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1 INLEIDING
1. Op 29 september 2006 heeft het BIPT een raadpleging gepubliceerd om de mening van de sector
te kennen betreffende de addenda’s nrs. 6 en 7 bij het referentie-interconnectieaanbod van
Belgacom.
2. Belgacom en het Platform Telecom Operators hebben een bijdrage geleverd in het kader van de
openbare raadpleging.
3. Deze samenvatting heeft tot doel de meningen en de opmerkingen te weerspiegelen die werden
geformuleerd bij de openbare raadpleging. Zij anticipeert helemaal niet op de standpunten die het
BIPT zou kunnen innemen naar aanleiding van de raadpleging.

2 SAMENVATTING VAN DE BIJDRAGEN
4. Belgacom benadrukt dat het in staat moet blijven te diversifiëren en zijn retaildiensten verder te
ontwikkelen. In die zin mogen de verplichtingen die op het niveau van de lokale interconnectie
worden opgelegd, die ontwikkeling niet mogelijk maken.
5. Belgacom legt de nadruk op het feit dat dat besluit niet mag leiden tot een algemeen gebruik van
de reeksen van 1.000 nummers. Belgacom merkt op dat de verplichting die in het ontwerpbesluit
beschreven staat beperkt is tot het blokkeren per reeks van 1.000 nummers in het kader van de
toegankelijkheid in lokale interconnectie, naar aanleiding van de invoering van de gedeelde
nummers in de centrales van Belgacom.
6. Het Platform Telecom Operators steunt het standpunt dat het BIPT in zijn ontwerpbesluit inneemt,
maar betreurt dat dit het probleem niet helemaal oplost.
7. Het Platform Telecom Operators legt uit dat het besluit van het BIPT meer nummers zal openen in
lokale interconnectie, maar dat sommige belangrijke gebruikers op dit interconnectieniveau
onbereikbaar zullen blijven. Het Platform vindt dat die ontoegankelijkheid het gevolg is van een
retaildienst die door Belgacom wordt verstrekt. Het is onrechtvaardig dat de OLO’s de kosten
moeten dragen die voortvloeien uit het aanbieden van die dienst.
8. Het Platform Telecom Operators vraagt dat Belgacom de routering van de oproepen naar de
blokken van gedeelde nummers tegen het lokale interconnectietarief zou tariferen. Het Platform
Telecom Operators is van oordeel dat Belgacom de financiële verliezen moet beperken die uit die
tariferingswijze voortvloeien. Het vindt dat de OLO’s op die manier niet langer in de plaats van de
Belgacom-gebruiker voor de retaildienst zouden betalen.
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