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1.

Inleiding

1.

Krachtens artikel 75, § 1, van Richtlijn 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad
van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische
communicatie1, heeft de Europese Commissie op 18 december 2020 een gedelegeerde
verordening2 aangenomen met als doel voor de hele Unie een enkel maximumtarief voor
mobiele gespreksafgifte en een enkel maximumtarief voor vaste gespreksafgifte vast te
leggen3. De gedelegeerde verordening wordt vergezeld van een werkdocument van de
Commissie4. Deze gedelegeerde verordening is van kracht geworden op de dag volgend
op de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, met name op 23 april
2021. De Eurotarieven die worden vastgelegd in deze verordening worden van kracht op
1 juli 20215.

2.

Van zijn kant heeft het BIPT in 2017 en in 2018 besluiten aangenomen inzake vaste-6 en
mobiele-gespreksafgifte7.

3.

Door de aanneming van de gedelegeerde verordening door de Commissie, worden een
aantal bepalingen van de FTR- en MTR-besluiten vervangen.

4.

Deze mededeling heeft als enige doel om de sector in te lichten over de voornaamste
gevolgen van de gedelegeerde verordening. Ze heeft geenszins voorrang op de bepalingen
die van toepassing zijn krachtens de gedelegeerde verordening, de MTR- en FTR-besluiten
of elke andere bepaling die voortvloeit uit het toepasselijke regelgevingskader.

2.
5.

Afgiftetarieven
De huidige afgiftetarieven die gelden krachtens de besluiten van het BIPT, zijn de
volgende:
5.1.

Vaste-gespreksafgiftetarief (“FTR”): 0,116 eurocent/min.,

Richtlijn 2018/1972/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van
het Europees wetboek voor elektronische communicatie (hierna het “Wetboek”), PB L 321 17 december 2018,
blz. 36.
2 Gedelegeerde verordening (EU) 2021/654 van de Commissie van 18 december 2020 houdende aanvulling van
Richtlijn 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad waarbij een enkel maximumtarief voor mobiele
gespreksafgifte voor de hele Unie en een enkel maximumtarief voor vaste gespreksafgifte voor de hele Unie
wordt vastgesteld, hierna "gedelegeerde verordening”, PB, L 137, 22 april 2021, p. 1–9.
3 Hierna de “Eurotarieven”.
4 Werkdocument van de diensten van de Commissie bij de GEDELEGEERDE VERORDENING VAN DE EUROPESE
COMMISSIE (EU) 2021/654 houdende aanvulling van Richtlijn 2018/1972 van het Europees Parlement en de
Raad waarbij een enkel maximumtarief voor mobiele gespreksafgifte voor de hele Unie en een enkel
maximumtarief voor vaste gespreksafgifte voor de hele Unie wordt vastgesteld, SWD/2020/0333, 18 december
2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52020SC0333
5 Artikel 6, § 2, van de gedelegeerde verordening.
6 Besluit van de Raad van het BIPT van 20 november 2018 met betrekking tot de marktanalyse van de markt
voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie hierna “FTR-besluit”.
7 Besluit van de Raad van het BIPT van 26 mei 2017 betreffende de analyse van markt 2: gespreksafgifte op
afzonderlijke mobiele netwerken, hierna “MTR-besluit”.
1
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5.2.
6.

Mobiele-gespreksafgiftetarief (“MTR”): 0,99 eurocent/min.

De Eurotarieven die zijn vastgelegd in de gedelegeerde verordening zullen, op termijn, de
volgende zijn:
6.1.

FTR-eurotarief: 0,07 eurocent/min. 8,

6.2.

MTR-eurotarief: 0,2 eurocent/min.9

7.

De gedelegeerde verordening voorziet afwijkend in een glide path10 voor de invoering van
het Europees MTR en een overgangsperiode11 voor de introductie van het Europees FTR.
Concreet zullen de volgende tarieven, zoals weergegeven in de grafiek, van toepassing zijn
voor België:

8.

De voormelde tarieven vervangen dus de tarieven die zijn vastgelegd in het kader van de
MTR- en FTR-besluiten van het BIPT.

3.
9.

Oproepen afkomstig van nummers van derde landen
De in de gedelegeerde verordening vastgelegde “Eurotarieven” gelden voor de oproepen
vertrekkende van nummers van de Unie naar nummers van de Unie12.

8

Artikel 5, § 1, van de gedelegeerde verordening.
Artikel 4, § 1, van de gedelegeerde verordening.
10 Artikel 4, § 2, van de gedelegeerde verordening.
11 Artikel 5, § 2, van de gedelegeerde verordening.
12 Artikel 1, § 3, van de gedelegeerde verordening.
9
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10.

Bovendien zijn de hierboven vermelde tarieven ook van toepassing op de oproepen
afkomstig van nummers van derde landen en naar nummers van derde landen wanneer
aan bepaalde voorwaarden is voldaan 13.

11.

