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1 INLEIDING
Het doel van dit besluit bestaat erin de naleving te evalueren van de reglementaire principes
voor de gescheiden boekhouding van 2002 van Belgacom, overeenkomstig § 2 van artikel
109 van de wet van 21 maart 1991. Krachtens dit artikel is het Instituut belast met de
controle op de naleving van de boekhoudkundige principes vastgelegd in het koninklijk besluit
(KB) van 4 oktober 1999 betreffende sommige boekhoudkundige principes die van
toepassing zijn op organisaties met een sterke positie op de telecommunicatiemarkt, alsook
met de publicatie van een overeenstemmingsverklaring.
Zoals in de tabel hieronder te zien is, is de structuur van het besluit gebaseerd op die van
artikel 2 van het KB van 4 oktober 1999 betreffende sommige boekhoudkundige principes die
van toepassing zijn op organisaties met een sterke positie op de telecommunicatiemarkt.
Hoofdst
uk

Inhoud
Opsplitsing van de exploitatiekosten, het geïnvesteerd vermogen en de
inkomsten door ze ten minste te verdelen over de volgende algemene
bedrijfsactiviteiten
De kosten, het geïnvesteerd vermogen en de inkomsten worden toegewezen
overeenkomstig het beginsel van kostenveroorzaking
Voldoende detaillering van het kostenberekeningssysteem om de kosten aan
gesplitste netwerkcomponenten te kunnen toewijzen
Identificatie en validering van de niet-toerekenbare kosten op een aparte
rekening en goedkeuring van de toerekening ervan
Bepaling van de waarde van de netwerkactiva tegen hun toekomstgerichte of
huidige waarde
Publicatie van een winst- en verliesrekening, alsook van het vast kapitaal voor
de investeringen
Identificatie van de valorisatie van de interne verrekeningen van de ene
bedrijfsactiviteit bij de andere

4
5.1
5.2
5.3
6
7.1
7.2

Om de naleving van de reglementaire principes voor de gescheiden boekhouding van 2002
van Belgacom te controleren, heeft het Instituut zich gebaseerd op het auditverslag van
bedrijfsrevisor Deloitte en op het verslag opgesteld door zijn consultant Bureau Van Dijk. Op
basis van dat verslag heeft het BIPT op 16 juni 2005 een ontwerpbesluit met betrekking tot de
gescheiden financiële rapportage van Belgacom voor het jaar 2002 en de
overeenstemmingsverklaring die daarop betrekking heeft, voor openbare raadpleging
voorgelegd.
Dit besluit van de Raad van het BIPT, dat slaat op de afgifte van een
overeenstemmingsverklaring voor de gescheiden boekhouding van Belgacom voor het jaar
2002, neemt de informatie over die afkomstig is van het ontwerpbesluit dat gepubliceerd is op
17 juni 2005 en verwerkt daarin de opmerkingen die de sector heeft gemaakt in het kader van
de openbare raadpleging, alsook het standpunt van het BIPT. In de delen met als titel
"Standpunt van het BIPT" formuleert het Instituut de uiteindelijke opmerkingen die hebben
gediend om de overeenstemmingsverklaring op te stellen die voorgesteld wordt in hoofdstuk
10. Die opmerkingen dienen als basis voor de bevestiging dat de gescheiden boekhouding
van de operator conform is en indien nodig voor de formulering van opmerkingen en/of
verplichtingen die Belgacom moet naleven.
De opmerkingen die zijn geformuleerd in het kader van deze overeenstemmingsverklaring doen
geen afbreuk aan de specifieke besluiten van het BIPT met betrekking tot de tarifering van
wholesale-diensten.
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2 HISTORISCH OVERZICHT VAN HET DOCUMENT
2.1

RETROACTA

Op 26 augustus 2004 heeft Belgacom aan het BIPT het verslag overgezonden van
bedrijfsrevisor Deloitte betreffende de controle van de gescheiden boekhouding van
Belgacom voor het jaar 2002.
Op 17 juni 2005 heeft het BIPT ter consultatie een ontwerpbesluit gepubliceerd betreffende
de publicatie van een overeenstemmingsverklaring met betrekking tot het systeem van
gescheiden boekhouding van Belgacom voor het jaar 2002.
Op 28 mei 2008 is aan Belgacom een gewijzigde versie van het ontwerpbesluit voor
raadpleging overgezonden. Belgacom heeft zijn opmerkingen op die versie meegedeeld op 5
juni 2008.
2.2

OVERZICHT VAN DE PARTIJEN DIE BETROKKEN ZIJN IN HET VERIFICATIEPROCES

In totaal waren 4 partijen betrokken bij de oefening betreffende de gescheiden boekhouding
2002 van Belgacom. Die partijen zijn:
▪ Belgacom;
▪ Bedrijfsrevisor Deloitte;
▪ BIPT;
▪ Bureau van Dijk, Management Consultants SA.
Belgacom heeft aan bedrijfsrevisor Deloitte een bijzondere opdracht toevertrouwd inzake
verificatie van de systemen van analytische boekhouding en gescheiden boekhouding 2002.
Die opdracht heeft geleid tot een verslag met daarin:
▪ een beschrijving van de systemen;
▪ de conclusies in verband met eventuele verbeteringen;
▪ een algemene beslissing over de mate waarin de boekhouding die gescheiden is per
activiteit en per product een betrouwbaar idee geeft van de operationele en technische
realiteit.
De opdracht die door het BIPT was toevertrouwd aan Bureau Van Dijk, Management
Consultants NV bestond erin zijn bijstand te verlenen bij de verificatie van de gescheiden
boekhouding 2002. Die bijstand omvat met name de bijstand bij het uitwerken van
verbeteringen en wijzigingen van het model van gescheiden boekhouding, bij de evaluatie
van de naleving van de regelgevende principes en bij de analyse van de resultaten en van de
conclusie met betrekking tot de naleving van de wettelijke verplichtingen die worden
gecontroleerd via de gescheiden boekhouding. Op basis van dat verslag heeft het BIPT deze
overeenstemmingsverklaring van de gescheiden boekhouding 2002 van Belgacom opgesteld.

