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SITUERING
Het besluit van 10 januari 2008 met betrekking tot de marktanalyses voor ontbundeling en
bitstreamtoegang verplicht Belgacom om aan derden toegang tot het binair debiet te
verstrekken op basis van VDSL-technologie.
Belgacom heeft in een brief op 25 juni 2008 aangekondigd dat het een commercieel
wholesaleaanbod op basis van VDSL2 zal lanceren vanaf 1 juli 2008.
Het BIPT heeft in haar mededeling van 7 juli 2008 het beschikbaar stellen van een
doorverkoopaanbod op commerciële basis verwelkomd maar tevens opgemerkt dat het
Belgacom hierbij niet ontheft van de verplichting om een VDSL2-bitstreamaanbod te doen
zoals opgelegd in het besluit van 10 januari 2008.
Op 3 juli 2008 heeft het BIPT via een brief aan Belgacom gevraagd om een
wholesalereferentieaanbod beschikbaar te stellen dat alle elementen die vastgelegd zijn in
de wet bevat en dat zo aangepast is dat het de alternatieve operatoren in staat stelt om hun
eigen retailaanbod te differentiëren zodat er voldoende concurrentie op de breedbandmarkt
kan gecreëerd worden.
Belgacom heeft op 8 augustus een confidentieel VDSL2-bitstreamreferentieaanbod
overgemaakt aan het Instituut. Het Instituut heeft daarop aan Belgacom gevraagd een
publieke versie van het document ter beschikking te stellen zodat er een constructieve
dialoog met heel de sector kan opgestart worden over de inhoud.
Op 15 september heeft Belgacom de toelating gegeven om dit document publiek te maken.

PRE-CONSULTATIE
Het Instituut heeft op 17 september 2008 een pre-consultatie gelanceerd omtrent dit nieuwe
referentieaanbod zodat de hele sector het document kan bestuderen en er zo snel mogelijk
een constructieve dialoog opgestart kan worden over de noodzakelijke aanpassingen aan
het voorstel van Belgacom.
Dit voorstel van Belgacom kan via e-mail aangevraagd worden via reinhard.laroy@bipt.be.
De pre-consultatie loopt tot 17 oktober 2008.
Reacties kunnen via e-mail verstuurd worden naar reinhard.laroy@bipt.be.
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