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Het BIPT-besluit van 13 december 2019 aangaande de analyse van de markt voor hoogwaardige
toegang1 verplicht Proximus toegang te verlenen tot zijn netwerk voor hoogwaardige toegang
(zijnde point-to-point fiber en koper indien gebruikt voor EFM2). De dekking van Proximus is
nationaal, al worden in bepaalde zones de tarifaire verplichtingen weggenomen en is Proximus
daar vrij zijn prijs voor deze toegang te bepalen (zie bijlage E van het besluit).
De referentieaanbieding3 BROTSoLL behandelt de actieve toegang tot deze infrastructuur, en
meer specifiek de volgende diensten:
- Partial Circuit: dit betreft het gedeelte van een permanente huurlijn (of leased line)
tussen een eindgebruiker en een site van een operator. Naast de klassieke BROTSoLLlijnen zijn er ook de BROTSoLL Ethernet-lijnen: deze hebben een Ethernet-interface.
- Backhaul line: dit betreft het gedeelte van een permanente huurlijn (of leased line)
tussen twee operatorsites. Net zoals bij de Partial Circuits, zijn er naast de klassieke
BROTSoLL-lijnen ook de BROTSoLL Ethernet-lijnen met een Ethernet-interface.
- NGLL (Next Generation Leased Line): dit betreft een Ethernetdienst (layer 2), gebaseerd
op Ethernet over MPLS.
- NGLL Light, een variant van NGLL met asymmetrische profielen en zonder
bandbreedtegaranties.
De referentieaanbieding beschrijft alle technische, operationele, juridische en financiële aspecten
die een rol spelen in het aanbieden van deze diensten.
Een belangrijke opmerking hierbij is dat de opties tot interconnectie verschillen per product. Meer
specifiek is het Proximus-netwerk opgesplitst in 5 zones (of Service Areas):
- Partial Circuits en Backhaul lines zonder Ethernet interface kunnen enkel afgenomen
worden binnen een Service Area
- Partial Circuits en Backhaul lines met een Ethernet interface (de zogenaamde BROTSoLL
Ethernet Service) kunnen wel twee sites in verschillende Service Areas verbinden
- NGLL: voor het oorspronkelijke product diende de alternatieve operator interconnectie
te voorzien in elk van de Service Areas waar het eindpunt van een NGLL gelegen was.
In het BIPT-besluit van 13 december 2019 wordt bepaald dat ook nationale
interconnectie mogelijk moet zijn. Bijgevolg is voor de NGLL (Light) dienst de
interconnectie in één punt voldoende voor een nationale dekking.

Technische &
operationele
voorwaarden
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Voor meer gedetailleerde info, neemt men best contact op met Proximus.
De volledige beschrijving bevindt zich in de referentieaanbieding. Deze is te vinden via de
volgende link: referentieaanbod BROTSoLL.
Deze referentieaanbieding bestaat uit 1 centraal document (“Main body”) en een aantal bijlagen
(waarnaar verwezen wordt in het centraal document). Het centrale document beschrijft de
technische voorwaarden voor de Partial Circuits en Backhaul lines, terwijl bijlage 5 (“NGLL
Technical Specifications”) meer technische informatie over de NGLL-dienst bevat.
De operationele specificaties worden voor beide type diensten beschreven in het centraal
document: hierin worden onder andere de SLA’s en compensaties beschreven waaraan Proximus
moet voldoen, alsook de verplichtingen van Proximus of de alternatieve operator wat betreft
provisioning, repair, enz.

https://www.bipt.be/operatoren/reference/besluit-van-13-december-2019-analyse-van-de-markt-voor-hoogwaardigetoegang-2019
2
Ethernet in the First Mile
3
In een referentieaanbod wordt een beschrijving gegeven van de betrokken aanbiedingen, uitgesplitst in diverse
elementen naargelang van de marktbehoeften, en van de daaraan verbonden eisen en voorwaarden, met inbegrip van
de tarieven. Het moet voldoende gespecificeerd zijn om te garanderen dat de operatoren niet hoeven te betalen voor
faciliteiten die voor de gewenste dienst niet nodig zijn.

Financiële
voorwaarden

Bijlage 1 “General Terms and Conditions” beschrijft de financiële garanties waaraan
geïnteresseerde partijen moeten voldoen om toegang te kunnen krijgen.
De tarieven voor de Partial Circuits en Backhaul Lines, en meer informatie over de facturatie,
worden beschreven in bijlage 2 “Pricing and billing”. Deze bevatten de (maandelijkse) rental fees
en de (eenmalige) one-time fees voor de verschillende diensten, afhankelijk van de gekozen
opties. Er gelden kortingen bij langdurige contracten.
In bijlage 4 “NGLL Pricing” worden de verschillende (rental en one-time) fees beschreven
gerelateerd aan het NGLL (Light)-product.

Hoe dien ik
een aanvraag
in?

Dit referentieaanbod beschrijft alleen wholesalediensten die gericht zijn op het leveren van
hoogwaardige connectiviteitsdiensten. Naast deze diensten moet men nog bijkomende kosten
voorzien voor de ontwikkeling van retailproducten op basis van deze referentieaanbiedingen (bv.
eigen netwerkapparatuur, interconnectielijnen, …).
Indien men na het lezen van de referentieaanbieding toegang wil vragen tot het netwerk, dan
raadt het BIPT aan dit via een aangetekend schrijven te doen, met het BIPT in kopie.
Volgens de marktanalyse is Proximus verplicht om snel te onderhandelen om “ter zake een

akkoord te sluiten binnen een periode van 15 dagen wanneer het verzoek past binnen de
voorwaarden van het referentieaanbod of wanneer het verzoek slechts in geringe mate afwijkt
van de voorwaarden van het referentieaanbod. Voor verzoeken die niet binnen het bestek van
het referentieaanbod vallen, moet Proximus alles in het werk stellen om ter zake een akkoord
te sluiten binnen een termijn van vier maanden vanaf de ontvangst van het verzoek”.
“De voormelde termijnen gaan pas in nadat Proximus alle nodige inlichtingen heeft ontvangen
van de alternatieve operator die de toegang aanvraagt (adresgegevens, financiële toestand,
gevraagde diensten, technische informatie over zijn eigen infrastructuur, enz.)”
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Disclaimer:
Deze fiche heeft tot doel aan de (kandidaat-)operator algemene informatie te verstrekken; ze vervangt de eigenlijke
referentieaanbieding van de operator niet.