3 REGLEMENTAIRE PRINCIPES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE
GESCHEIDEN BOEKHOUDING VAN 2002
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Conform artikel 1091 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven (hierna de wet van 21 maart 1991) dient Belgacom, als
organisatie met een sterke positie op de markt voor spraaktelefonie, huurlijnen en de vaste
openbare telefoonnetwerken, voor het jaar 2002 zijn boekhouding zodanig te organiseren dat
de exploitatieresultaten voortvloeiend uit de verschillende telecommunicatiediensten waar het
een sterke positie op de betrokken markt heeft, gescheiden blijven van die voortvloeiend uit
de andere telecommunicatiediensten.
De controle op deze boekhoudkundige verplichting is conform artikel 109, § 2, van de wet van
21 maart 1991 de taak van het Instituut. Krachtens dit artikel is het Instituut immers belast
met de controle op de naleving van de boekhoudkundige principes vastgelegd in het KB van
4 oktober 1999 betreffende sommige boekhoudkundige principes die van toepassing zijn op
organisaties met een sterke positie op de telecommunicatiemarkt, alsook met de publicatie
van een overeenstemmingsverklaring.
Artikel 8 van de Interconnectierichtlijn 97/33/EG schrijft voor dat de financiële verslaglegging
van de organisaties die een gescheiden boekhouding moeten voeren, moet worden
voorgelegd aan een onafhankelijke verificatie door de regulator of door een ander bevoegd
orgaan dat onafhankelijk is van de telecommunicatieorganisatie en goedgekeurd worden door
de nationale regelgevende instantie.
Overeenkomstig artikel 109 ter, § 4, van de wet van 21 maart 1991 kan het Instituut zich laten
bijstaan door een erkend bedrijfsrevisor om het kostentoerekeningssysteem te laten
controleren.

4 OPSPLITSING VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN, HET GEÏNVESTEERD
VERMOGEN
EN
DE
INKOMSTEN
OVER
DE
ALGEMENE
BEDRIJFSACTIVITEITEN
In het verslag van bedrijfsrevisor Deloitte, worden de kosten, inkomsten en het rendement
voorgesteld per activiteit en per dienst. Belgacom heeft een gescheiden boekhouding
opgesteld voor het jaar 2002 voor de volgende activiteiten en diensten:

Activiteit
Local Access

Core Network

1

Dienst
Traffic
Access
LLU
Leased Lines
Other
Traffic

Artikel 109 van de wet van 21 maart 1991:

“§ 1. Geen enkele (anticoncurrentiële) subsidiëring ten aanzien van een organisatie met een sterke positie op de
betrokken markt, vanuit een telecommunicatiedienst waar die persoon een sterke positie op de betrokken markt heeft
naar andere telecommunicatiediensten wordt toegestaan.
Elke organisatie met een sterke positie op een betrokken markt organiseert haar boekhouding zodanig dat de
exploitatieresultaten voortvloeiend uit de verschillende telecommunicatiediensten waar zij een sterke positie op een
betrokken markt heeft, gescheiden blijven van die voortvloeiend uit de andere telecommunicatiediensten.
§ 2. Ten einde toe te zien op de naleving van de verplichtingen van dit hoofdstuk, legt de Koning, op advies van het
Instituut, de boekhoudkundige principes vast die de leverancier van de dienst moet toepassen. In dat kader verstrekt
deze aan het Instituut of zijn gevolmachtigden alle noodzakelijke inlichtingen. De vertrouwelijkheid van die
inlichtingen wordt door het Instituut gegarandeerd.
Het Instituut controleert de naleving van de boekhoudkundige principes die zijn vastgesteld in het koninklijk besluit
bedoeld in het vorige lid. Elk jaar wordt een overeenstemmingsverklaring gepubliceerd."
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Activiteit
Non Interconnection Services

Core network
Interconnection Services

Retail

Other Activities

Dienst
Access
Leased Lines
Other
National Transit
IC links
IC traffic
POI
Voice Telephony – Traffic
Voice Telephony - Access
Leased Lines
Other

Tabel 1: overzicht van de activiteiten en diensten waarvoor een gescheiden boekhouding is opgemaakt
voor 2002

▪ Access network: Local Loop Unbundling (LLU)
In de gescheiden boekhouding zijn de kosten met betrekking tot Local loop Unbundling
gescheiden in het Access Network. Concreet slaan de kosten en inkomsten die in die
afzonderlijke rekening gegroepeerd zijn, op de kosten van de gereguleerde diensten in het
BRUO en BROBA-aanbod van Belgacom2.
▪ Core network : IC (ATAP, IC-links, trafic, etc.), OIT-BIT
In de gescheiden boekhouding 2002 heeft Belgacom voor de "Core network"-activiteiten
gescheiden rekeningen gemaakt voor de interconnectiediensten (IC services). Concreet is er
een onderscheid gemaakt tussen de volgende IC-diensten:

▪ National Transit: Transit IAA en Transit EAA;
▪ IC Links: IC-links, Co-location en Half-links;
▪ IC Traffic: Terminating IAA, Terminating EAA, Collecting IAA, other terminating;
▪ POI (ATAP).
De kosten en inkomsten van de BIT-interconnectiediensten (IC-links en ATAP) zijn niet in de
gescheiden boekhouding opgenomen, wat niet overeenstemt met de eisen van het BIPT.
▪ Core network : Number Portability
De kosten van de Number Portability in het algemene netwerkblok zijn niet geïdentificeerd.

