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DOEL VAN DE MEDEDELING
Het besluit van de Raad van het BIPT van 11 augustus 2006 betreffende markt 16 van de
gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken voorziet in een controle van de prijzen voor
gespreksafgifte door middel van een price-capmechanisme dat op de drie betrokken operatoren
van toepassing is.
Deze mededeling is erop gericht de eerste fase van die price cap toe te passen, die voorziet in
een eerste tariefaanpassing op 1 november 2006, waarbij de tariefstructuren worden vastgelegd
die de drie operatoren vanaf die datum in acht zullen moeten nemen.
In deze mededeling worden alle prijzen uitgedrukt in eurocent, exclusief btw.

HUIDIGE MTR-TARIEVEN
Op dit ogenblik, en dat sedert de laatste tariefaanpassing op 1 november 2004, zijn de MTRlasten van de drie Belgische mobiele operatoren als volgt.
Piekuren (« peak »)

Daluren (« off-peak »)

Set-up

Duration

Set-up

Duration

Proximus

5,00

10,87

5,00

8,80

Mobistar

5,00

14,92

5,00

10,79

Base

5,00

18,60

5,00

13,60

Tabel 1 – huidige MTR-lasten van de drie mobiele operatoren

De piekuren (« peak ») lopen op weekdagen van 8 uur tot 19 uur voor Proximus en Mobistar, en
van 10 uur tot 22 uur voor Base.

AANPASSING VAN DE MTR-LASTEN
Het besluit van het BIPT van 11 augustus 2006 bepaalt dat de gemiddelde prijs voor
gespreksafgifte van de mobiele operatoren op 1 november 2006 niet meer mag bedragen dan
respectievelijk 10,13 eurocent/minuut voor Belgacom Mobile (Proximus), 12,75 eurocent/minuut
voor Mobistar en 15,81 eurocent/minuut voor Base. Die prijsniveaus zijn uitgedrukt buiten inflatie.
Na overleg met de betrokken operatoren hebben zij aan het Instituut de volgende voorstellen
voor tariefaanpassing voorgelegd.
Piekuren
(« peak »)

Daluren
(« off-peak week »)

Daluren
(« off-peak weekend »)

Set-up

Duration

Set-up

Duration

Set-up

Duration

Proximus

5,00

8,00

5,00

8,00

5,00

8,00

Mobistar

5,00

11,93

5,00

8,63

5,00

8,63

Base

5,00

11,98

5,00

11,98

5,00

19,61

Tabel 2 – MTR-lasten van de drie mobiele operatoren vanaf 1 november 2006

Voortaan lopen de piekuren (« peak ») voor de drie betrokken operatoren van 8 uur tot 19 uur op
weekdagen.
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Op basis van de statistische karakteristieken van hun gespreksafgifteverkeer die de drie
operatoren in kwestie aan het Instituut hebben meegedeeld, en rekening houdende met de
« Principes voor het bepalen van terminatielasten » die vastgelegd zijn in het besluit van 11
augustus 2006, alsook met de gepaste inflatiecorrectie, heeft het Instituut nagegaan of die
nieuwe tarieven vanaf 1 november 2006 nauwgezet beantwoorden aan de gemiddelde prijzen
die worden opgelegd door het price-capmechanisme van in het betreffende besluit.

JURIDISCHE OVERWEGINGEN
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen het besluit van het BIPT van 11 augustus 2006
betreffende markt 16 van de gespreksafgifte op mobiele netwerken momenteel verschillende
rechtszaken lopen die de drie betrokken mobiele operatoren aanhangig hebben gemaakt bij het
hof van beroep van Brussel.
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