CONFERENTIE VAN REGULATOREN VOOR DE ELEKTRONISCHECOMMUNICATIESECTOR
PERSBERICHT

Nieuwe eenmalige tarieven voor toegang tot de
kabelnetwerken
Brussel 28 juni 2021 – De Conferentie van telecom- en media-regulatoren (CRC) publiceert
vandaag de nieuwe eenmalige tarieven voor toegang tot de kabelnetwerken. Het betreft
tarieven die een alternatieve operator, naast de maandelijkse vergoedingen, eenmalig
moet betalen aan de kabeloperator voor activatie en installatie van (nieuwe) klanten,
reparaties of het toevoegen van een (eigen) digitaal tv-kanaal. Deze nieuwe tarieven
vervangen de tussentijdse tarieven die in 2018 werden vastgelegd.
Om de concurrentie op de markten voor breedbandinternet en omroep te versterken, werd door de
besluiten van 29 juni 2018 van de Conferentie van regulatoren voor de elektronischecommunicatiesector (“CRC”) een reeks verplichtingen opgelegd aan de kabeloperatoren Telenet,
Brutélé en VOO nv 1. Deze laatste moeten met name hun netwerk openstellen voor concurrerende
operatoren, waarbij de tarieven voor toegang onderworpen zijn aan een prijscontrole door de CRC.
Alternatieve operatoren die gebruik maken van het netwerk van kabeloperatoren, dienen hiervoor,
naast een aantal maandelijkse vergoedingen, ook eenmalige tarieven te betalen voor onder andere de
activatie en installatie van (nieuwe) klanten, reparaties of het toevoegen van een (eigen) digitaal tvkanaal.
De maandelijkse vergoedingen werden reeds vastgelegd in de besluiten van de CRC van 26 mei 2020.
De eenmalige tarieven maken het voorwerp uit van het besluit dat vandaag gepubliceerd werd en
vervangen de tussentijdse tarieven die in de breedband- en omroepmarktanalyse van 2018 werden
vastgelegd. De CRC bepaalt :
•
•

enerzijds de belangrijkste activatie en installatie tarieven, op een lager niveau dan de
huidige tarieven ;
anderzijds en voor het eerst, bepaalde tarieven zoals die voor het toevoegen van een eigen
digitaal tv-kanaal of het maandelijkse tarief voor een verbeterde reparatiedienst.

Deze eenmalige tarieven zijn uitsluitend gebaseerd op de kosten. Om deze kosten te bepalen werd per
kabeloperator (Telenet, Voo NV en Brutélé) een kostenmodel ontwikkeld.
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Met het vastleggen van de finale eenmalige tarieven werden alle tarieven voor toegang tot de
kabelnetwerken herzien. Deze lagere tarieven zullen bijkomende slagkracht geven aan de alternatieve
operatoren om de concurrentie op de breedband- en omroepmarkt verder aan te wakkeren.
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