▪ Retailactiviteiten: klantensegmenten voor spraaktelefonie
Belgacom is van mening dat geen enkele regel in verband met gescheiden boekhouding mag
worden opgelegd voor markten waar Belgacom niet is aangewezen als SMP-operator. Op
basis van de toepassing van dat argument heeft Belgacom geoordeeld dat er geen reden was
om tegenover de business- en corporate markten een gescheiden boekhouding voor te
bereiden voor de particuliere submarkten. Bovendien heeft Belgacom geargumenteerd dat de
bestaande interne kostenmodellen het niet mogelijk maakten om informatie te bieden over de
kosten per klantensegment. Hoewel de omvang van klantendivisies in het organigram van
Belgacom overeenstemt met de markten die het BIPT wenst te onderscheiden, wordt een
belangrijk deel van de kosten niet aan de klantendivisies toegewezen.
Het BIPT is van oordeel dat een evaluatie van de kostenbasering op het niveau van de
2

BRUO = Belgacom Reference Unbundling Offer; BROBA = Belgacom Reference Offer for Bitstream Access.
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klantengroepen het mogelijk maakt te garanderen dat lagere tarieven voor een bepaalde
groep klanten (de zakelijke gebruikers) niet worden gecompenseerd door hoge tarieven voor
een andere groep gebruikers (de particuliere gebruikers). De kostenbasering vereist immers
dat lagere tarieven worden gemotiveerd door de onderliggende kostenvoordelen.
Bovendien wordt in bijlage I bij Richtlijn 97/51/EG voorgeschreven: "Bij de berekening van de
kosten voor toegang tot netwerkhulpmiddelen of -diensten moet worden voldaan aan
bovengenoemde beginselen en aan de mededingingsregels van het Verdrag". Wat meer
bepaald de tarieven betreft, wordt bepaald dat die "voldoende [moeten] worden opgesplitst in
overeenstemming met de mededingingsregels van het Verdrag". Volgens de
mededingingsregels van het EG-verdrag is het echter gebruikelijk om een onderscheid te
maken tussen de zakelijke en de particuliere markten, om de contractuele bepalingen te
kunnen variëren in verband met de toegang en de dienstverlening3.
Het Instituut rekent op het feit dat in het licht van het nieuwe regelgevingskader, de relevantie
van de vraag gemakkelijker zal worden erkend, omdat het nieuwe kader uitdrukkelijk
voorschrijft om voor de markt van de spraaktelefoondiensten afzonderlijke relevante markten
te definiëren, naargelang de klanten particulieren zijn of niet.

▪ Andere activiteiten: ADSL
De diensten ADSL-retail en ADSL-wholesale zijn niet geïdentificeerd in het blok 'andere
activiteiten'.

▪ Andere activiteiten: verdeling in segmenten
De gescheiden rekeningen van activiteiten die geen deel uitmaken van de markten waarop
Belgacom is aangewezen als een SMP-operator zijn niet opgenomen in het computermodel
dat aan het BIPT beschikbaar is gesteld. Dat standpunt van Belgacom vloeit voort uit de
overtuiging dat geen enkele regel in verband met gescheiden boekhouding mag worden
opgelegd voor markten waar Belgacom niet is aangewezen als SMP-operator. In het
vroegere regelgevingskader was het niet mogelijk om de sector specifieke regels op te leggen
op andere markten dan diegene die zijn vastgelegd in het regelgevingskader. Bijgevolg zijn
alleen de activiteiten die deel uitmaken van de markten waarop Belgacom als SMP-operator
is aangewezen, afgezonderd in het model van gescheiden boekhouding voor 2002.

5 TOEWIJZING
VAN
NETWERKCOMPONENTEN
TOEREKENBARE KOSTEN
5.1

DE
EN

KOSTEN
AAN
GESPLITSTE
IDENTIFICATIE VAN DE NIET-

TOEWIJZING OVEREENKOMSTIG HET BEGINSEL VAN KOSTENVEROORZAKING

Overeenkomstig artikel 2, § 2, eerste lid van het KB van 4 oktober 1999 moeten de kosten,
het geïnvesteerd vermogen en de inkomsten worden toegewezen overeenkomstig het
beginsel van kostenveroorzaking.
Het principe van kostenveroorzaking is een basisprincipe dat door Belgacom is gevolgd bij de
uitwerking van respectievelijk het PPP-model en het ABC-model, die de grondslag vormen
van de gescheiden boekhouding. De coherente toepassing van dat principe wordt getest door
de bedrijfsrevisor in het kader van zijn auditprocedure.
3

Zie onder andere punt 4.2.1., derde lid, van de Explanatory Memorandum bij de Aanbeveling van 11 februari 2003 betreffende

relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronischecommunicatiesector: “It is common to distinguish between business and
residential markets because the contractual terms of access and service may vary. In addition, it will not normally be possible for a
supplier to the business market to respond to price increases by a hypothetical monopolist in the residential market because the
economics of serving customers in the two locations may be significantly different.” (wij willen erop wijzen dat het gebruik van
"common" erop wijst dat een onderscheid tussen zakelijke en particuliere markten zeker geen nieuwe praktijk is).
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5.2

TOEWIJZING VAN DE KOSTEN AAN GESPLITSTE NETWERKCOMPONENTEN

Het model van gescheiden boekhouding van Belgacom is erop gericht alle kosten en
inkomsten van Belgacom toe te wijzen aan verschillende boekhoudkundig gescheiden
blokken. Hieronder geeft het BIPT een overzicht van de verschillende stappen in de
toewijzing van de kosten aan gesplitste netwerkcomponenten. In de onderstaande figuur
worden die stappen schematisch voorgesteld.

▪ Stap 1: verzoening tussen de statutaire boekhouding en de kostenbasis van de
gescheiden boekhouding
De informatiebron die wordt gebruikt als inputgegevens voor het model van gescheiden
boekhouding is de statutaire boekhouding. Er worden een aantal aanpassingen doorgevoerd
voordat de toewijzing wordt aangevat:

- de kapitaalkosten worden bij de kostenbasis opgeteld. de kapitaalkosten worden
berekend als de Net Book Value-activa (NBV) vermenigvuldigd met de WACC;

- sommige kosten worden door het BIPT niet aanvaard voor de tarieven van het
referentie-interconnectieaanbod (BRIO) en worden uitgesloten van de totale
kostenbasis.

