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Bilateraal akkoord tussen de Belgische en de Luxemburgse
telecomregulator opent de weg om te bellen, sms’en en te surfen
tussen beide landen zonder roamingkosten
Brussel, 30 april 2015 - De Belgische en Luxemburgse telecomregulatoren BIPT
en ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation) sloten een akkoord dat het
mogelijk maakt om een Belgisch mobiel nummer te koppelen aan een
Luxemburgse netwerk, terwijl die in principe nationaal gesegmenteerd zijn. Een
Luxemburgse operator zal binnenkort op die manier in België mobiel bellen,
sms’en en surfen commercialiseren aan eenzelfde tarief over beide landsgrenzen.
Een akkoord gesloten tussen het BIPT en het ILR maakt het mogelijk om een
Luxemburgse IMSI1 (uniek nummer verbonden aan elke mobiele telefoon dat de
gebruiker met het netwerk van zijn operator verbindt) te koppelen aan een Belgisch
mobiele nummer, terwijl die in principe nationaal gesegmenteerd zijn. Zo zal een
Luxemburgse operator aan Belgische gebruikers zonder tussenwegen diensten
aanbieden op basis van zijn bestaande roaming akkoorden afgesloten in Luxemburg.
Een Ministerieel Besluit wordt ook aangenomen om het extraterritoriale gebruik van
IMSI’s mogelijk te maken overeenkomstig de voorschriften van de ITU en op basis van
wederkerigheid. Dat betekent dat omgekeerd ook Belgische operatoren dezelfde
rechten krijgen in Luxemburg.
Opmerkelijk daarbij is dat abonnees via de operator over de beide landsgrenzen heen
mobiel kunnen bellen, sms’en en surfen aan eenzelfde tarief. Het BIPT en het ILR
hopen dat dit initiatief van de Luxemburgse operator positieve effecten kan hebben
voor de Belgische en de Luxemburgse markt: een verbreding van het marktaanbod en
lagere prijzen.
De eerste operator die de regulatoire opportuniteit benut is het Luxemburgse bedrijf
JOIN Experience. JOIN Experience is een joint venture tussen JOIN Wireless en POST
Luxembourg Group. Het bedrijf heeft een 4G licentie in Luxemburg En in België heeft
JOIN een samenwerking opgezet om het netwerk van BASE te gebruiken.
Paul Schuh, Directeur van het ILR stelt : “Het ILR (Institut Luxembourgeois de
Régulation) wenst de goede samenwerking tussen beide regulatoren te benadrukken in
International mobile subscriber identity: maakt authentificatie van mobiele gebruikers
mogelijk in andere netwerken dan het netwerk van hun telecomleverancier.
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het kader van dit akkoord. Het akkoord biedt namelijk aan de operatoren van beide
landen een zekere flexibiliteit om de vraag van consumenten beter te leren kennen en hen
aanbiedingen te doen die beantwoorden aan hun behoeften en aan prijzen die zeker
interessanter zijn.”
Jack Hamande, Voorzitter van de raad van het BIPT : « Samen met het ILR hebben we ons
geëngageerd om innovatie te stimuleren in het belang van particuliere en zakelijke
klanten. We zijn verheugd initiatieven te kunnen steunen die het aan nieuwe actoren
mogelijk maakt om aanlokkelijke en kwalitatieve diensten aan te bieden in België en
daarbuiten.”
"Ik hoop dat snel meer operatoren en landen volgen omdat roamingkosten op deze
innovatieve manier kan verdwijnen, wat burgers en bedrijven ten goede komt,” aldus
Alexander De Croo, minister van Digitale Agenda en Telecom.
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