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1 BETREFT 

1. Op 11 december 2013 hebben de regulatoren die vertegenwoordigd zijn in de CRC 

verschillende besluiten betreffende de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang 

tot de kabelnetten aangenomen. Deze tarieven moeten worden bepaald aan de hand van 

een retail-minusmethode. 

2. De regulatoren die zijn vertegenwoordigd in de CRC hebben een gemeenschappelijke 

mededeling opgesteld en een Excel-bestand gemaakt om concreet de werkwijze voor te 

stellen om de wholesaletarieven van de kabeloperatoren te berekenen op basis van hun 

retailtarieven en de minussen vastgelegd in de beslissingen van de regulatoren.  

3. De voornaamste berekeningsfasen bestaan in: 

3.1. De basis bepalen waarop de gepaste minus van toepassing is.  

3.2. De gepaste minus toepassen om de wholesaletarieven te bepalen.  

4. Er worden diverse voorbeelden gegeven in deze mededeling. Het Excel-bestand bij deze 

mededeling omvat de berekening van de wholesaleprijzen voor andere producten die 

momenteel op de websites van de kabeloperatoren aangeboden zijn1. 

5. Deze mededeling heeft als enige doel de toepassing en de bepaling van de 

wholesaletarieven op basis van de beslissingen van de regulatoren betreffende de 

wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetten te vereenvoudigen. 

2 TOEPASSINGSBASIS VAN DE MINUS 

2.1 ELEMENTEN OM UIT TE SLUITEN VAN DE TOEPASSINGSBASIS VAN DE MINUS 

6. Sommige elementen van de retailprijs zijn niet relevant om de wholesaleprijzen te 

bepalen maar worden niet uitgesloten door de toepassing van de minus zelf. Het gaat om: 

- de btw 

- de bijdrage betreffende de auteursrechten; 

- de bijdrage tot de bevordering van audiovisuele diensten (in het Franse 

taalgebied); 

- de telefoniediensten (in het kader van de triple-playaanbiedingen); 

                                                             

1 Conform sectie 8.2 van het besluit van de CRC, gelden de minussen voor alle tariefplannen van de 

kabeloperatoren: de tariefplannen die worden verkocht op het ogenblik dat dit besluit wordt 

aangenomen, de tariefplannen waarvan de verkoop zou beginnen na de aanneming van dit besluit en de 

tariefplannen die niet meer door de kabeloperatoren worden verkocht maar die ze blijven toepassen op 

een deel van hun klanten. 
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- het voordeel "Voofoot" dat in bepaalde bundels van Brutélé en Tecteo zit vervat2. 

7. Deze elementen moeten worden afgehouden van de retailprijzen om de toepassingsbasis 

van de minus te krijgen. 

8. In het geval van de bundels met telefonie of Voofoot, dient bovendien rekening te worden 

gehouden met het feit dat de bundels worden verkocht tegen een voordeligere prijs dan 

het totaal van de prijzen van de elementen indien ze apart zouden worden verkocht 

(zogenaamde "stand alone"-tarieven). 

2.2 KORTINGEN OP DE BUNDELS 

9. In het kader van de bundels ("packs") geven de operatoren doorgaans kortingen aan hun 

klanten. De prijs van deze aanbiedingen verschilt dus van het totaal van de tarieven van 

de afzonderlijk verkochte diensten. Dat verschil ("korting") tussen de prijs van een bundel 

en het totaal van de prijzen van de elementen waaruit de bundel bestaat, moet worden 

toegewezen aan de elementen die de bundel in kwestie uitmaken.  

10. Bepaalde elementen zijn evenwel niet relevant voor de toewijzing van de korting: de 

bijdrage tot de auteursrechten en de eventuele bijdrage aan de bevordering van de 

audiovisuele diensten. Deze elementen staan in feite los van het tariefbeleid van de 

operatoren. 

11. De korting wordt dus toegekend aan de volgende elementen: 

- analoge televisie; 

- digitale televisie; 

- breedbandinternet; 

- de telefoniediensten (in het geval van de triple-playaanbiedingen); 

- het voordeel VooFoot (in het geval van bepaalde packs die Brutélé en Tecteo op 

de markt aanbieden).  

