BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN
TELECOMMUNICATIE
PERSBERICHT

HET BIPT RAADPLEEGT DE MARKT OVER DE TARIEVEN VOOR
TOEGANG TOT HET GLASVEZELNETWERK VAN PROXIMUS

Brussel, 30 september 2020 – Het BIPT publiceert een ontwerpbesluit betreffende de
maandelijkse wholesaletarieven voor toegang tot het glasvezelnetwerk van Proximus. Het
doel van dit ontwerpbesluit is om wholesaleprijzen te bepalen die concurrentie mogelijk
maken ten voordele van de gebruikers, en tegelijkertijd ook blijven aansporen om in
glasvezel te investeren. De stakeholders hebben tot 30 oktober tijd om hun opmerkingen
over dit ontwerpbesluit mee te delen.
Om de concurrentie te versterken op de markten voor breedbandinternet en omroep werden aan
Proximus een reeks verplichtingen opgelegd, via een besluit van 29 juni 2018. Meer bepaald moet
Proximus zijn (FTTH) glasvezelnetwerk openstellen voor concurrerende operatoren en billijke prijzen 1
hanteren voor de diensten die het aan hen verkoopt. Dankzij billijke wholesaletarieven kunnen de
alternatieve operatoren de concurrentie laten spelen in het voordeel van de gebruikers.
De uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit, met name glasvezelnetwerken, vormt een
fundamentele doelstelling op Europees niveau. Om dat doel te bereiken is het absoluut noodzakelijk
dat de wholesaletarieven zowel voldoende economische ruimte creëren om concurrentie mogelijk te
maken, als de stimulans behouden om te blijven investeren.
Het regelgevingskader dat ingesteld werd door het BIPT moedigt Proximus aan om te onderhandelen
over de toegangsvoorwaarden tot zijn FTTH-netwerk. Proximus heeft dan ook daadwerkelijk
commerciële akkoorden gesloten met verschillende alternatieve operatoren. Het zijn de tarieven van
het meest recente commerciële aanbod van Proximus die geanalyseerd worden in het vandaag
gepubliceerde ontwerpbesluit.
Om die tarieven te verifiëren werd met de hulp van een gespecialiseerde consultant een kostenmodel
ontwikkeld. Op basis van dat model besluit het BIPT dat de tarieven van Proximus billijk zijn: ze zijn
niet hoger dan de kosten van een efficiënte operator vermeerderd met een redelijke marge (van 2,5
tot 5% naargelang van de snelheid).

Een “billijke” prijs is een prijs die hoger mag zijn dan de kosten maar die verband houdt met de kosten. Er mag
met andere woorden een redelijke marge bestaan tussen de kosten van het product en de wholesaleprijzen.

1

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

Pagina 1 van 2

Het BIPT stelt bijgevolg voor om de tarieven die Proximus nu hanteert voor de toegang tot zijn FTTHnetwerk te valideren:

Snelheid
(Mbps)

Prijs van een FTTH-lijn 2
(€/toegangslijn/maand)

150/50
500/100
1000/200

23
28
36

Prijs van het Ethernettransport
(€/toegangslijn/maand)
1,40
2,00
6,00

De stakeholders hebben tot 30 oktober tijd om hun opmerkingen over dit ontwerpbesluit mee te delen.
De voorgestelde tarieven kunnen worden aangepast als gevolg van de opmerkingen van de
belanghebbende partijen. Een definitief besluit zal worden aangenomen in de eerste helft van 2021 na
de gebruikelijke besluitvorming (raadpleging van de mediaregulatoren, van de Mededingingsautoriteit
en van de Europese Commissie).
Voor verdere inlichtingen:
Jimmy Smedts | Woordvoerder
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Voor de lijnen waarvan de bandbreedte wordt gedeeld tussen verschillende eindgebruikers.
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