Het BIPT benadrukt dat de benadering van de gedelegeerde verordening verschilt van de
reglementering die momenteel van kracht is op nationaal niveau en die bepaalt dat de
oproepen afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte niet onderhevig zijn aan
de tarifaire regulering 14. Vanaf de datum waarop de in de gedelegeerde verordening
vastgelegde tarieven van toepassing worden, met name 1 juli 2021, zal dit voorrang krijgen
op de huidige nationale bepalingen.

4.

Behandeling van oproepen naar vaste niet-geografische
nummers

12.

Diensten voor gespreksafgifte voor oproepen aan bepaalde niet-geografische nummers,
zoals nummers voor betaalnummerdiensten, gratis diensten en diensten met kostendeling
(ook wel “diensten met toegevoegde waarde” genoemd), zijn uitgesloten van het
toepassingsgebied van de gedelegeerde verordening. Hetzelfde geldt voor de
nummerreeksen die eigen zijn aan de machine-to-machineoproepen (M2M)15.

13.

De gespreksafgiftediensten voor de oproepen naar andere types van niet-geografische
nummers, zoals deze gebruikt voor de vaste nomadische diensten en voor toegang tot de
nooddiensten, vallen op hun beurt wel degelijk binnen de scope van de gedelegeerde
verordening en moeten worden behandeld als diensten van vaste gespreksafgifte16.

14.

Rekening houdend met de bepalingen van het FTR-besluit, worden de 078-nummers
gelijkgesteld met geografische nummers17. Deze gelijkstelling geldt ook voor de toepassing
van de gedelegeerde verordening.

5.

Facturering van de interconnectiepoorten

15.

De gedelegeerde verordening bepaalt overigens dat de
gespreksafgiftediensten de interconnectiepoorten omhelzen 18.

16.

Dat betekent dat de interconnectiepoorten voortaan niet afzonderlijk mogen gefactureerd
worden aangezien deze elementen integraal deel uitmaken van de afgiftediensten die
onderworpen zijn aan de Eurotarieven19.

13
14
15
16
17
18
19

mobiele-

en

vaste-

Artikel 1, § 4, van de gedelegeerde verordening.
MTR-besluit, § 403 en FTR-besluit, § 809.
Considerans 7 van de gedelegeerde verordening.
Considerans 8 van de gedelegeerde verordening.
FTR-besluit, § 195.4.
Artikel 2, § 1, a) en b) van de gedelegeerde verordening.
Considerans 6 van de gedelegeerde verordening stelt dat “De bijbehorende faciliteiten die voor het verlenen

van afgiftediensten vereist kunnen worden door bepaalde exploitanten of in bepaalde lidstaten moeten worden
uitgesloten van de afgiftedienst. Interconnectiepoorten, die op dit moment in veel lidstaten worden gereguleerd,
zijn echter voor elke exploitant een essentieel onderdeel van de afgiftediensten, omdat er als er meer verkeer
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6.

Controle en rapportering

17.

Conform artikel 75, § 3, van het Wetboek, zal het BIPT de toepassing van de
gespreksafgiftetarieven nauwgezet controleren en toezien op de naleving van die tarieven.
Het BIPT kan bovendien te allen tijde verlangen dat een aanbieder van diensten voor
gespreksafgifte het tarief wijzigt dat hij aan andere ondernemingen aanrekent indien dat
tarief niet in overeenstemming is met de gedelegeerde verordening.

7.

Niet door de gedelegeerde verordening beoogde nationale
bepalingen

18.

Het BIPT herhaalt dat zijn MTR- en FTR-besluiten van kracht blijven totdat ze worden
herzien. De bepalingen van die besluiten die niet direct of indirect worden gewijzigd door
de gedelegeerde verordening, blijven dus van toepassing. Het gaat bijvoorbeeld over de
verplichtingen inzake toegang, niet-discriminatie en transparantie20.

8.

Ondertekening

Axel Desmedt
lid van de Raad

Jack Hamande
lid van de Raad

Luc Vanfleteren
lid van de Raad

Michel Van Bellinghen
voorzitter van de Raad

is ook meer interconnectiecapaciteit nodig is, en derhalve moeten deze worden opgenomen in de definitie van
de afgiftedienst. Aanbieders van gespreksafgiftediensten mogen voor het afgeven van een oproep aan een
gebruiker op zijn netwerk geen andere kosten in rekening brengen dan de relevante tarieven die in deze
verordening zijn vastgesteld.”
20 Considerans 2 van de gedelegeerde verordening luidt: ”Deze verordening laat de bevoegdheden van nationale
regelgevende instanties voor het bepalen van de relevante markten die overeenkomen met de nationale
omstandigheden, het uitvoeren van de toetsing aan de drie criteria en het opleggen van andere maatregelen
dan prijscontrole […], onverlet. Dientengevolge heeft de inwerkingtreding van deze verordening geen gevolgen
voor de niet aan prijzen gerelateerde verplichtingen die nationale regelgevende instanties momenteel opleggen
aan exploitanten met aanmerkelijke marktmacht in verband met vaste of mobiele afgiftediensten en blijven
deze derhalve geldig tot ze in overeenstemming met de nationale en Unieregels worden herzien. ”.
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