Referentie-aanbiedingen met betrekking tot de interconnectie voor de
vaste- en mobiele-gespreksafgiftediensten
Presentatie
van het
product

De gespreksafgiftediensten vormen een wholesale-element dat het mogelijk maakt om
telefoongesprekken van het ene naar het andere netwerk over te brengen wanneer het netwerk
van de operator van de beller verschilt van dat van de operator van de gebelde persoon.
Via deze wholesalediensten kunnen de gebruikers van telefoniediensten bijgevolg andere
gebruikers bereiken, los van de netwerken waarop de bellers en gebelde personen zich bevinden.
Deze eind-tot-eindconnectiviteit is een sleutelbegrip in het regelgevingskader van toepassing op
de elektronische communicatie.
In het kader van zijn analyses van de markt voor vaste1 en mobiele2 gespreksafgifte, heeft het
BIPT de operatoren met een sterke machtspositie op deze markten (de operatoren die beschikken
over geografische of mobiele nummers) verplicht om diensten van toegang en interconnectie voor
de gespreksafgifte aan hun respectieve netwerken te verstrekken (op het Belgische grondgebied).
Voor Proximus (wat betreft de gespreksafgifte aan zijn vaste netwerk), alsook voor de operatoren
van mobiele netwerken (Proximus, Orange Belgium en Telenet Group) gaat de
toegangsverplichting gepaard met een transparantieverplichting die de publicatie van een
referentieaanbod beoogt. Een referentieaanbod moet een beschrijving van de aangeboden
diensten geven, vergezeld van de bijbehorende nadere bepalingen en voorwaarden, inclusief de
tarieven.
Volgens de operatoren wordt de interconnectie verwezenlijkt in TDM- of in IP-modus.

Technische,
operationele
en financiële
voorwaarden

Hoe dien ik
een
aanvraag in?

Voor meer gedetailleerde info, neemt men best contact op met de betrokken netwerkoperator.
De referentieaanbiedingen van de operatoren inzake interconnectie voor de spraakdiensten, zijn
te vinden op de websites van de operatoren in kwestie. Deze aanbiedingen beschrijven de
technische, operationele en financiële voorwaarden inzake de verstrekking van de vaste- en/of
mobiele-gespreksafgiftediensten:
-

Proximus (vast en mobiel)
Orange Belgium (mobiel)
Telenet Group (voormalige BASE) (mobiel)

Indien men na het lezen van de referentieaanbiedingen toegang wil vragen tot deze diensten, dan
raadt het BIPT aan dit via een aangetekend schrijven te doen, gericht aan de operatoren in
kwestie.
Volgens de FTR- en MTR-marktanalyses, zijn de operatoren verplicht om snel te onderhandelen
om “ter zake een akkoord te sluiten binnen een redelijke periode wanneer het verzoek past binnen

de voorwaarden van het referentieaanbod of wanneer het verzoek slechts in geringe mate afwijkt
van de voorwaarden van het referentieaanbod… Voor verzoeken die buiten het bestek van het
referentieaanbod vallen, moet de SMP-operator alles in het werk stellen om ter zake een akkoord
te sluiten binnen een termijn van vier maanden”.
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Disclaimer:
Deze fiche heeft tot doel aan de (kandidaat-)operator algemene informatie te verstrekken; ze vervangt de eigenlijke
referentieaanbieding van de operator niet.

1

Besluit van de Raad van het BIPT van 20 november 2018 met betrekking tot de marktanalyse van de markt voor gespreksafgifte op
het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie hierna “FTR-besluit”.
2
Besluit van de Raad van het BIPT van 26 mei 2017 betreffende de analyse van markt 2: gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele
netwerken., hierna “MTR-besluit”.
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