12. De korting wordt toegewezen aan deze elementen naar rata van hun "stand alone"-

retailprijs. 

2.3 TOEPASSINGSBASIS VAN DE MINUS 

13. De basis waarop de minus wordt toegepast is gelijk aan het totaal van de prijzen van de 

relevante elementen voor de wholesaledienst in kwestie (namelijk de elementen die niet 

zijn uitgesloten, conform deel 2.1), desgevallend na toewijzing aan deze elementen van de 

korting die wordt toegekend in het kader van een pack (conform deel 2.2). 

                                                             

2 Onverminderd de toepassing van een gelijkaardige behandeling voor andere gelijkaardige voordelen in 

de bundels, krachtens latere besluiten van de NRI's. 
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3 TOEPASSING VAN DE MINUS 

3.1 KEUZE VAN DE GEPASTE MINUS 

14. Het volgende wordt toegepast: 

- de minus "analoge tv" voor een aanbod met enkel analoge tv; 

- de minus "analoge + digitale tv" voor een aanbod van analoge en digitale tv; 

- de minus "dual-play tv + breedband" voor een aanbod dat analoge en digitale tv 

en breedband omvat3.  

3.2 ANALOGE TELEVISIE 

15. De basis waarop de minus wordt toegepast is de retailprijs na uitsluiting van de btw, van 

de auteursrechten en de eventuele bijdrage tot de bevordering van de audiovisuele 

diensten.  

16. Hieronder wordt een voorbeeld voor Telenet gegeven. De retailprijs voor analoge 

televisie bedraagt € 15,20, incl. btw, met inbegrip van de auteursrechten die € 3,18, incl. 

btw, bedragen (€ 2,63 excl. btw): 

Retailprijs, incl. btw 15,20€           

Zonder btw (21%) -2,64€           

Retailprijs excl. btw 12,56€           

Zonder rechten excl. btw -2,63€           

Toepassingsbasis Minus excl.btw 9,93€             

Zonder Minus analoge tv -30%

Wholesaleprijs excl. Btw 6,95€              

Figuur 1  - Voorbeeld van de berekening van de prijs voor analoge televisie van Telenet 

3.3 DIGITALE TELEVISIE 

17. In het geval van digitale televisie moet een aanbod met verhuur van een decoder als 

referentie worden genomen. Conform de voormelde beslissingen worden de kosten voor 

de decoder immers als vermijdbare kosten beschouwd en worden deze dus al 

weerspiegeld in de minus. 

18. Hieronder volgt een voorbeeld voor Voo (in het Franse taalgebied). De retailprijs voor 

digitale televisie bedraagt € 22,95 (decoder inbegrepen), de auteursrechten en de 

bijdrage voor de bevordering van audiovisuele diensten (enkel in het Franse taalgebied) 

bedragen respectievelijk € 2,91 en € 0,48 incl. btw (€ 2,40 en € 0,40, excl. btw): 

                                                             

3 De minus "dual-play tv + breedband" werd gecreëerd om te worden toegepast op deze basis. 
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Analoge toegang, incl. btw 16,86€                              

Huur van de decoder, incl. btw 6,09€                                

Totaal retailprijs, incl. btw 22,95€                              

Zonder btw (21%) -3,98€                               

Retailprijs excl.btw 18,97€                              

Zonder auteursrechten, excl.  btw -2,40€                               

Zonder audiovisuele bevordering, excl. btw -0,40€                               

Toepassingsbasis Minus, excl. btw 16,17€                              

Zonder "digitale" Minus -30%

Wholesaleprijs, excl. btw 11,32€                               

Figuur 2  - Voorbeeld van de berekening van de prijs voor digitale televisie van Voo (in het 

Franse taalgebied) 

3.4 DUAL-PLAY PACKS 

19. De berekening van de wholesaletarieven voor de dual-play packs lijkt op de berekening 

die hierboven wordt gegeven voor analoge en digitale televisie.  

