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Raadpleging over nieuwe wholesaletarieven voor toegang tot de
netwerken van de kabeloperatoren
Brussel, 5 juli 2019 – Het BIPT en de mediaregulatoren publiceren na een nauwe samenwerking
ontwerpbesluiten die nieuwe wholesaletarieven voorstellen voor de toegang tot de netwerken
van de kabeloperatoren. Deze ontwerpbesluiten hebben tot doel de concurrentie te bevorderen
door ervoor te zorgen dat alternatieve operatoren een billijk tarief betalen voor het gebruik van
deze netwerken. De belanghebbenden hebben tot 6 september 2019 tijd om hun opmerkingen
over deze ontwerpbesluiten mee te delen.
Om de concurrentie op de markten voor breedbandinternet en omroep te versterken, werd door
beslissingen van 29 juni 2018 van de Conferentie van regulatoren voor de elektronischecommunicatiesector (“CRC”) een reeks verplichtingen opgelegd aan de kabeloperatoren Telenet,
Brutélé en Nethys. Deze laatste moeten met name hun netwerk openstellen voor concurrerende
operatoren en zijn verplicht om billijke1 prijzen te hanteren voor de diensten die ze aan die
concurrerende operatoren verkopen. Dankzij billijke wholesaletarieven kunnen de alternatieve
operatoren de concurrentie laten spelen in het voordeel van de gebruikers. Om die billijke prijzen te
berekenen werd met de hulp van een gespecialiseerde consultant een kostenmodel ontwikkeld.
Het model bepaalt de kosten van een efficiënte operator, rekening houdend met de kenmerken die eigen
zijn aan elke operator, zoals zijn schaalvoordelen, de historiek van zijn investeringen (die reeds
gedeeltelijk zijn afgeschreven) of de kenmerken van zijn dekkingszone (aantal gebouwen, aantal
huishoudens,...). Deze kosten werden omgezet in een gedetailleerde tariefstructuur (toegangslijn,
internetdienst, televisie). Om investeringsstimulansen te behouden wordt er een redelijke marge (5 à
10%) toegepast bij de tarieven voor internetsnelheden boven 200 Mbps.
De versies verschillen van regulator tot regulator, rekening houdend met hun respectieve
bevoegdheden. In het ontwerpbesluit van het BIPT worden prijzen voorgesteld voor enkel
internettoegang (“broadband only”), voor toegang tot televisie en voor een combinatie van die twee
diensten. De ontwerpbesluiten van de CSA, de Medienrat en de VRM bevatten uitsluitend voorstellen
voor de toegang tot televisie. De prijzen zijn berekend per jaar, voor de periode 2019-2023.
De prijs die daadwerkelijk wordt betaald, hangt af van het aantal klanten van de alternatieve operator,
van het profiel van die klanten (de snelheid van hun internetaansluiting), van de totale bandbreedte die
tijdens het piekuur wordt gebruikt en van het aantal televisiekanalen.

Onder “billijk” verstaat de CRC een prijs die hoger mag zijn dan de kosten maar die verband houdt met de kosten. Met andere
woorden, er kan een redelijke marge bestaan tussen de kosten van het product en de wholesaleprijzen.
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Bijvoorbeeld,
•

een alternatieve operator met 50.000 klanten per verzorgingsgebied, die 50 digitale kanalen
uitzendt (waarvan de helft in HD) en waarvan de klanten gemiddeld 1 Mbps op het piekuur
verbruiken, zou in 2019 de volgende tarieven betalen:

Enkel internet 100 Mbps
Enkel tv
Internet 100 Mbps + tv
•

Huidige tarieven
Telenet, Brutélé en
Nethys
€ 20,29
€ 8,92
€ 20,29

Voorbeelden van nieuwe tarieven
Telenet
Brutélé
Nethys
€ 12,61
€ 11,67
€ 14,75

€ 14,41
€ 10,67
€ 15,73

€ 15,94
€ 14,65
€ 18,04

een alternatieve operator met 80.000 klanten per verzorgingsgebied, die 120 digitale kanalen
uitzendt (waarvan een derde in HD) en waarvan de klanten gemiddeld 1,2 Mbps op het piekuur
verbruiken, zou in 2019 de volgende tarieven betalen:

Enkel internet 100 Mbps
Enkel tv
Internet 100 Mbps + tv

Huidige tarieven
Telenet, Brutélé en
Nethys
€ 20,29
€ 8,92
€ 20,29

Voorbeelden van nieuwe tarieven
Telenet
Brutélé
Nethys
€ 13,12
€ 12,04
€ 15,63

€ 15,33
€ 10,79
€ 16,78

€ 16,55
€ 15,04
€ 19,04

De belanghebbenden hebben tot 6 september 2019 tijd om hun opmerkingen over deze
ontwerpbesluiten mee te delen. De tarieven die erin worden voorgesteld, kunnen worden aangepast na
de opmerkingen van de belanghebbende partijen. De tarieven die uiteindelijk opgelegd zullen worden,
zullen tegen eind 2019 worden vastgesteld na afloop van het gebruikelijke raadplegingsproces.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
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