▪ Stap 2: splitsing van de kostenbasis tussen netwerkgebonden en nietnetwerkgebonden kosten
In de tweede stap wordt de totale kostenbasis opgesplitst tussen het ABC-model en
het PPP-model:
- Het ABC-model wordt gebruikt om niet-netwerkkosten zoals commerciële kosten en
managementkosten toe te wijzen;

- Het PPP-model wordt gebruikt om de netwerkgebonden kosten toe te wijzen aan
boekhoudkundig gescheiden blokken.
In deze stap worden de kosten gegroepeerd in kostenpools (logische eenheden die
soortgelijke activiteiten uitoefenen) en in groepen van kostenplaatsen (homogene
groeperingen van kosten die een soortgelijke functie vervullen, of in geval van personen, met
een soortgelijke werkomschrijving).
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▪ Stap 3: uitsplitsing van de ABC-kosten in directe en indirecte kosten
De ABC-kosten worden uitgesplitst in directe en indirecte kosten:
In het model zijn de directe kosten de kosten die rechtstreeks aan de producten kunnen
worden toegewezen. Maken daarvan deel uit: de CPE, de interconnectievergoedingen, de
commissies betaald aan derden en de loonkosten voor sommige afdelingen, zoals de
telefooninlichtingendiensten. De toewijzingssleutels daarvan worden bepaald op grond van de
kostenpools en groepen van kostenplaatsen.
In het model zijn de indirecte kosten de kosten die
kunnen worden toegewezen.

niet rechtstreeks aan de producten

▪ Stap 4: toerekening van indirecte kosten aan de activiteiten
De toerekening van indirecte kosten aan de activiteiten kan in twee stappen worden
onderverdeeld:

- de indirecte kosten worden gerangschikt in drie soorten van activiteiten: primaire,
management en ondersteunende activiteiten;
- de ondersteunende activiteiten worden toegewezen aan management- en primaire
activiteiten, het PPP-model en rechtstreeks aan de producten.

 Tussenstap 4.1: klassering van indirecte kosten: primaire, management en
ondersteunende activiteiten
In de eerste tussenstap worden de indirecte kosten onderverdeeld in drie soorten activiteiten:
Primaire activiteiten zijn activiteiten die de levering van producten en diensten aan klanten
direct ondersteunen, waaronder strategie, product- en marktmanagement, uitvoering,
garantie, facturering en inning, netwerkplanning, -engineering en -ontwikkeling.
De managementactiviteiten zijn activiteiten die vereist zijn om het bedrijf te leiden en die
losstaan van de netwerkactiviteiten en de commerciële activiteiten, waaronder human
resources, financiën, administratie, het beheer van wijzigingen en inspanningen ter
verbetering.
Ondersteunende activiteiten zijn activiteiten die hoofdzakelijk de realisatie van andere
activiteiten steunen, waaronder logistiek, de bevoorradingsketen, de apparatuurdiensten en
de IT-diensten.

 Tussenstap

4.2:
toerekening
van
ondersteunende
managementactiviteiten, primaire activiteiten en het PPP-model

kosten

aan

In de tweede tussenstap rekent Belgacom ondersteunende kosten van stap 4.1 toe aan
activiteiten.
De kosten van een ondersteunende activiteit worden trapsgewijs toegewezen. De kosten van
de IT-diensten worden het eerst verdeeld, gevolgd door de kosten van de
bevoorradingsketen, alsook de apparatuurdiensten. Er is rekening gehouden met twee
criteria in het principe van trapsgewijze toewijzing:

- relevantie: de hoogste kosten worden het eerst toegewezen;
- kostenveroorzaking: de kosten moeten worden toegewezen aan de producten die
aan de oorsprong liggen van de kosten.

▪ Stap

5: toerekening van kosten van
managementactiviteiten aan de producten

primaire

activiteiten

en

van

Pagina 9 van 20

De vijfde en laatste stap van het ABC-model bestaat erin de primaire activiteiten en de
managementactiviteiten toe te wijzen.
Het Excelmodel inzake gescheiden boekhouding detailleert het resultaat van de toerekening
van de categorieën van primaire activiteiten en managementactiviteiten aan de hierboven
beschreven eindgebruikersdiensten.

▪ Stap 6: PPP-model
Het PPP-model heeft tot doel de netwerkkosten toe te wijzen aan de producten. De
functionele beschrijving die door Belgacom is verstrekt, detailleert stap voor stap het
toewijzingsproces. In het bijzonder legt Belgacom het toewijzingsproces voor dat in de
onderstaande figuur wordt weergegeven.

6

7

Asset classes
Manpower
Material
Out of Stock
Services &
Other Goods

B

C

N

P

P

E

N

E

Total

Unit

L

U

costs

cost

S

S

per EUS

per EUS

A

Logistics
Volumes

Technical and operational
information
De eerste stap van het PPP-model wordt verdeeld in twee fases:
- revaluatie van activa;
- de groepering van de kostenbronnen in kostenpools.

 Tussenstap 6.1: revaluatie van activa
Voordat het proces van PPP-toewijzing wordt gestart, worden de netwerkactiva gerevalueerd
in huidige kosten en worden vervolgens de jaarlijkse kosten berekend. Om de jaarlijkse
kosten te berekenen wordt de Tilted Annuity Method (TAM) gebruikt.

 Tussenstap 6.2: groepering van de kostenbronnen in kostenpools.
Net als bij het ABC-model moeten bij het PPP-model de kostenbronnen vanuit het algemene
grootboek (zowel de afschrijving als de algemene uitgaven) worden gegroepeerd in een
kleiner aantal beter hanteerbare kostenpools. Een kostenpool kan bijvoorbeeld een type van
uitrusting, een soort kabel of de kosten van een systeem voor netwerkbeheer zijn. Voor die
taak combineert Belgacom de gerevalueerde klassen van activa en de operationele uitgaven
voor het netwerk op basis van de technische en operationele informatie.

▪ Stap 7: toerekening van de kostenpools aan de eindgebruikersdiensten (producten)
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De toerekening van de kostenpools aan de eindgebruikersdiensten verloopt in drie
stappen:

- toewijzing van kostenpools aan netwerkelementen - netwerkelementen kunnen worden
beschouwd als de bouwstenen van de netwerkinfrastructuur;

- toewijzing van netwerkelementen aan netwerklaagdiensten - netwerklaagdiensten kunnen
worden beschouwd als intermediaire diensten die worden verstrekt door een bepaalde
netwerklaag aan een andere netwerklaagdienst, of aan een eindgebruikersdienst;

- toewijzing van netwerklaagdiensten aan eindgebruikersdiensten - eindgebruikersdiensten
zijn de diensten die werkelijk aan de klant worden verstrekt. Ze bestaan uit een of meer
netwerklaagdiensten.

