
 

Persbericht 

HET REGELGEVINGSKADER VOOR DE OPENSTELLING VAN DE KABEL IS NU 

HELEMAAL AFGEROND 

 

Brussel,  12 december 2013 - De CRC (de Conferentie van regulatoren voor de 

elektronische communicatiesector, waarin de Vlaamse Regulator voor de Media, 

de Conseil supérieur de l’Audiovisuel, de Medienrat en het BIPT verenigd zijn) 

heeft de beslissingen aangenomen die de tarieven vastleggen die Brutélé, Coditel 

(Numéricable), Tecteo en Telenet, mogen aanrekenen aan de operatoren die via 

de kabel televisie- en breedbanddiensten willen verstrekken. 

Ter herinnering: op 1 juli 2011 heeft de CRC een reeks beslissingen aangenomen 

betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep. Die beslissingen leggen 

onder andere een aantal wholesaleverplichtingen op aan de operatoren met een sterke 

machtspositie, namelijk Brutélé, Coditel (Numéricable), Tecteo, en Telenet. Deze 

operatoren moeten hun netwerk openstellen voor de alternatieve operatoren en de 

volgende diensten aanbieden:  

• een doorverkoopaanbod voor hun analoge-televisieaanbod;  

• een toegang tot hun platform voor digitale televisie;  

• een doorverkoopaanbod voor breedbandinternet. 

Op 3 september 2013 heeft de CRC vervolgens de beslissingen aangenomen met 

betrekking tot de kwalitatieve aspecten van de referentieaanbiedingen van de 

verschillende kabeloperatoren (namelijk alle informatie die nuttig is voor operatoren 

die geïnteresseerd zijn om gebruik te maken van het wholesaleaanbod van een 

kabeloperator). 

Dit keer zijn het de tariefaspecten van de openstelling van de kabel die in definitieve 

beslissingen worden vastgesteld. De beslissingen van de CRC leggen de volgende 

tarieven vast: 



• bijdragen voor vertrek (bestemd om de uitvoeringskosten gedragen door de 

kabeloperatoren te dekken); 

• tarieven per lijn (een bijdrage van € 2 tot 5 naargelang van het geval, die 

verschuldigd is telkens wanneer een klant een kabeloperator verlaat om naar een 

alternatieve operator over te stappen); 

• een "minus" (van 20 tot 30% naargelang van het geval) die geldt voor de 

retailtarieven van elke kabeloperator. Deze "minus" bepaalt wat de alternatieve 

operator maandelijks aan een kabeloperator moet betalen om zijn televisie- en 

breedbanddiensten door te verkopen. (*) 

(*) Het principe van een retail-minusmethode bestaat erin om de prijs voor een 

wholesaledienst te bepalen door van de prijs van de retaildienst een percentage af te 

houden dat overeenstemt met een aantal niet-relevante elementen (bv. marketing, 

verkoop). 

Concreet betekent dit dat een alternatieve operator zich vanaf nu tot de kabeloperatoren 

kan wenden om via de kabel televisiediensten en breedbanddiensten aan te bieden. De 

kabeloperatoren zullen voor de toepassing 6 maanden tijd krijgen vanaf:  

• ofwel de dag waarop een eerste alternatieve operator aan de kabeloperator een 

intentieverklaring (letter of intent) bezorgt, waarmee hij zich ertoe verbindt 

onmiddellijk een vaste som te betalen, die afhangt van de dienst die hij wil kopen;  

• ofwel de dag waarop de kabeloperator en de alternatieve operator een 

toegangsakkoord sluiten, op voorwaarde dat de alternatieve operator niet 

geopteerd heeft voor een intentieverklaring. 
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