIPT het volgende overgezonden:
•

De vertrouwelijke en openbare versie van de functionele documentatie;

•

het Excel-model van de gescheiden boekhouding;

•

de beschrijving van de werkwijze van het model van de gescheiden boekhouding;

•

een gedetailleerd en vertrouwelijk rapport van het werk van de bedrijfsrevisor
betreffende de gescheiden boekhouding van Proximus;

•

het conformiteitsattest van de bedrijfsrevisor met betrekking tot het schema voor de
gescheiden boekhouding van Proximus NV.
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3.

JURIDISCHE BASIS
4. Artikel 60, § 1 van de WEC schrijft voor dat, overeenkomstig 55, §§ 3 en 4/1, het voeren
van gescheiden boekhouding opgelegd kan worden voor alle activiteiten die met toegang
verband houden en waarvoor de operator over een significante machtspositie beschikt.
5. Overeenkomstig artikel 60, § 1 van de WEC bepaalt het BIPT ook welk model en
boekhoudkundige methode door de in het eerste lid bedoelde operator gehanteerd moet
worden.
6. Overeenkomstig artikel 60, § 1 van de WEC ziet een erkende bedrijfsrevisor, aangeduid door
de operator, toe op de naleving van de verplichting tot gescheiden boekhouding van die
operator. Volgend op het rapport van die bedrijfsrevisor, publiceert het BIPT ieder jaar een
verklaring betreffende de inachtneming van de verplichting.
7. Overeenkomstig artikel 60, § 2 van de WEC, “het BIPT mag die informatie publiceren en kan

de operator aan wie het een verplichting tot het voeren van gescheiden boekhoudingen
heeft opgelegd, verplichten die informatie eveneens te publiceren.] wanneer zij bijdraagt tot
een open en concurrentiële markt, met inachtneming van de regels inzake vertrouwelijkheid
van de bedrijfsgegevens.”.

8. Naar aanleiding van verschillende besluiten van de Raad van het BIPT werd de verplichting
op Proximus opgelegd om een gescheiden boekhouding op te zetten. Tabel 1 geeft weer op
welke markten en via welke besluiten voor de verschillende desbetrefffende jaren een
verplichting tot gescheiden boekhouding werd opgelegd.
(1)

Relevante markten2

Toegang tot het openbare telefoonnet op een vaste
locatie
2
Gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk,
11/08/2006
verzorgd op een vaste locatie
4
Ontbundelde toegang op wholesaleniveau
01/07/2011
5
Wholesalebreedbandtoegang
01/07/2011
6
Afgevende segmenten van huurlijnen op
17/01/20073
wholesaleniveau
6
Afgevende segmenten van huurlijnen op
17/01/20074
2018
wholesaleniveau
Tabel 1: Overzicht van de markten waarop een verplichting tot gescheiden boekhouding was opgelegd
(1) Jaar waarvoor verplichting totgescheiden boekhouding op Proximus van toepassing was

2013-2017

1

Datum van het
marktanalysebesluit
31/01/2013

2

Genummerd in overeenstemming met de Aanbeveling van de Commissie van 17 december 2007 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.
3
Zoals gecorrigeerd door het vernieuwingsbesluit van 14 september 2010.
4
Zoals gecorrigeerd door het vernieuwingsbesluit van 14 september 2010.
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9. Het besluit van 15 april 2010 heeft de regels bepaald waaraan Proximus moet voldoen bij
de toepassing van zijn gescheiden boekhoudingssysteem (uitvoering van artikel 60, § 1, lid
2 WEC). Die voorwaarden hebben onder meer betrekking op de algemene principes, de
methodes en processen, de conclusies van de bedrijfsrevisor, detail van de verrekenprijzen
alsook op de na te leven termijnen.
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4.

VASTSTELLINGEN VAN HET BIPT
10. Het BIPT heeft nagekeken of Proximus de regels van het systeem voor gescheiden
boekhouding respecteert, conform aan de bepalingen inzake administratieve verwerking en
financiële verslaggeving, zoals voorgeschreven door:
-

Het besluit van 15 april 2010.
De marktanalyse-besluiten, vermeld in § 9.

11. Het BIPT heeft vastgesteld dat Proximus de uitvoering van de audit had toevertrouwd aan
Deloitte bedrijfsrevisoren.
12. Rekening houdende met de inlichtingen die Proximus beschikbaar heeft gesteld en met de
gevolgde controleprocedures, heeft de bedrijfsrevisor vastgesteld dat de gescheiden
rekeningen van Proximus voor alle afzonderlijke jaren van 2013 tot en met 2018, in alle
materiële opzichten aan de bepalingen inzake administratieve verwerking en financiële
verslaggeving van het systeem van gescheiden boekhouding voldoet, zoals voorgeschreven
door het wettelijk kader.
13. In de bijlage 1 t.e.m. 6 bij deze mededeling worden de conclusies van de bedrijfsrevisor
weergegeven.
14. Het BIPT heeft vastgesteld dat de inhoud van de functionele documentatie en van de
openbare beschrijving van het systeem voor gescheiden boekhouding voldeed aan de
voorschriften van delen 4 t.e.m. 8 van het besluit van 15 april 2010, en dit binnen de
vooropgestelde termijnen, zoals vermeld in hoofdstuk 9.
15. Volgend op het advies van de bedrijfsrevisor, stelt het BIPT vast dat Proximus, op basis van
de informatie waarover het beschikt, correct zijn gescheiden boekhouding heeft opgesteld
voor alle jaren vanaf 2013 tot en met 2018.

Pagina 7 van 21

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 bedrijfsrevisor voor het jaar 2013
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Bijlage 2. Conclusie

bedrijfsrevisor

voor

het

jaar

2014
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Bijlage 3. Conclusie bedrijfsrevisor voor het jaar 2015
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Bijlage 4. Conclusie bedrijfsrevisor voor het jaar 2016
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Bijlage 5. Conclusie bedrijfsrevisor voor het jaar 2017
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Bijlage 6. Conclusie bedrijfsrevisor voor het jaar 2018
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