▪ Stap 8: gescheiden boekhouding 2002 - verrekeningskosten
Op het einde van de boekhoudkundige opsplitsing heeft Belgacom aparte reglementaire
rekeningoverzichten voorgelegd voor elk van de vier boekhoudkundig gescheiden blokken:
retail, local, core en andere. In het Belgacommodel worden die gescheiden blokken over de
volgende diensten verdeeld:
- retail – verkeer, toegang, huurlijnen
- local – ontbundeling van het aansluitnetwerk (LLU)
- core – nationale gespreksdoorgifte, interconnectieverbindingen, interconnectieverkeer,
interconnectiepunten (PoI)
- overige bedrijfsactiviteiten – andere.
Om alle kosten te doen overeenstemmen met de betrokken inkomsten, worden tussen de
bedrijfssectoren kosten verrekend. De voorstelling van die verrekeningskosten in de
gescheiden boekhouding levert een transparante identificatie op van de manier waarop de
verschillende takken van de onderneming bijdragen tot de diensten en producten die door
een andere tak worden geleverd.
5.3
5.3.1

IDENTIFICATIE VAN DE NIET-TOEREKENBARE KOSTEN
Opmerkingen van het BIPT

De niet-toerekenbare kosten zijn niet apart opgenomen in de definitieve rekeningen die per
activiteit of dienst zijn gescheiden. Alle inlichtingen die nodig zijn in verband met de niettoerekenbare kosten zijn evenwel beschikbaar in het model voor de gescheiden boekhouding.
5.3.2

Samenvatting van de reacties van de sector

Belgacom verklaart dat het BIPT van oordeel is dat de niet-toerekenbare kosten door
Belgacom niet zijn bepaald. Belgacom verklaart dat het auditverslag de toewijzingssleutels
van de managementprocessen duidelijk bepaalt. Belgacom zegt dat de bedrijfsrevisor heeft
bevestigd dat de verdeelsleutels gegrond zijn, dat ze correct zijn berekend en dat die sleutels
voldoen aan de kostenmodellen. Belgacom is van oordeel dat de aangetoonde transparantie
van de identificatie van de niet-toerekenbare kosten duidelijk moet worden vermeld in het
besluit van het BIPT en dat er bewezen is dat die verplichting is nagekomen. Daarom vindt
Belgacom dat de opmerking van het BIPT over de niet-naleving moet worden ingetrokken en
dat het BIPT het besluit in die zin moet aanpassen.
5.3.3

Standpunt van het BIPT

Het BIPT ontkent niet dat Belgacom en de bedrijfsrevisor de toerekenbare kosten aandachtig
hebben bestudeerd en dat het Instituut naar behoren op de hoogte is gesteld van de niettoewijsbare kosten. Het BIPT vestigt echter de aandacht op het feit dat de niet-toerekenbare
kosten niet apart zijn vermeld in de definitieve rekeningen die per activiteit of dienst zijn
gescheiden.
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6 BEPALING VAN DE WAARDE VAN DE NETWERKACTIVA TEGEN HUN
TOEKOMSTGERICHTE OF HUIDIGE WAARDE
Overeenkomstig artikel 2, § 3, van het KB van 4 oktober 1999 moet de waarde van
netwerkactiva in de gescheiden boekhouding worden bepaald tegen de toekomstgerichte of
huidige waarde van een efficiënte exploitant, onder andere op basis van de vervangwaarde
van de uitrusting of de geïndexeerde historische kosten.
Belgacom heeft de waarde van het netwerk in de gescheiden boekhouding 2002
gerevalueerd. Deze revaluatie strookt met de revaluatie waarmee rekening is gehouden in
BRIO 2004.
Het BIPT is van mening dat de revaluatie die Belgacom voor 2002 heeft verricht de eis vervult
om de netwerkactiva tegen hun huidige waarde te revalueren.

7 PUBLICATIE
7.1

PUBLICATIE VAN EEN WINST- EN VERLIESREKENING, ALSOOK VAN HET VAST
KAPITAAL VOOR DE INVESTERINGEN

7.1.1

Opmerkingen van het BIPT

Krachtens artikel 2, § 5, van het KB van 4 oktober 1999 betreffende sommige
boekhoudkundige principes die van toepassing zijn op organisaties met een sterke positie op
de telecommunicatiemarkt moeten organisaties die gescheiden boekhoudingen moeten
voeren een winst- en verliesrekening publiceren, alsook het vast kapitaal voor de
verschillende investeringen. Het KB schrijft voor dat de valorisatie van de interne
verrekeningen van de ene bedrijfsactiviteit bij de andere duidelijk wordt aangegeven.
Belgacom heeft geen verslag gepubliceerd met betrekking tot de gescheiden boekhouding
2002 met inbegrip van een winst- en verliesrekening en het vast kapitaal voor de
verschillende investeringen. Het is echter van essentieel belang om de sector uitleg te
verschaffen over de gescheiden boekhouding. De uitleg over de boekhouding 2002 is aan het
BIPT verstrekt in de vorm van een auditverslag van Deloitte, dat tevens in de vorm van een
presentatie aan het BIPT is voorgesteld.

7.1.2

Samenvatting van de reacties van de sector

Belgacom had verwezen naar de zaak die liep voor het hof van beroep van Brussel in
verband met de publicatie van de gescheiden boekhouding met betrekking tot de jaren 2000
en 2001.
Het Platform is van oordeel dat Belgacom een volledige beschrijving zou moeten publiceren
van de methode van gescheiden boekhouding en van analytische boekhouding wegens het
vertrouwen in de integriteit van het systeem. Het Platform verwijst naar het voorbeeld van de
Ierse regulator ComReg, die het volgende transparantieprincipe heeft opgegeven in zijn
recente raadpleging over gescheiden boekhouding: “ComReg considers that the
documentation is prepared in order to ensure that the data, information, descriptions, material
or explanatory documents prepared for the cost accounting systems is sufficiently transparent
so that a suitably informed reader can easily gain a clear understanding of such
documentation. A suitably informed reader should be able to understand the overall structure
of the Dominant Operator’s financial and information systems [...]”
Het Platform verklaart dat een tijdschema zoals dat door ComReg is voorgesteld kan worden
nageleefd, namelijk dat de HCA- en CCA-rekeningen worden gepubliceerd binnen 4
maanden na de afsluiting van het boekjaar (ook in overeenstemming met het standpunt van
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het Verenigd Koninkrijk). Het Platform beveelt ook aan dat het BIPT de ontwikkeling
onderzoekt van een rapporteringsdienst op verzoek (dit impliceert de verstrekking van
kwartaalbalansen).
Een respondent is van mening dat door geen gescheiden boekhouding te publiceren
Belgacom het commerciële optimum negatief beïnvloedt.
7.1.3

