Advies van de Belgische Mededingingsautoriteit van 11 januari
2021 aangaande het ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT
betreffende de goedkeuring van de referentieaanbiedingen van
Telenet voor toegang tot het televisieaanbod in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad en voor toegang tot het
breedbandaanbod
I. De aanvraag tot advies
1. Bij brief gedateerd op 18 december 2020 heeft de Raad van het BIPT, conform artikel 55 van de
wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, aan de Belgische
Mededingingsautoriteit (verder “BMA”) voor advies een ontwerp van besluit overgemaakt
betreffende de goedkeuring van de referentieaanbiedingen van Telenet voor toegang tot het
televisieaanbod in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad en voor toegang tot het
breedbandaanbod (verder “het ontwerp van besluit”).

II. Beschrijving van het ontwerp van besluit
2. Bij beslissing van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en
televisieomroep heeft de Conferentie van Regulatoren van de elektronische-communicatiesector
(verder “CRC”) een transparantieverplichting opgelegd bij de twee verschillende vormen van
wholesaletoegang die Telenet moet aanbieden, namelijk aan derden toegang verlenen tot
bitstream en toegang tot het digitale en analoge tv-aanbod. Dit houdt onder andere in dat Telenet
een referentieaanbod moet opstellen.
3. Dit besluit analyseert of de kwalitatieve aspecten van de referentieaanbieding van Telenet
conform zijn aan bovengenoemde beslissing van de CRC.

III. Advies van de BMA
4. De BMA heeft kennis genomen van de aanpassingen die Telenet volgens het BIPT dient door te
voeren aan haar referentieaanbieding.
5. De BMA is van mening dat deze aanpassingen redelijk lijken en geen specifieke commentaar
behoeven van haar kant.
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IV. Conclusie
6. De BMA meent dan ook, conform artikel 55, §4 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie, dat het ontwerp van besluit van het BIPT in overeenstemming is
met de door het mededingingsrecht beoogde doelstellingen.

Voor het Directiecomité,

Jacques Steenbergen,
Voorzitter
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