
 

 

 

 

 

 

 

Persbericht 

DE TELECOM- EN MEDIAREGULATOREN PUBLICEREN EEN NIEUWE 
MARKTANALYSE INZAKE BREEDBANDINTERNET EN OMROEP 

Brussel, 7 juli 2017 - De Vlaamse Regulator voor de Media, de Conseil supérieur de 

l’Audiovisuel, de Medienrat alsook het BIPT publiceren vandaag hun 

ontwerpbesluiten betreffende analyse van de breedbandinternet- en 

omroepmarkten. De regulatoren bevestigen dat de netwerken van Proximus, 

Brutélé, Coditel (SFR), Nethys en Telenet open moeten blijven voor de 

concurrerende operatoren; ze leggen hun analyse alsook de gepaste remedies ter 

raadpleging voor. De marktspelers hebben tot 15 september om hun 

opmerkingen over deze ontwerpbesluiten te geven. 

Naar aanleiding van een grondige analyse zijn de verschillende regulatoren tot de 

conclusie gekomen dat de retailbreedbandinternet- en televisieomroepmarkten 

gekenmerkt blijven door een tekort aan concurrentie. De doelstellingen van het 

regelgevingskader (in het bijzonder een maximale winst voor de gebruikers in termen 

van keuze, prijs en kwaliteit garanderen), zijn niet bereikt. De regulatoren concluderen 

dat Proximus, Telenet, Brutélé en Nethys (gehergroepeerd onder de merknaam VOO) 

alsook Coditel (dat actief is onder de naam SFR) een aanzienlijke macht blijven hebben 

op de relevante wholesalemarkten. Naar aanleiding van die vaststelling stellen de 

verschillende regulatoren voor om de verplichting op te leggen om andere operatoren 

toegang te bieden tot de netwerken van deze operatoren met een aanzienlijke 

marktmacht zodat zich een daadwerkelijke concurrentie kan ontwikkelen voor 

breedbandinternet, televisie en de “packs” (bundels).  

De bestaande verplichtingen worden grotendeels behouden en verduidelijkt rekening 

houdend met de ervaring die werd verworven onder het stelsel van de marktanalyse 

2011 van de CRC. Het betreft voornamelijk verplichtingen inzake toegang, transparantie, 

non-discriminatie, prijscontrole en het opleggen van een analytische boekhouding. De 

kabeloperatoren krijgen wat hen betreft de nieuwe verplichting om toegang te verlenen 

tot de Europacketcable (een protocol dat gebruikt wordt om telefoondiensten te 

verstrekken via de kabel). Wat Proximus betreft, onderzoekt het document dat ter 



raadpleging voorgelegd wordt of en in welke mate de eerder toepasselijke 

verplichtingen van toegang tot het kopernetwerk al dan niet zouden moeten worden 

uitgebreid tot het nieuwe glasvezelnetwerk. Wat glasvezeltoegang betreft, worden 

verschillende opties beoogd (gaande van “passieve” toegang die de alternatieve operator 

in staat stelt om zijn eigen apparatuur te installeren tot “actieve” toegang indien de optie 

van passieve toegang technisch of economisch niet haalbaar is). Er worden tevens 

verscheidene reglementaire aanpassingen voorgesteld om de concurrentieomgeving 

voor de breedbanddiensten voor ondernemingen te verbeteren. 

Op tarifair vlak voorziet het ontwerpbesluit een verplichting tot kostenoriëntering te 

handhaven voor de toegang tot het kopernet, maar om “billijke” prijzen toe te passen 

(met een marge die groter is dan de kosten) voor de toegang tot het glasvezelnetwerk en 

de toegang tot de kabelnetten teneinde de investeringen in meer krachtige 

infrastructuur te stimuleren. 

De regulatoren stellen ook voor om de regulering op geografisch vlak te moduleren, 

naargelang van de omstandigheden. De regulering zou moeten verlicht worden in de 

zones waarin ten minste drie voldoende onafhankelijke NGA-operatoren (namelijk 

operatoren die snelheden van 30 Mbps en meer bieden) zouden concurreren. Om deze 

zones waarin ten minste drie NGA-operatoren zouden concurreren, te definiëren, stellen 

de regulatoren voor om rekening te houden met meer bepaald de akkoorden tussen de 

operatoren om samen te investeren. De regulering zou ook moeten verlicht worden in 

de zones die minder goed gedekt zijn door de breedbandinfrastructuren (wat ongeveer 

5% van de huishoudens vertegenwoordigt), zodat de operatoren worden aangezet om in 

die zones te investeren ten behoeve van de gebruikers, in het bijzonder in de landelijke 

gebieden van het land. 

De marktspelers hebben momenteel tot 15 september om hun opmerkingen over deze 

ontwerpbesluiten te geven. Vervolgens zullen de ontwerpbesluiten worden voorgelegd 

aan de Belgische mededingingsautoriteit en aan de Europese Commissie. 
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