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INTRODUCTIE
HET ADDENDUM
Op 20 februari 2008 heeft Belgacom via een Flash bericht een addendum over het nieuwe NTP
proces voor BRUO en BROBA installaties gepubliceerd. Dit werd door de Raad van het BIPT aan
Belgacom gevraagd in de beslissing van 4 september 2007 met betrekking tot de one time fees en de
beslissing van 21 november 2007 over BRUO en BROBA SLA and Forecasting.
Het nieuwe proces is operationeel sinds 22 februari 2008.

BESLUIT VAN 4 SEPTEMBER 2007
De installaties zonder klantenbezoek worden in het besluit van 4 september 2007 met betrekking tot
de one time fees als volgt omschreven:
Bij de nieuwe tarieven voor activering van dit type lijnen wordt er dus voortaan een
onderscheid gemaakt tussen een activering “with customer visit” en een activering “without
customer visit”.
De notie “without customer visit” is van toepassing wanneer het gaat om een actieve lijn of
een lijn die zonder specifieke technische interventie actief kan gemaakt worden, ook al is ze
op dat ogenblik niet in gebruik. Een basisvereiste hiervoor is dat er een NTP aanwezig is bij
de eindgebruiker. Op basis van een aantal vragen aan de eindgebruiker door de alternatieve
operator en controle door Belgacom in haar eigen systemen kan de aanwezigheid van deze
NTP gecontroleerd worden.
Dergelijke situatie doet zich bv. voor wanneer een OLO een bestaande telefonieklant
overneemt van Belgacom. Dergelijke situatie kan zich echter ook voordoen op een nietactieve lijn, bv. wanneer de klant van de OLO intrekt in een woning waar de vroegere
eigenaar zijn telefonieabonnement heeft opgezegd. In dat geval is de lijn “niet actief”, maar er
is alle reden om aan te nemen dat de lijn technisch operationeel is.
Het is dus aan de OLO om, in de mate van het mogelijke, met zijn klant na te gaan welke
situatie zich voordoet en de desbetreffende activering met of zonder klantenbezoek aan te
vragen. Indien er tijdens activatie problemen opduiken en er toch een interventie bij de klant
nodig is, dan heeft Belgacom het recht om het “with customer visit” tarief aan te rekenen. In
theorie heeft de OLO overigens via zijn klant de mogelijkheid om dit te verifiëren.
De situatie ‘with customer visit’ doet zich dus voor als er effectief bij de klant wordt langs
gegaan, in hoofdzaak om een NTP te installeren of te vervangen. Naargelang het type lijn is
het in dergelijke situatie ook vaak noodzakelijk om een interventie te doen op KVD-niveau.
In de praktijk is het natuurlijk altijd mogelijk dat er toch een probleem is dat kan opgelost
worden zonder dat dit een bezoek aan de eindklant noodzakelijk maakt. Het Instituut gaat er
van uit dat dit echter uitzonderingen zullen zijn en dat, voor dit type lijnen, de vaststelling van
problemen op de lijn het waarschijnlijk maakt dat interventies nodig zijn op zowel KVD-niveau
als bij de eindklant.
Voor BROBA wv en Shared Pair gaat het uiteraard om actieve lijnen waarop een Belgacom
signaal aanwezig is. In principe zou dergelijke lijn zonder problemen moeten kunnen
geactiveerd worden. In de praktijk zullen zich hier natuurlijk ook soms uitzonderingen
voordoen die toch bijkomende interventies vereisen. Vermits het hierbij echter gaat om zeer
kleine aantallen stelt het Instituut voor om deze uitzonderingen via een uplift in het tarief
‘without customer visit’ in rekening te brengen en dus geen tarief ‘with customer visit’ te
voorzien.
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PROCEDURE
Belgacom heeft op 20 februari 2008 bij het BIPT een voorstel ingediend.
Het Instituut heeft omtrent dit voorstel een pre-consultatie georganiseerd van 25 februari tot 7 maart
2008, waarop een antwoord kwam van Mobistar. Deze reacties werden op 17 maart met Belgacom
besproken. Belgacom heeft een aangepast addendum ingediend op 21 maart 2008 (zie bijlage 1).
Het Instituut heeft op basis van de reacties van de sector en zijn eigen inzichten een ontwerpbesluit
opgesteld dat nu ter consultatie aan de sector wordt voorgelegd.
Daarna zal het Instituut de reacties verwerken en een aangepaste versie van het ontwerpbesluit
overzenden aan de gemeenschapsregulatoren volgens de principes uitgezet in het
samenwerkingsakkoord.