20. Hieronder volgt een voorbeeld voor het pack "Duo TV-NET Un peu" van Voo (in het 

Franse taalgebied). De retailprijs van het aanbod bedraagt € 40,95 (incl. btw, zonder 

tijdelijke kortingen en decoder inbegrepen). De auteursrechten en de bijdrage voor de 

audiovisuele sector (die enkel in het Franse taalgebied bestaat) bedragen respectievelijk 

€ 2,91 en € 0,48, incl. btw (€ 2,40 en € 0,40 excl. btw): 

Retailprijs Pack 2-play excl.btw 40,95€             

Zonder btw (21%) -7,11€              

Retailprijs, excl.btw 33,84€             

Zonder auteursrechten, excl.btw -2,40€              

Zonder audiovisuele bevordering, excl.btw -0,40€              

Toepassingsbasis Minus, excl. btw 31,04€             

Zonder Minus "Dual Play" -23%

Wholesaleprijs excl. Btw 23,90€              

Figuur 3  - Voorbeeld van de berekening van de wholesaleprijs voor een dual-play pack "DUO 

TV-NET Un peu" van Voo (in het Franse taalgebied) 

3.5 TRIPLE-PLAY PACK 

21. Indien een kabeloperator geen dual-play packs commercialiseert, moeten de toepasselijke 

wholesaletarieven worden berekend naar het voorbeeld van een triple-playaanbod dat 

wordt ontleed om er de waarde van de telefoniedienst uit te halen.  

22. Het triple-playaanbod "Whop" van Telenet kost bijvoorbeeld op retailniveau € 53,25. 

Daarboven op komt de huur van een decoder voor € 8,20; de totale retailprijs van het 

pack bedraagt dus € 61,45.  
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23. De elementen van het pack afzonderlijk worden hieronder opgesomd samen met hun 

stand-alone retailprijs: 

Elementen van het pack Prijs btw 
inbegrepen 

Toegang tot analoge televisie (zonder rechten) € 12,02 

Auteursrechten  € 3,18 

Huur van de decoder  € 8,20 

Internet 60 Mbps  € 46,50 

Vaste telefonie Freephone Europe € 20,50 

Totaal voor het "stand-alone" equivalent € 90,40 

Figuur 4 - Stand-alone prijs van de elementen waaruit het triple-playaanbod "Whop" van 

Telenet bestaat 

24. De korting die wordt toegekend op het triple-playaanbod bedraagt dus, in absolute 

waarde, € 28,95 excl. btw (€ 90,40 min € 61,45). Deze korting moet worden toegekend 

aan de verschillende elementen waaruit het pack bestaat, met uitzondering van de niet-

relevante elementen (de auteursrechten in dit geval). Het stand-alone totaal zonder de 

auteursrechten bedraagt € 87,22 (€ 90,40 min € 3,18) en de korting bedraagt dus 33,19 

% (€ 28,95 gedeeld door € 87,22).  

25. Door deze korting toe te passen op de elementen van het pack afzonderlijk kan de waarde 

van de verschillende elementen worden verdeeld binnen het pack en kan de retailprijs 

van het pack worden gereconstrueerd: 

Element

Standalone 

prijs Korting

Prijs met 

korting Gewicht

Analoge toegang (zonder rechten) 12,02€             -33,19% 8,03€                13%

Auteursrechten 3,18€               0,00% 3,18€                5%

Huur van de decoder 8,20€               -33,19% 5,48€                9%

Internet 60 Mbps 46,50€             -33,19% 31,07€             51%

Vaste telefonie 20,50€             -33,19% 13,70€             22%

Totaal 90,40€            61,45€             100%  

Figuur 5 - Ontleding van de prijs van het triple-playaanbod "Whop" van Telenet 

26. De retailprijs van een dual-play pack wordt gereconstrueerd door de waarde van de 

relevante elementen in het triple-play pack op te tellen, met andere woorden, in dit geval, 

door de waarde van de telefoniedienst af te trekken (100% - 22% = 78%). 
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Retailprijs Pack 3-play incl. btw 61,45€           