Standpunt van het BIPT

Het BIPT concludeert dat de sector het belang van de publicatie van de gescheiden
boekhouding wil onderstrepen.
Wat betreft de verplichtingen tot publicatie van de gescheiden boekhouding, verwijst het BIPT
naar het arrest van het hof van beroep van Brussel van 16 juni 2006.
Overeenkomstig artikel 2, § 5, van het KB van 4 oktober 1999 betreffende sommige
boekhoudkundige principes die van toepassing zijn op organisaties met een sterke positie op
de telecommunicatiemarkt moet Belgacom een winst- en verliesrekening publiceren, alsook
het vast kapitaal voor de verschillende investeringen. Het KB schrijft bovendien voor dat de
valorisatie van de interne verrekeningen van de ene bedrijfsactiviteit bij de andere duidelijk
wordt aangegeven.
De publicatie door Belgacom dient op zijn website te geschieden. Er moet een link worden
geplaatst op de website van het BIPT die rechtstreeks toegang biedt tot de inlichtingen op de
site van Belgacom.
7.2

IDENTIFICATIE VAN DE VALORISATIE VAN DE INTERNE VERREKENINGEN VAN DE
ENE BEDRIJFSACTIVITEIT BIJ DE ANDERE

7.2.1

Opmerkingen van het BIPT

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de verrekeningen die Belgacom heeft
doorgevoerd in de gescheiden boekhouding 2002:
TRANSFERS

Core Network

Core Network
Local Access
Retail
Other businesses

Local access

0
0
0

From Core network to ->

Local access

From Local access to ->

Other businesses

€
€
0
€
0
0
0
0
0
Retail

0
0
0
0
0
0
0
0
0

€
€
0

0
Retail

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Core Network

Other businesses

€
€

0
0

Traffic
Access
ULL
Leased lines
National Transit
IC links
IC traffic
POI
Other
Traffic
Access
ULL
Leased lines
National Transit
IC links
IC traffic
POI
Other

Retail

0

0
0
0
0
0
0
0
0
€
Other businesses

€
€
0
€
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
€

Tabel 2: overzicht van de verrekeningen doorgevoerd in de gescheiden boekhouding 2002

Bepaling van het belang van de verrekeningen
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Belgacom heeft het belang van de verrekeningen in de blauwe cellen aangegeven in de vorm
van geaggregeerde totaalbedragen. Deze bedragen zijn het resultaat van opeenvolgende
toewijzingen van kosten aan verschillende activiteiten. De relevante bedragen die voortkomen
uit verscheidene tussenstappen worden nadien samengevoegd om de grootte van elk van de
individuele verrekeningen te bepalen.
Belgacom heeft in Excel een verslag opgemaakt dat de kosten per eenheid weerspiegelt. Dat
verslag heeft echter niet het voorwerp uitgemaakt van een audit. Het BIPT benadrukt dat dit
nochtans een eis is, aangezien de kosten per eenheid van de verrekeningen een essentieel
onderdeel vormen van de gescheiden boekhouding.
De concrete uitwerking van de berekening van verschillende eenheidsprijzen zal tussen het
BIPT en Belgacom worden besproken bij de ontwikkeling van de toekomstige gescheiden
boekhoudingen.
1. Verrekeningen met betrekking tot BIT ATAP en IC-links
Er zijn wat de BIT ATAP en IC-links betreft, geen verrekeningen geweest van het ‘Core
Network’ naar de ‘Retail activities – Voice Traffic’. Belgacom verklaart dat door het feit dat er
overgegaan is tot een onmiddellijke toewijzing gebaseerd op de kosten van de ATAP en van
de IC-links naar de ‘Core Network’-activiteiten enerzijds en anderzijds de ‘Retail activities’ op
basis van de toewijzingspercentages die zich op verschillende niveaus bevinden in de
trapsgewijze toewijzingsprocedure.
Concreet betekent dat dus vooral dat de totale kosten voor de IC-links en voor de ATAP niet
in een afzonderlijke rekening zijn gegroepeerd. Daarna zijn er geen bedragen en a fortiori
geen eenheidstarieven meegedeeld om de grootte van de verrekeningskosten te bepalen.
7.2.2

Samenvatting van de reacties van de sector

In verband met de verrekeningen met betrekking tot de BIT ATAP en IC-links verklaart
Belgacom dat de verrekeningen tussen de bedrijfsactiviteiten duidelijk bepaald zijn in de
gescheiden boekhouding, dat die zijn voorgesteld aan de onafhankelijke bedrijfsrevisor en dat
de causaliteit van de toewijzing van de kosten en de niet-discriminerende aard zijn
vastgesteld.
7.2.3

Standpunt van het BIPT

In verband met de verrekeningen met betrekking tot de BIT ATAP en IC-links ziet het BIPT in
de opmerking die Belgacom heeft gemaakt geen enkele reden om van zijn standpunt af te
wijken. De werkmethode van Belgacom voldoet immers niet aan de regels van het BIPT, die
geïnspireerd zijn op de Aanbeveling van de Commissie van 8 april 1998 inzake interconnectie
in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (Deel 2 - Scheiding van boekhoudingen en
4
kostenberekeningen) .