TOEPASSELIJK REGLEMENTAIR KADER
Overeenkomstig artikel 59, § 2 en § 3, van de wet betreffende de elektronische communicatie, heeft
het BIPT in het besluit van 10 januari 2008 betreffende de marktanalyse van markten 11 en 12/20031
de verplichting voor Belgacom tot publicatie van het referentieaanbod BRUO inzake ontbundelde
toegang en het referentieaanbod BROBA inzake toegang tot binair debiet gehandhaafd.
De verplichting tot publicatie van een referentieaanbod wordt door de wet als volgt geformuleerd:
Art. 59 § 2. Wanneer voor een exploitant verplichtingen inzake non-discriminatie gelden, kan
het Instituut van die exploitant eisen dat hij een referentieofferte publiceert die voldoende
gespecificeerd is om te garanderen dat de ondernemingen niet behoeven te betalen voor
faciliteiten die voor de gewenste dienst niet nodig zijn. Daarin wordt een beschrijving gegeven
van de betrokken offertes, uitgesplitst in diverse elementen naar gelang van de
marktbehoeften, en van de daaraan verbonden eisen en voorwaarden, met inbegrip van de
tarieven.
§ 3 Onverminderd § 1 kan het Instituut de operatoren, die een verplichting hebben uit hoofde
van artikel 61, § 1, lid 2, 1°, de verplichting opleggen om een referentieaanbod, zoals
omschreven in § 2, te publiceren inzake interconnectie, volledig ontbundelde of gedeelde
toegang tot het aansluitnetwerk of het partiële aansluitnetwerk, toegang tot een binair debiet,
of een andere vorm van toegang, al naargelang van het type van toegang dat door de
betreffende operator moet worden toegestaan
Het referentieaanbod moet voldoende gedetailleerd zijn zodat diegene die ontbundelde toegang of
toegang tot binair debiet wenst niet hoeft te betalen voor netwerkbestanddelen of faciliteiten die hij niet
nodig acht voor het verstrekken van zijn diensten. In het besluit van 10 januari 2008 wordt ook
duidelijk vermeld welke elementen in het referentieaanbod opgenomen moeten worden.
Belgacom of elke begunstigde van het referentieaanbod kan wijzigingen voorstellen. Overeenkomstig
artikel 59, § 4 van de wet betreffende de elektronische communicatie kan het BIPT het
referentieaanbod op eigen initiatief en te allen tijde wijzigen om rekening te houden met de
ontwikkeling van de Belgacom-aanbiedingen en de verzoeken van de alternatieve operatoren. De
voorgestelde wijzigingen worden alleen met de toestemming van het BIPT aangebracht.
Zoals artikel 59, § 5, eerste lid, van de wet betreffende de elektronische communicatie voorschrijft,
moet het referentieaanbod door het BIPT worden goedgekeurd voordat het gepubliceerd wordt.
Wanneer het BIPT zich akkoord verklaart met een bepaalde wijziging en deze niet onmiddellijk door
Belgacom in het referentieaanbod wordt opgenomen, mag de begunstigde het betreffende
referentieaanbod aanvullen aan de hand van de opmerkingen die het BIPT gepubliceerd heeft. In dat
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De markten 11 en 12/2003 staan sinds de nieuwe EC-aanbeveling van december 2007 bekend als de markten
4 en 5.
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geval hebben de betreffende wijzigingen hetzelfde statuut als die welke door Belgacom zijn
aangebracht.