Zonder btw (21%) -10,66€         

Retailprijs Pack 3-Play excl. btw 50,79€           

% (tv+Broadband+auteursrechten) 78%

Retailprijs Pack 2-Play excl.btw 39,47€           

Zonder auteursrechten, excl.btw -2,63€           

Toepassingsbasis Minus, excl.btw 36,84€           

Zonder Minus "Dual Play" -23%

Wholesaleprijs, excl.btw 28,37€            

Figuur 6  - Voorbeeld van de berekening van de wholesaleprijs voor het triple-playaanbod 
"Whop" van Telenet 

3.6 VOOFOOT 

27. Bepaalde dual-play packs van Voo (op basis van de packs "Passionnément") omvatten het 

abonnement voor het Voofoot-aanbod. In dit geval wordt de hierboven beschreven 

methode toegepast om de waarde van de telefoniedienst in de triple-play packs te 

elimineren op dezelfde manier als om de waarde van Voofoot te elimineren.  

28. Het pack "Duo TV+NET Passionément" van Voo geeft dus een retailprijs van € 60,95, incl. 

btw, decoder inbegrepen.  

29. De elementen van het pack afzonderlijk worden hieronder opgesomd samen met hun 

stand-alone retailprijs: 

Elementen van het pack Prijs btw 
inbegrepen 

Toegang tot analoge televisie (zonder rechten) € 13,47 

Auteursrechten  € 2,91 

Bevordering van de audiovisuele media € 0,48 

Huur van de decoder  € 6,09 

Internet 50 Mbps  € 44,95 

Voofoot 10.80 

Totaal voor het "stand-alone" equivalent € 78,70 

Figuur 7  - "Stand-alone" prijs van de elementen van het dual-play pack "Passionnément" van 

Voo (in het Franse taalgebied) 

30. De korting die wordt toegekend op het pack bedraagt dus, in absolute waarde, € 17,75 

incl. btw (€ 78,70 min € 60,95). Deze korting moet worden toegekend aan de 

verschillende elementen waaruit het pack bestaat, met uitzondering van de niet-relevante 

elementen (de auteursrechten en de bevordering van de audiovisuele media). Het stand-

alone totaal na uitsluiting van deze elementen bedraagt € 75,31 (€ 78,70 - € 2,91 - € 0,48) 

en de korting bedraagt dus 23,57% (€ 17,75 gedeeld door € 75,31).  
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31. Door deze korting toe te passen op de elementen van het pack afzonderlijk kan de waarde 

van de verschillende elementen worden verdeeld binnen het pack en kan de retailprijs 

van het pack worden gereconstrueerd. 

Element

Standalone 

prijs Korting

Prijs met 

korting Gewicht

Analoge toegang (zonder rechten) 13,47€             -23,57% 10,30€             16,89%

Auteursrechten 2,91€               0,00% 2,91€                4,77%

Audiovisuele bevordering 0,48€               0,00% 0,48€                0,79%

Huur van de decoder 6,09€               -23,57% 4,65€                7,64%

Internet 50 Mbps 44,95€             -23,57% 34,36€             56,37%

VOOfoot 10,80€             -23,57% 8,25€                13,54%

Totaal 78,70€            60,95€             100%  

Figuur 8 - Ontleding van het dual-play pack "Passionnément" van Voo (in het Franse 
taalgebied) 

32. De retailprijs van een dual-play pack zonder Voofoot wordt vervolgens gereconstrueerd 

door de waarde van de relevante elementen op te tellen, met andere woorden door de 

waarde van Voofoot af te houden (100% - 13,54% = 86,46%). 

Retailprijs Pack 2-play incl.btw 60,95€                

Zonder btw (21%) -10,58€              

Retailprijs Pack 3-Play excl.btw 50,37€                

% (tv+broadband+auteursrechten+audiovisuele bevordering) 86,46%

Retailprijs Pack 2-Play excl.btw 43,55€                

Zonder rechten excl.btw -2,40€                

Zonder audiovisuele bevordering excl.btw -0,40€                

Toepassingsbasis Minus excl.btw 40,75€                

Zonder Minus "Dual Play" -23,00%

Wholesaleprijs excl.btw 31,38€                 

Figuur 9  - Voorbeeld van de berekening van de wholesaleprijs voor een dual-play pack "DUO 

TV-NET Passionnément" van Voo (in het Franse taalgebied) 

 