8 DOCUMENTATIE
VAN
BOEKHOUDING VAN 2002
8.1

HET

SYSTEEM

VAN

GESCHEIDEN

OPMERKINGEN VAN HET BIPT

Er dient te worden opgemerkt dat Belgacom in tegenstelling tot de voorgaande boekjaren
(2000 en 2001) geen eigen verslag heeft opgesteld voor de gescheiden boekhouding 2002.
Belgacom was dus niet van plan om aan het BIPT een beschrijving toe te sturen van de
4

Zie vooral punt 2 van de bijlage bij de aanbeveling: ”Richtsnoeren voor de invoering van gescheiden boekhoudingen”.
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structuur en van de werking van het model voor het jaar 2002. Nu is een eigen verslag van
Belgacom noodzakelijk. Het is namelijk niet de taak van de bedrijfsrevisor om elk jaar
opnieuw een beschrijving van het model op te stellen.
8.2

SAMENVATTING VAN DE REACTIES VAN DE SECTOR

Belgacom is van oordeel dat het helemaal geen nut heeft om aan de operator de verplichting
op te leggen om een verslag op te maken van de gescheiden boekhouding, aangezien het de
bedrijfsrevisor is die moet aantonen dat er een overeenstemming is tussen de manier waarop
de gescheiden boekhouding is opgesteld en de aanbevolen methode.
8.3

STANDPUNT VAN HET BIPT

Het Instituut gaat ermee akkoord dat het verslag van de revisor van heel groot belang is. Het
voorwerp van dat verslag is echter de impact van de audit van de rekeningen die door
Belgacom zijn voorgelegd. De verantwoordelijkheid voor de mededeling van het
cijfermateriaal hangt volgens het BIPT evenwel uitsluitend van Belgacom af.
Behalve het rapport van de bedrijfsrevisor is het BIPT bijgevolg van mening dat het absoluut
noodzakelijk is dat ook de operator verslag uitbrengt. Dit laatste moet echter meer worden
beschouwd als een document voor didactische doeleinden (een “functionele documentatie”)
dat een globaal zicht biedt op de verschillende mechanismen die zijn uitgewerkt in de
systemen van analytische boekhouding en gescheiden boekhouding en anderzijds als een
mededeling van de resultaten van de gescheiden boekhouding.
Gelet op de aard ervan zou het ‘didactische document’ nogal tijdsgebonden moeten zijn. Het
moet beschrijvingen bevatten van de kostensystemen, uitleg over de toepassing van
specifieke methodes (bijv. routeringsfactoren), enz.
Het BIPT herinnert er bovendien aan dat er ook gedetailleerde inlichtingen mogen worden
gevraagd aan Belgacom naast de resultaten inzake gescheiden boekhouding, bijvoorbeeld
om specifieke elementen in een kostentoewijzing te evalueren. Antwoorden op dergelijke
vragen vallen volgens het BIPT echter buiten het bestek van het “didactische verslag” van de
operator.
Het BIPT legt er nogmaals de nadruk op dat de verstrekking van toereikende documentatie
over de toegepaste systemen een absolute voorwaarde is om te voldoen aan de
verplichtingen inzake analytische boekhouding. Daarenboven is dit een unieke gelegenheid
voor Belgacom om de betrouwbaarheid van het verrichte werk en van het werk dat later nog
komt, aan te tonen.
Een eenmalige inspanning voor een bewijskrachtige documentatie, aangevuld door herhaalde
actualiseringen wanneer dat nodig is, zal bovendien de doeltreffendheid van de communicatie
tussen Belgacom en het BIPT verhogen. Momenteel stellen wij vast dat het BIPT te vaak
dezelfde vragen en opmerkingen moet herhalen, hetgeen een onnodige last is voor de
personen die met de verschillende modellen bezig zijn.
Ten slotte heeft het BIPT kunnen vaststellen dat de documentatie in verband met de
verschillende modellen tot op heden heel gefragmenteerd is (afzonderlijke nota's,
presentaties, enz.). Vroeger was de documentatie bovendien niet altijd gedateerd, wat de
beoordeling van de relevantie ervan bemoeilijkte.
Het BIPT dringt aan op een integratie van alle documentatie met betrekking tot de systemen
van analytische boekhouding die op hetzelfde boekjaar slaat. Deze integratie zou in een
eerste fase ten minste erin moeten bestaan dat Belgacom een lijst opstelt van de
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documenten en bestanden die het als documentatie beschouwt met betrekking tot de
systemen.
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9

OVEREENSTEMMINGSVERKLARING

Bijgevolg besluit het BIPT tot de volgende vaststelling van conformiteit. Het BIPT vestigt de aandacht op het feit dat sommige opmerkingen buiten het bestek
kunnen vallen van de gescheiden boekhouding in de strikte zin van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999.
Inhoud
Opsplitsing van de
exploitatiekosten, het
geïnvesteerd vermogen en de
inkomsten door ze ten minste
te verdelen over de volgende
algemene bedrijfsactiviteiten

Conformiteit
In het model van gescheiden
boekhouding 2002 van Belgacom
worden de kosten, inkomsten en
het rendement voorgesteld per
activiteit en per dienst.

Voorbehoud
Nihil.

Opmerkingen / Verplichtingen
In de gescheiden boekhouding 2002 heeft
Belgacom voor de "Core network"activiteiten gescheiden rekeningen gemaakt
voor de interconnectiediensten (IC services).
De kosten en inkomsten van de BITinterconnectiediensten (IC-links en ATAP)
zijn echter niet in die rekeningen
opgenomen.
.
De kosten van de Number Portability in het
algemene netwerkblok zijn niet
geïdentificeerd.
Belgacom heeft het niet gegrond geacht om
een gescheiden boekhouding op te stellen
voor de particuliere submarkten tegenover
de business- en corporate markten.
De diensten ADSL-retail en ADSL-wholesale
zijn niet geïdentificeerd in het blok 'andere
activiteiten'.
De gescheiden rekeningen van activiteiten
die geen deel uitmaken van de markten
waarop Belgacom is aangewezen als een
SMP-operator zijn niet opgenomen in het
computermodel dat aan het BIPT
beschikbaar is gesteld. Alleen de activiteiten
die deel uitmaken van de markten waarop
Belgacom als SMP-operator is aangewezen,
zijn afgezonderd in het model van
gescheiden boekhouding voor 2002.

