Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van 20 december 2010 betreffende
de analyse van de breedbandmarkten.
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Inleiding

Colt Technology Services NV (hierna Colt) stelt het ten zeerste op prijs om
door het BIPT geconsulteerd te worden met betrekking tot het ontwerpbesluit van de
Raad van het BIPT van 20 december 2010 betreffende de analyse van de
breedbandmarkten.
Antwoord

Colt heeft binnen het Platform meegewerkt aan de redactie van de
commentaren op dit ontwerpbesluit en ondersteunt het standpunt van het Platform
over de analyse van de breedbandmarkten. Als lid van FAC ondersteunt Colt ook het
FAC document. Omdat de markten 4 en 5 erg belangrijk zijn voor Colt, worden
hierna nog enkele belangrijke standpunten uit de Platform en FAC documenten
hernomen. Colt wenst vooral een aantal opmerkingen te benadrukken i.v.m. de
afschaffing van bestaande verplichtingen (§ 4.5.2, § 5.5.3), voorgestelde
verplichtingen (§ 4.6, § 5.6) en de invoering van nieuwe bijkomende verplichtingen (§
4.6.6, § 5.6.6).
Belgacom heeft de sluiting van 65 LEXen aangekondigd. De impact voor Colt
is groot: 40% van de ontbundelde lijnen zullen verdwijnen als deze LEXen volledig
gesloten worden. Een totale sluiting betekent de volledige vernietiging van gedane
investeringen. Daarom vraagt Colt dat het BIPT als maatregel zou opleggen dat
Belgacom kopercapaciteit in een mini-MDF moet behouden voor koperparen zonder
ROP, voor koperparen met een verzwakking kleiner dan 1dB en voor de
rechtstreekse koperparen.
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Colt vraagt ook dat Belgacom de financiële lasten zou dragen van de
gedwongen migraties. Door de verkoop van vrijgekomen gebouwen, doet Belgacom
interessante vastgoedtransacties. Dit geeft Belgacom de mogelijkheid om OLOs te
vergoeden voor de vóórtijdige vernieuwing van colocaties en tie cabling. Om
migraties zonder onderbreking te laten verlopen, zal Colt ook bijkomende DSLAMs
moeten installeren. Colt vraagt daarom dat Belgacom deze kosten zou vergoeden.
Ook moeten alle nutteloze kosten vermeden worden. Zo probeert Belgacom een
nieuwe glasvezel inleiding op te leggen in het mini-MDF gebouw ter vervanging van
02EUR.
Om diensten met hoge bandbreedte te leveren, bundelt Colt koperparen. In
het kader van de sluiting van 02EUR, stelde Colt reeds vast dat deze mogelijkheid
voor een aantal klanten zal verdwijnen. Daarom vraagt Colt aan het BIPT om aan
Belgacom de verplichting op te leggen om Ethernet First Mile (EFM) aan te bieden.
Colt denkt hier aan EFM zoals het vervat zit in het Explore aanbod, maar niet
afzonderlijk verkrijgbaar is. Colt is ook voorstander van het opleggen van fibre
ontbundeling, minstens als een LEX gesloten wordt.
BROBA over Ethernet biedt minder mogelijkheden dan BROBA over ATM
(bv. geen E1 emulatie). VDSL2 is hier geen volwaardig alternatief omdat Belgacom
de upload snelheid tot 6 Mbit/s beperkt. Colt verwacht hier als maatregel de
verhoging tot minstens 10Mbit/s of het aanbieden van EFM.
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