BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN
EN TELECOMMUNICATIE
PERSBERICHT

NIEUWE TARIEVEN OM DE CONCURRENTIE OP DE MARKT VOOR INTERNET
EN TELEVISIE TE STIMULEREN
Brussel, 16 januari 2015 - Het BIPT (de regulator van de sector voor elektronische
communicatie in België) heeft een besluit aangenomen waarin bepaalde tarieven worden
vastgelegd die Belgacom mag factureren aan de operatoren die internet- en
televisiediensten wensen te verstrekken via het netwerk van Belgacom.
Ter herinnering: op 1 juli 2011 heeft de CRC (de Conferentie van Regulatoren van de
elektronische-communicatiesector waarin de Vlaamse Regulator voor de Media, de Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel, de Medienrat en ook het BIPT zetelen) een beslissing aangenomen
over de analyse van de breedbandinternetmarkten. Die beslissing legt een aantal verplichtingen
op aan Belgacom. Belgacom moet meer bepaald zijn netwerk openstellen voor de alternatieve
operatoren en de volgende diensten aanbieden:
•
•

een wholesaleaanbod voor toegang tot internet, ook wel bitstream geheten (dit aanbod
stelt de alternatieve operatoren in staat om breedbandoffertes te commercialiseren
zonder een volledig eigen netwerk te moeten uitrollen);
een toegang tot de multicastfunctionaliteit (deze functionaliteit maakt het mogelijk om
televisiekanalen te leveren aan gebruikers).

Het BIPT is verantwoordelijk voor de tenuitvoerbrenging van de beslissing van de CRC. Na
reeds de kwalitatieve aspecten van het referentieaanbod voor multicast van Belgacom te
hebben goedgekeurd, definieert het BIPT nu ook de tarieven die Belgacom mag factureren aan
de alternatieve operatoren voor:



het Ethernet-transport (een van de elementen uit het bitstreamaanbod);
de multicastfunctionaliteit.

Wat het Ethernet-transport betreft, introduceert het BIPT verscheidene nieuwigheden, in het
bijzonder de degressiviteit van de tarieven naargelang van de snelheid. Wat de
multicastfunctionaliteit betreft, heeft het BIPT geopteerd voor een tarifering per zender. Dankzij
deze tariferingswijze kunnen de alternatieve operatoren schaalvoordelen genieten wanneer
hun klantenbestand groeit en betalen ze enkel voor de zenders die ze gebruiken.
Het regelgevingskader dat toegang biedt tot de breedbanddiensten en het IPTV-platform van
Belgacom is nu rond. Dit besluit treedt in werking en wordt van kracht twee maanden na de
publicatie ervan op de website van het BIPT.
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Het bevorderen van duurzame concurrentie en investeringen maakt deel uit van de strategische
prioriteiten van het BIPT. Dankzij de bitstream- en multicastdiensten kunnen de operatoren
voortaan, op basis van een gereguleerd aanbod, niet enkel breedbandaanbiedingen
commercialiseren, maar eveneens televisiediensten alsook gebundelde aanbiedingen (packs)
die telefonie, breedband en televisie omvatten. De tarieven die het BIPT heeft vastgelegd
moeten de alternatieve operatoren in staat stellen om zich te ontwikkelen onder de gepaste
economische omstandigheden, terwijl ervoor wordt gezorgd dat Belgacom de kosten kan
terugverdienen die overeenstemmen met deze van een efficiënte operator.
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