KWALITATIEVE ASPECTEN
Referentie
BROBA
Annex 5
Art. 7

BROBA
Annex 5
Art. 10
BROBA
Annex 5
Art. 35
+
BRUO
Annex G1
Art. 34

Opmerkingen/Aanpassingen en rechtvaardiging
Mobistar vraagt om de zin “This document is an evolving document that may be
adapted and revised regularly.” te schrappen.
Het Instituut gaat niet akkoord. Belgacom is namelijk verplicht om haar nondiscriminatieverplichting na te komen en dit document aan te passen indien er op
retailvlak een betere dienstverlening geleverd wordt dan op wholesalevlak.
Belgacom moet net zoals in BRUO Annex G, de Belgacom holidays definiëren:
Belgacom holidays are 2 January and 26 December.
Mobistar vraagt om artikel 35 als volgt aan te passen:
For a newly installed BROBA ADSL without voice line, when the
provisioning process (…)
– allowed to determine that the installation of a NTP by a Belgacom
technician was not necessary, the repair timer will be equal to:
• The difference between the with and the without voice provisioning
timers defined in the section 4.1.1.3 “provisioning of end-user line” of this
document, for the 4 months following the start of the new NTP process, if
during the repair process it appears that the trouble covered by the
Trouble Ticket was due to the absence of the NTP,
• the difference between the with and the without customer visit
provisioning timers defined in the section 4.1.1.3 “provisioning of end-user
line” of this document, 4 months after the start of the new NTP process, if
during the repair process it appears that the trouble covered by the
Trouble Ticket was due to the absence of the NTP.
Mobistar gaat akkoord dat de hersteltermijn gelijk is aan de installatietermijn indien
er een NTP moet geïnstalleerd worden. Die paragraaf kan volgens hen
misgeïnterpreteerd worden indien verkeerdelijk verondersteld wordt dat er geen
NTP present is voor alle lijnen zonder Belgacom PSTN/ISDN en aldus de
hersteltimer van 1 werkdag niet gerespecteerd moet worden.
Belgacom gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing, maar merkt wel op dat
dit geen bijkomende bewijslast mag veroorzaken. De addenda werden aangepast
met de formulering “in case the trouble covered by the Trouble Ticket was due to
the absence of the Network Termination Point.”
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KWANTITATIEVE ASPECTEN
PERCENTAGE NTP INSTALLATIES
In de huidige activeringstarieven worden kosten opgenomen voor de installatie van een NTP.
De huidige activeringstarieven ‘with customer visit’ voor BROBA wov, BROBA SDSL en Raw Copper
vergoeden de installatie, de verplaatsing naar de eindklant en de kost van een bepaald percentage
aan NTP installaties.
Om er zeker van te zijn dat de kosten die Belgacom maakt volgens de principes van kostoriëntatie
gerecupereerd worden en er dus niet teveel of te weinig NTP installaties in rekening gebracht worden
is het echter belangrijk dat er voldoende transparantie is over het al dan niet uitvoeren van een NTP
installatie.
Het Instituut gaat voorlopig akkoord om de door Belgacom voorgestelde [VERTROUWELIJK] te
hanteren, maar vraagt aan Belgacom om maandelijkse statistieken op basis van de e-tic aan het
Instituut te verstrekken. Deze maandelijkse statistieken bevatten volgende gegevens:
- het totaal aantal uitgevoerde installaties
- het aantal e-tic fiches waarbij de installateur de gegevens m.b.t. de NTP installatie ingevuld
heeft
- het percentage uitgevoerde NTP installaties volgens de e-tic fiches
Indien de verstrekte statistieken sterk afwijken van de voorgestelde [VERTROUWELIJK] zal Belgacom
door het BIPT verplicht worden om de tarieven aan te passen om de aan Belgacom opgelegde
verplichting tot kostoriëntatie na te komen.
Indien de eerste relevante opleveringsstatistieken midden april 2008 of midden mei 2008 een sterk
afwijkend percentage aangeven zal het Instituut alsnog aan Belgacom een ander percentage
opleggen in het definitieve besluit.

INSTALLATIES VIA REPAIR
In het besluit van 4 september 2007 met betrekking tot de one time fees heeft het Instituut
geschreven:
Indien er tijdens activatie problemen opduiken en er toch een interventie bij de klant nodig is,
dan heeft Belgacom het recht om het “with customer visit” tarief aan te rekenen. In theorie
heeft de OLO overigens via zijn klant de mogelijkheid om dit te verifiëren.
Belgacom heeft aan het Instituut opgemerkt dat er bijkomende herstelkosten zijn dan diegene waar
het Instituut mee heeft rekening gehouden omdat er additioneel een analyse door de repair-dienst
moet gebeuren. De volgende bijkomende kostenelementen moeten volgens Belgacom in rekening
genomen worden:
•

•
•
•
•

analyse door repair helpdesk
o reception de la plainte par le first line helpdesk
o analyse de la plainte
o dispatching
o suivi du ticket par le second line helpdesk
différents techniciens en repair et en provisioning
bijkomend bezoek aan de LEX voor BRUO want als onderdeel van installatie zonder
klantenbezoek werden er maar een beperkt aantal handelingen in de LEX ondernomen in
vergelijking met een installatie met klantenbezoek
openen en afsluiten van een bijkomend work order
afzonderlijke facturatie van installaties met klantenbezoek die via repair gebeuren
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Het voorstel van Belgacom leidt tot volgende bijkomende kosten indien een installatie met
klantenbezoek via repair verloopt.

Additional fee for Telecom
Installation
(installation with visit)
Extra costs in case a need for
installation with visit was
detected during repair
Additional fee for Telecom
Installation detected during
repair

BRUO RC
73.10

BROBA ADSL without voice
65.26

34.78

32.90

107.88

98.16

Deze bijkomende kosten zijn opgenomen in het NTP addendum van 21 maart 2008 (zie bijlage).
Het BIPT heeft het voorstel van Belgacom onderzocht om na te gaan of het principe van kostoriëntatie
gerespecteerd werd. Het Instituut gaat akkoord met het voorstel van Belgacom.

TOEPASSING VAN HET BESLUIT
Het bovenstaande besluit reikt elementen aan die gevolgd moeten worden om het referentieaanbod in
overeenstemming te brengen met de reglementaire verplichtingen die Belgacom dient na te leven.
Dit besluit is, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, bindend voor Belgacom. De
addenda op grond waarvan dit besluit werd opgesteld, moet integraal worden aangepast aan de
opmerkingen in dit besluit.
Het Instituut acht een termijn van één maand na kennisgeving van dit besluit aan Belgacom redelijk
om deze aanpassingen in het referentieaanbod door te voeren.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Overeenkomstig de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de
Belgische post- en telecommunicatiesector kan tegen dit besluit een beroep aangetekend worden 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° bij ter post
aangetekende brief die aan de griffie wordt gezonden; 4° bij conclusie, ten aanzien 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.

M. VAN BELLINGHEN
Lid van de Raad

G. DENEF
Lid van de Raad

C. RUTTEN
Lid van de Raad

E. VAN HEESVELDE
Voorzitter van de Raad
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