
 

 

 

 

 

 
PERSBERICHT 

 

Het Marktenhof verwerpt de beroepen die werden ingesteld tegen de 

regulering van de breedbandinternet- en omroepmarkten  

Brussel, 6 september 2019 - Het Marktenhof heeft met een arrest van 4 september 2019 de 

beroepen ongegrond verklaard die Telenet, Brutélé en Nethys hadden ingesteld tegen de 

besluiten van de CRC van 29 juni 2018 waarmee de voornoemde operatoren werden verplicht 

hun netwerken open te stellen voor concurrerende operatoren. 

Op 29 juni 2018 heeft de Conferentie van regulatoren voor de elektronische-communicatiesector 

(“CRC”) verscheidene besluiten aangenomen met het oog op het versterken van de concurrentie op de 

markten voor breedbandinternet en omroep. Deze besluiten leggen een reeks verplichtingen op aan 

Proximus en aan de kabeloperatoren Telenet, Brutélé en Nethys, die hun netwerken moeten openstellen 

voor de concurrerende operatoren en billijke prijzen moeten hanteren voor de diensten die ze hen 

bieden. Sinds hun inwerkingtreding hebben deze besluiten van 29 juni 2018 reeds gezorgd voor 

hernieuwde concurrentie met, bijvoorbeeld, de lancering van “Internet only”-aanbiedingen met 

aantrekkelijkere prijzen. 

Naar aanleiding van deze besluiten hadden Telenet, Brutélé en Nethys (deze twee laatste zijn actief 

onder het merk “Voo”) beroep aangetekend bij het Marktenhof. Deze ondernemingen betwistten de 

conclusies van de CRC dat ze over een aanmerkelijke marktmacht beschikten op de betrokken markten, 

alsook de verplichtingen die hen werden opgelegd. 

In een arrest van 4 september 2019 heeft het Marktenhof alle door de kabeloperatoren aangebrachte 

middelen verworpen, zowel wat betreft de procedure (met name het middel inzake  de schending van 

de consultatieverplichting) als wat betreft de inhoud van de besluiten (de afbakening van de markten, 

de concurrentieanalyse en de opgelegde correctiemaatregelen). In tegenstelling tot wat beweerd werd 

door de eisers, heeft het hof geoordeeld dat in de besluitvorming van de regulatoren alle 

procedurevoorschriften en motiveringsvereisten in acht zijn genomen geweest.  

Wat de inhoud betreft, oordeelt het hof dat enkel manifeste beoordelingsfouten een nietigverklaring 

rechtvaardigen en dat de kabeloperatoren geen bewijs hebben geleverd dat de CRC dergelijke fouten 

zou hebben begaan. Wat de analyse van de retailmarkt betreft, heeft het hof geoordeeld dat deze correct 

werd beschreven en dat de concurrentiële situatie werd onderworpen aan een gedetailleerde en gepaste 

analyse. Het hof heeft ook geoordeeld dat er door de regulatoren geen enkele materiële fout werd 

gemaakt bij het opleggen van de correctiemaatregelen (waaronder de nieuwe verplichting voor toegang 

tot “Internet only”, het recht voor een alternatieve operator om zelf installaties uit te voeren bij de 

klanten en de bepaling van een voorlopige toegangsprijs bij gebrek aan commercieel akkoord). 

De bevestiging van de besluiten van de CRC door dit arrest van het Marktenhof draagt bij tot een stabiel 

en voorspelbaar regelgevingskader, nodig voor de vrijwaring van concurrentie op lange termijn. De 

regulatoren die de CRC uitmaken (het BIPT, de CSA, de Medienrat en de VRM) zullen de verdere 



uitvoering van deze besluiten voortzetten. Eén van de volgende stappen zal bestaan in het vaststellen 

van nieuwe wholesaletarieven voor de toegang tot de kabelnetwerken en tot het FTTH-netwerk van 

Proximus. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
 

BIPT 
Jimmy Smedts 
v: +32 2 226 88 22, m: +32 478 63 91 82 
Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel 
www.bipt.be  
 

CSA  
Coraline Burre 
02 349 58 94 
coraline.burre@csa.be  
www.csa.be 
Koningsstraat 89, 1000 Brussel 
 

Medienrat 
info@medienrat.be 
www.medienrat.be 
Gospertstraße 42, 4700 Eupen  

VRM 
pers.vrm@vlaanderen.be   
http://www.vlaamseregulatormedia.be 
Koning Albert II-laan 20bus 21, 1000 Brussel 
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