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Het BIPT verlaagt de tarieven voor gespreksafgifte op vaste
telefoonnetwerken
Brussel, 6 maart 2012 – De Raad van het BIPT heeft een besluit aangenomen betreffende
de markt voor vaste gespreksafgifte, waarin de gespreksafgiftetarieven tussen alle
operatoren worden gelijkgeschakeld naar het laagste tarief. Aan de betrokken
operatoren worden ook verplichtingen inzake transparantie, non-discriminatie en
interconnectie tussen de operatoren onderling opgelegd.
Het besluit is van toepassing op alle vaste operatoren 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. Het betreft een dienst die aanbieders met een vast
telefonienetwerk leveren aan andere operatoren om een gesprek te routeren naar een nummer
dat (in)direct via hun eigen netwerk is aangesloten. Het betreft dus een dienst die onderling
tussen operatoren geleverd wordt.
17 operatoren vallen onder de toepassing van het besluit. Al deze operatoren beschikken over
een significante machtspositie. Elke operator is de enige operator die oproepen op zijn eigen
netwerk kan afgeven. Ze beschikken dus over een monopolie voor de gespreksafgifte op hun
eigen netwerk.
Zonder regulering kan het monopolie waarover elke operator beschikt, deze ertoe aanzetten
buitensporige tarieven vast te stellen voor de afgifte van gesprekken op zijn netwerk. Deze
buitensporige prijzen zouden:
-

-

de kosten van de concurrenten kunstmatig verhogen en;
uiteindelijk doorberekend worden aan de consumenten en ondernemingen.

De belangrijkste maatregel in dit besluit is het gelijkschakelen van de
gespreksafgiftetarieven naar het laagste tarief (gemiddeld 0,71 eurocent per minuut)
tussen alle operatoren waarop dit besluit van toepassing is. De in het vorige BIPT-besluit van
11 augustus 2006 toegestane supplementaire marge van 15% die alternatieve operatoren in
staat stelde om iets hogere gespreksafgiftetarieven aan te rekenen dan Belgacom, wordt in dit
besluit geschrapt. Door deze asymmetrie af te schaffen, zullen de huidige verschillen in de
tarieven die vandaag in sommige tariefplannen bestaan, waarbij een onderscheid gemaakt
wordt naargelang van de opgebelde, kunnen verdwijnen. Ook in andere Europese landen stapt
men over naar symmetrische tarieven tussen alle operatoren in overeenstemming met de
aanbeveling van de Europese Commissie inzake gespreksafgiftetarieven tussen alle
operatoren.
De andere maatregelen die in dit besluit worden opgelegd hebben onder meer betrekking op
transparantie, non-discriminatie en interconnectie tussen de operatoren onderling.
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Dankzij de actie van het BIPT waren de prijzen van de gespreksafgifetarieven (zowel van
Belgacom als van de alternatieve operatoren) de laatste jaren reeds aanzienlijk gezakt. De
laatste 5 jaar zijn de prijzen van vaste telefonie gemiddeld met 9,4% gedaald (Bron:
www.prijsbarometer.be ).
Luc Hindryckx, voorzitter van de Raad van het BIPT:
“Dankzij dit besluit kan men verwachten dat de prijzen voor vaste telefonie voor de
consumenten zullen blijven dalen. Het besluit draagt dan ook een steentje bij tot de
verlaging van de inflatie.”
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