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Het BIPT heeft een nieuw besluit aangenomen betreffende de analyse van
de markt voor vaste gespreksafgifte
Brussel, 23 november 2018 – De Raad van het BIPT heeft een nieuw besluit aangenomen
betreffende de analyse van de markt voor vaste gespreksafgifte. Het BIPT legt aan de
operatoren voor vaste telefonie een maximaal afgiftetarief op van 0,116 €cent/min evenals een
toegangsverplichting op basis van IP-interconnectie. De andere maatregelen die in dit besluit
worden opgelegd hebben onder meer betrekking op transparantie en non-discriminatie. Het
besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2019.
De tarieven voor gespreksafgifte op de vaste nummers (FTR, Fixed Terminating Rates) zijn de
groothandelsprijzen die een vaste telefonieoperator factureert aan andere (vaste, mobiele,
buitenlandse) operatoren wanneer deze een telefoonoproep laten eindigen op de vaste
geografische nummers, 078-nummer of noodnummers (hierna: ‘vaste nummers’) van de operator in
kwestie. Het betreft een dienst die aanbieders met vaste nummers leveren aan andere operatoren
om een gesprek te routeren naar een nummer dat op hun eigen netwerk is aangesloten. Deze
lasten worden gereguleerd door het BIPT teneinde te vermijden dat de operatoren met een
sterke machtspositie buitensporige tarieven zouden hanteren, wat zou kunnen leiden tot hogere
eindgebruikerstarieven voor vaste telefonie.

Dit besluit is van toepassing op alle operatoren 1 die geografische nummers, 078-nummers of
noodnummers toegewezen kregen en die dus aan de overige operatoren een dienst voor
gespreksafgifte op hun netwerk verstrekken, onafhankelijk van welke technologie de operatoren
ook gebruikmaken.
Een operator beschikt de facto over een monopolie positie op zijn eigen vaste nummers, doordat enkel
hij, via zijn eigen netwerk, een gesprek kan termineren naar deze nummers.

Door het nieuwe marktanalysebesluit zal het BIPT vanaf 1 januari 2019 een maximaal
afgiftetarief van 0,116 €cent/min opleggen aan de operatoren voor vaste telefonie. Dit betekent
dat de vaste gespreksafgiftetarieven voortaan beduidend lager zullen liggen ten opzichte van het
huidige gemiddelde tarief van 0,7 €c/minuut. De gespreksafgiftetarieven worden overeenkomstig met
de Europese aanbeveling, vastgelegd op het niveau van de kosten die strikt verbonden zijn met de
levering van de gespreksafgiftedienst voor een efficiënte vaste operator in België. Het BIPT gebruikt
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hiervoor een zuivere LRIC 2-kostenmodel, waarmee de kosten worden berekend op basis van
toekomstige incrementele kosten op lange termijn.

De andere maatregelen die in dit besluit worden opgelegd hebben onder meer betrekking op
transparantie, non-discriminatie en interconnectie op basis van de IP-technologie. Zo zal Proximus
bijvoorbeeld een referentieaanbod dienen te publiceren voor het verrichten van vaste gespreksafgifte
op zijn netwerk op basis van IP interconnectie.
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LRIC-kostenmethodologie: Long Run Incremental Cost