Het BIPT is van oordeel dat een evaluatie van
de kostenbasering op het niveau van de
klantengroepen het mogelijk maakt te
garanderen dat lagere tarieven voor een
bepaalde groep klanten (de zakelijke
gebruikers) niet worden gecompenseerd door
hoge tarieven voor een andere groep
gebruikers (de particuliere gebruikers).
Het Instituut rekent op het feit dat in het licht
van het nieuwe regelgevingskader, de
relevantie van de vraag gemakkelijker zal
worden erkend, omdat het nieuwe kader
uitdrukkelijk voorschrijft om voor de markt van
de spraaktelefoondiensten afzonderlijke
relevante markten te definiëren, naargelang de
klanten particulieren zijn of niet.
In de context van het nieuwe regelgevingskader
zou de verplichting tot gescheiden boekhouding
moeten beantwoorden aan de
correctiemaatregelen voor elke markt,
desnoods door de detaillering van de
uitsplitsing van de diensten te verhogen.
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Inhoud
De kosten, het geïnvesteerd
vermogen en de inkomsten
worden toegewezen
overeenkomstig het beginsel
van kostenveroorzaking

Conformiteit
De manier waarop Belgacom het
PPP- en het ABC-model heeft
uitgewerkt wijst erop dat het het
principe van kostenveroorzaking
naleeft.

Voorbehoud
Nihil.

Opmerkingen / Verplichtingen
Het BIPT heeft vastgesteld dat de
documentatie in verband met de
verschillende modellen heel gefragmenteerd
en soms niet gedateerd is.
Het BIPT dringt aan op een integratie van
alle documentatie met betrekking tot de
systemen van analytische boekhouding die
op hetzelfde boekjaar slaat. Deze integratie
zou in een eerste fase ten minste moeten
bestaan uit een opstelling door Belgacom
van een lijst van documenten en bestanden
die het als documentatie beschouwt met
betrekking tot de systemen.

Voldoende detaillering van het
kostenberekeningssysteem om
de kosten aan gesplitste
netwerkcomponenten te
kunnen toewijzen

Het kostenberekeningssysteem is
voldoende gedetailleerd om de
kosten aan gesplitste
netwerkcomponenten te kunnen
toewijzen

Nihil.

Identificatie en validering van
de niet-toerekenbare kosten
op een aparte rekening en
goedkeuring van de
toerekening ervan

De inlichtingen in verband met de
niet-toerekenbare kosten zijn
beschikbaar in het model voor de
gescheiden boekhouding.

Nihil.

Bepaling van de waarde van
de netwerkactiva tegen hun
toekomstgerichte of huidige
waarde

Het BIPT is van mening dat de
revaluatie die Belgacom voor 2002
heeft verricht de eis vervult om de
netwerkactiva tegen hun huidige
waarde te revalueren.

Nihil.

Belgacom moet documentatie produceren die
uitvoerig uitlegt hoe de kosten zijn toegerekend,
welke waarden zijn toegepast en welke
informatiebronnen zijn gebruikt in zijn
kostentoerekeningsmodel.
De trapsgewijs opeenvolgende
kostentoewijzingen moeten duidelijk te
begrijpen zijn vanaf de input tot de producten
en diensten. Daarvoor is het nodig dat de
opeenvolgende fases in de toewijzing
voldoende gedocumenteerd zijn, inclusief het
opstellen van syntheses van de voornaamste
geldstromen. Overeenkomstig de principes
inzake proportionaliteit en materialiteit, moeten
de voornaamste kostenelementen en de
voornaamste verdeelsleutels worden
geïdentificeerd.

De niet-toerekenbare kosten zijn niet apart
opgenomen in de definitieve rekeningen die
per activiteit of dienst zijn gescheiden.

Onverminderd de specifieke besluiten van het
BIPT betreffende de tarifering van wholesalediensten.
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Inhoud

Conformiteit

Publicatie van een winst- en
verliesrekening, alsook van het
vast kapitaal voor de
investeringen

Voorbehoud
Nihil.

Opmerkingen / Verplichtingen
Belgacom heeft niet voorzien in de
publicatie van een verslag met betrekking tot
de gescheiden boekhouding 2002 met
inbegrip van een winst- en verliesrekening
en het vast kapitaal voor de verschillende
investeringen.

Belgacom is verplicht om binnen een maand na
de publicatie van dit besluit de verplichtingen na
te komen van artikel 2, § 5, van het KB van 4
oktober 1999 betreffende sommige
boekhoudkundige principes die van toepassing
zijn op organisaties met een sterke positie op
de telecommunicatiemarkt, dat voorschrijft dat
organisaties die gescheiden boekhoudingen
moeten voeren een winst- en verliesrekening
moeten publiceren, alsook het vast kapitaal
voor de verschillende investeringen.
De winst- en verliesrekening en het vast
kapitaal voor de verschillende investeringen
voor elke bedrijfstak afzonderlijk moeten aan
het BIPT worden overgezonden en
gepubliceerd worden door Belgacom.

Identificatie van de valorisatie
van de interne verrekeningen
van de ene bedrijfsactiviteit bij
de andere

Belgacom heeft in Excel een
verslag opgemaakt dat de kosten
per eenheid weerspiegelt.

Nihil.

Het Excelverslag dat de kosten per eenheid
weerspiegelt heeft niet het voorwerp uitgemaakt
van een audit. Het BIPT benadrukt dat dit
nochtans een eis is, aangezien de kosten per
eenheid van de verrekeningen een essentieel
onderdeel vormen van de gescheiden
boekhouding.
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10 BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Overeenkomstig de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de
geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 hebt u de mogelijkheid
om tegen dit besluit beroep aan te tekenen bij het hof van beroep te Brussel, Poelaertplein 1,
B-1000 Brussel binnen zestig dagen na de kennisgeving ervan. Het hoger beroep wordt
ingesteld: 1° bij akte van een gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt betekend; 2°
bij een verzoekschrift dat, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, ingediend wordt
op de griffie van het gerecht in hoger beroep; 3° b ij ter post aangetekende brief die aan de
griffie wordt gezonden; 4° bij conclusie, ten aanzi en van iedere partij die bij het geding
aanwezig of vertegenwoordigd is. Met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij
conclusie wordt ingesteld, vermeldt de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid de
vermeldingen van artikel 1057 van het gerechtelijk wetboek.
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