CONFERENTIE VAN REGULATOREN VOOR DE ELEKTRONISCHECOMMUNICATIESECTOR
PERSBERICHT

Nieuwe tarieven voor toegang tot de kabelnetwerken
Brussel, 27 mei 2020 – De CRC (Conferentie van regulatoren voor de elektronischecommunicatiesector, namelijk het BIPT, de CSA, de Medienrat en de VRM) publiceert
vandaag haar beslissingen over de wholesaletoegangstarieven voor de kabelnetwerken
van Telenet, Brutélé en Voo NV. Dankzij deze beslissingen krijgen de alternatieve
operatoren wholesaletoegang tot de kabelnetwerken tegen een billijk tarief dat het
mogelijk maakt de concurrentie op de retailmarkt te ontwikkelen ten voordele van de
gebruikers, terwijl de netwerkoperatoren voor die toegang correct worden vergoed.
In haar beslissingen van 29 juni 2018 heeft de Conferentie van regulatoren voor de elektronischecommunicatiesector (“CRC”) de kabeloperatoren Telenet, Brutélé en Voo NV 1 ertoe verplicht hun
netwerk open te stellen voor concurrerende operatoren. Daarbij moeten ze billijke prijzen2 hanteren
voor de diensten die ze aan deze laatsten verkopen. Billijke wholesaletarieven maken het mogelijk voor
alternatieve operatoren om de concurrentie te laten spelen in het voordeel van de gebruikers.
Met de CRC-beslissingen worden deze billijke tarieven bepaald. Hiertoe heeft de CRC met de hulp van
een gespecialiseerde consultant een kostenmodel ontwikkeld. Dit model bepaalt de kosten van een
efficiënte hypothetische operator, en houdt tegelijkertijd ook rekening met specifieke kenmerken van
elke kabeloperator, zoals schaalvoordelen of kenmerken van zijn dekkingszone (aantal gebouwen,
aantal huishoudens, ...). Om de investeringen in de netwerken met zeer hoge capaciteit te blijven
stimuleren, is in de tarieven een marge (van 2,5 tot 5%) inbegrepen voor internetsnelheden boven 200
Mbps (boven 400 Mbps na 2022).
Tegenover de ontwerpbeslissingen die in 2019 voor openbare raadpleging werden voorgelegd, zijn
twee opmerkelijke wijzigingen aangebracht. Zo bepaalt het model vanaf nu een waarde voor het hele
netwerk. Voordien deed het model dit niet voor de netwerkelementen die reeds volledig afgeschreven
waren maar wel nog steeds gebruikt werden. Die benadering werd losgelaten na de openbare
raadpleging, en dit omwille van het mogelijke spanningsveld met de doelstelling om investeringen in
glasvezelnetwerken te bevorderen. Naast de bevordering van de concurrentie, is dit eveneens een
uiterst belangrijke doelstelling op Europees niveau voor de komende jaren. Daarnaast hebben de
regulatoren ook de “tiering”, dit zijn de prijsverschillen tussen de laagste en de hoogste bitsnelheden,
extra versterkt, om prijsdifferentiatie op de retailmarkt mogelijk te maken. Ondanks het feit dat nu
rekening gehouden wordt met geactualiseerde kosten om investeringen in netwerken met zeer hoge
capaciteit te stimuleren, laat de meer uitgesproken tiering evenwel een wholesaleaanbod toe tegen
toegangsprijzen die lager zijn dan de huidige prijzen.
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Voordien Nethys genaamd.
Onder “billijk” verstaat de CRC een prijs die hoger mag zijn dan de kosten, maar die verband houdt met de kosten. Er mag met
andere woorden een redelijke marge bestaan tussen de kosten van het product en de wholesaleprijzen.
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De structuur van de tarieven is eveneens meer gedetailleerd en nauwkeuriger dan in de vorige
besluiten. Er worden specifieke en verschillende tarieven vastgesteld voor enkel internettoegang
(“broadband only”), voor toegang tot televisie en voor een combinatie van die twee diensten (“dual
play”). Dit heeft tot gevolg dat de wholesaleprijs voor het “broadband only”-aanbod, waarvan het
succes toeneemt, verlaagd wordt. De prijs die daadwerkelijk wordt betaald, hangt af van het aantal
klanten van de alternatieve operator, van het profiel van zijn klanten (de snelheid van hun
internetaansluiting), van de totale bandbreedte die tijdens het piekuur wordt gebruikt en van het aantal
televisiekanalen dat hij uitzendt.
Ter illustratie: voor een operator met 250.000 tv-klanten in heel België, die 100 televisiekanalen zou
aanbieden en van wie de klanten gemiddeld tijdens het piekuur 2 Mbps zouden gebruiken, zouden de
in 2020 geldende wholesaletarieven voor een internettoegang van 100 Mbps en van 200 Mbps (per
klant) neerkomen op:
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Zoals door het bovenstaande voorbeeld geïllustreerd wordt, verminderen in de meerderheid van de
gevallen de prijzen voor een internettoegang van 100 Mbps en 200 Mbps (zowel voor enkel internet als
met tv erbij) in vergelijking met de prijzen die nu gelden. De prijzen dalen ook voor een aantal andere
snelheden. Daardoor krijgen de alternatieve operatoren de kans om hun portfolio van producten uit te
breiden naar hogere segmenten en naar professionele klanten.
De prijzen evolueren echter in stijgende lijn tussen 2020 en 2023, omwille van de verwachte toename
van het gebruik. Door die toename zullen investeringen nodig zijn om de capaciteit van de netwerken
verder te verhogen. Bij Brutélé en Telenet blijven de toegangsprijzen voor snelheden tot 300 Mbps in
het merendeel van de gevallen echter over de volledige periode lager dan de momenteel geldende
tarieven.
De nieuwe tarieven zullen ingaan op 1 juli 2020. Ze zijn vastgelegd voor elk jaar tot in 2023, om de
operatoren de nodige voorspelbaarheid te geven voor hun businessplannen en hun
investeringsplannen.
De CRC is ervan overtuigd dat deze tarieven een gezonde en duurzame concurrentie zullen garanderen
voor diensten die meer dan ooit cruciaal zijn voor de sociale relaties, het onderwijs en het economische
leven in ons land.
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