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Het BIPT dereguleert twee vaste telefonie-markten
Brussel, 17 december 2018 – De Belgische telecomregulator BIPT heeft beslist om, wegens het
fors afgenomen belang, de eindgebruikerstoegang via CS en CPS tot nationale vaste
telefoniediensten niet langer te reguleren. Eenzelfde beslissing werd genomen voor de
wholesale vaste gespreksopbouwmarkt, die heden gekenmerkt wordt door toegenomen
concurrentie. Door deze beslissingen vervallen de bestaande verplichtingen op Proximus op
deze markten.
Met de introductie in 2000 van de CS/CPS-verplichting op de historische operator (indertijd
Belgacom) wou het BIPT de concurrentie op de markt voor vaste telefonie stimuleren. Met Carrier
select (CS) was het mogelijk voor een consument om oproep per oproep zijn operator te kiezen. Met
carrier preselect (CPS) ging alle telefonieverkeer automatisch via de CPS-operator. Op haar
hoogtepunt in 2004 waren er meer dan 1,1 miljoen CS/CPS lijnen in ons land. Nadien daalde de
populariteit van deze dienst tot minder dan 3 procent van alle vaste telefoonlijnen op vandaag.

Het BIPT stelt nu vast dat de overgrote meerderheid van de eindgebruikers (meer dan 86%) vaste
telefonie afneemt in het kader van een bundel met andere telecomdiensten (breedband, omroep).
Deze cijfers tonen aan dat de vraag van de gebruikers om de toegang en de oproepen te kunnen
scheiden nog zeer gering is. Het aanhouden van de CS/CPS-correctiemaatregel heeft aldus nog weinig
nut en wordt met dit besluit opgeheven.
Ook speelt vandaag de concurrentie zich steeds meer af op de breedbandtoegangsmarkten en steeds
minder op stand-alone vaste telefonie. Daartoe heeft het BIPT in haar besluit van 29 juni 2018 een
heel aantal maatregelen genomen om de concurrentievoorwaarden op de wholesale
breedbandmarkten te verbeteren. Dankzij het besluit van 29 juni 2018 krijgen alternatieve
operatoren nu de kans om zowel via het netwerk van Proximus als via het netwerk van de
kabeloperatoren telefoondiensten te verstrekken, al dan niet in bundels. Hierdoor acht het BIPT het
niet langer noodzakelijk om de retailtoegangsmarkt te reguleren.
Het BIPT heeft tegelijkertijd ook de markt voor vaste gespreksopbouwdiensten onder de loep
genomen. De gespreksopbouwdienst is een wholesaledienst die toelaat dat een onderneming die een
niet-geografisch nummer exploiteert (bijv. een 0900-nummer) oproepen kan ontvangen die
afkomstig zijn van alle gebruikers, ongeacht het netwerk waarvan zij klant zijn.

Wat deze wholesalemarkt voor vaste gespreksopbouwdiensten naar niet-geografische nummers
(type 070, 0800, 090x) betreft, stelt het BIPT dat de markt in belang afneemt, aangezien voor
eindgebruikers steeds vaker alternatieven beschikbaar zijn, onder meer via (gratis) diensten via het
internet (bv. app, chat dienst) of omdat voor het bellen van deze speciale nummers eindgebruikers
steeds vaker naar hun mobiele telefoon grijpen. Het BIPT heeft dan ook beslist om ook op deze markt
de bestaande verplichtingen op Proximus op te heffen.
Aangezien Proximus zich op vrijwillige basis engageert om op beide markten de bestaande diensten
tot eind 2019 aan de huidige voorwaarden te blijven uitvoeren wordt aldus in een overgangsfase
voorzien.
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De deregulering van deze markten ligt volledig in lijn met de aanbeveling van de Europese Commissie.
De Europese Commissie had dan ook geen commentaar op het besluit van het BIPT.
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