Persbericht
HET BRUSSELSE HOF VAN BEROEP VERNIETIGT DE BESLUITEN VAN DE CRC
BETREFFENDE DE WHOLESALETARIEVEN VOOR DE DIENSTEN VOOR
TOEGANG TOT DE KABELNETTEN
Brussel, 27 oktober 2017 – Op 25 oktober heeft het Hof van Beroep te Brussel de
beslissingen van de Conferentie van Regulatoren voor de elektronische
communicatiesector (CRC) betreffende de wholesaletarieven voor de diensten
voor toegang tot de kabelnetten van 2013 en de beslissingen van 2016 tot
herziening van deze tarieven, vernietigd. Teneinde juridische onzekerheid te
vermijden en de goede werking van de markt niet te verstoren, zal de vernietiging
van deze besluiten pas effect sorteren op 30 april 2018. Tegen die tijd heeft de
CRC een marktanalyse in het vooruitzicht gesteld met nieuwe tariefbepalingen.
Op 11 december 2013 en 19 februari 2016 heeft de CRC besluiten aangenomen met als
doel de tarieven vast te stellen voor de groothandelsdiensten waarvan de verstrekking
opgelegd is aan de kabelnetwerkoperatoren. Deze besluiten zijn maatregelen ter
uitvoering van de CRC-marktanalysebeslissingen van 1 juli 2011 en werken de
verplichting, die door de CRC is opgelegd, aangaande de controle van de
groothandelsprijzen voor kabeltoegang verder uit op grond van een retail-minus
methode.
Zowel de toegangsverstrekkers (Telenet, Coditel, Brutélé en Nethys) als een begunstigde
(Orange) hadden beroep aangetekend tegen de uitvoeringsbesluiten van 2013 en 2016.
Het Brusselse Hof van Beroep heeft op 25 oktober meerdere arresten geveld, waarin
wordt gestipuleerd dat de bestreden besluiten worden vernietigd. De besluiten van
2013 worden vernietigd omwille van een ontoereikende motivatie van de CRC ten
overstaan van bepaalde commentaren die de Europese Commissie destijds gemaakt had
op haar ontwerpbesluiten. Als bijkomend element ter staving van de vernietiging
verwijst de rechter ook naar de inconsistentie tussen de gemeenschappelijke
behandeling van Nethys en Brutele wat betreft de bepaling van de groothandelstarieven
volgens de retail-minus methode enerzijds en de afzonderlijke beschouwing van deze
partijen in het besluit van 2011 anderzijds. De besluiten van 2016 worden vernietigd
door hun intrinsieke band met de besluiten van 2013 en omwille van het feit dat een

periode van 3 jaar is verstreken sinds de inwerkingtreding van de besluiten betreffende
de openstelling van de kabelnetwerken (2011) die hieraan ten grondslag liggen,
waardoor de regulatoren in 2016 geen nieuwe uitvoeringsbesluiten meer mochten
aannemen.
Gezien de ernstige gevolgen die een vernietiging zonder tijdelijke handhavingsmaatregel
zou hebben voor de rechtszekerheid en het vooruitzicht op een nieuwe marktanalyse
aangaande de markten voor breedband en televisieomroep, beslist het Hof om de
effecten van de vernietiging pas te laten ingaan vanaf 30 april 2018.

De CRC betreurt de uitspraak van het Hof van Beroep, rekening houdende met de
uitgebreide motivatie van de besluiten op sommige van de punten die weerhouden
werden voor de vernietiging, maar verwelkomt het uitstel van de effecten ervan. In de
praktijk betekent dit dat de groothandelstarieven die momenteel van toepassing zijn,
van kracht blijven tot 30 april 2018. De marktanalyse van 2011 naar aanleiding waarvan
de kabel was opengesteld voor concurrentie, blijft vanzelfsprekend van kracht. De
kabeloperatoren blijven dus onderworpen aan de verplichting om toegang tot hun
netwerk te verlenen onder transparante en niet-discriminerende voorwaarden.
De nieuwe marktanalysebesluiten hebben dit jaar het voorwerp uitgemaakt van een
publieke consultatie en zullen naar verwachting gepubliceerd worden in de eerste helft
van 2018. Het is de bedoeling om via deze besluiten nieuwe groothandelstarieven te
bepalen, die de concurrentie op de markt verder zullen bevorderen.
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