Persbericht
De CRC neemt een vernieuwingsbesluit aan betreffende de analyse van de
breedbandinternetmarkten
Brussel, 23 december 2014 – De CRC (Conferentie van Regulatoren voor de elektronische
communicatiesector) heeft op 18 december 2014 een vernieuwingsbesluit aangenomen
betreffende de analyse van de breedbandinternetmarkten met als doel aan de
alternatieve operatoren toegang te bieden tot het vaste breedbandnetwerk van
Belgacom. Een arrest van het hof van beroep te Brussel van 3 december 2014 vernietigde
immers de eerdere CRC-beslissing en stuurde hierbij aan op een verdere motivering van
de beslissing, wat werd verwezenlijkt in het besluit van deze 18 december.
Op 1 juli 2011 nam de CRC de beslissing aan betreffende de analyse van de
breedbandinternetmarkten. Belgacom werd in deze marktanalyse aangeduid als enige operator
met aanmerkelijke marktmacht. Naast de verplichtingen inzake ontbundeling van het
aansluitnetwerk en inzake bitstreamtoegang, werd Belgacom de verplichting opgelegd aan
operatoren die via hun eigen netwerk opereren ook de “multicast”-functionaliteit aan te bieden.
Een dergelijk besluit moet de alternatieve operatoren in staat stellen om multimediale
toepassingen, zoals televisieaanbiedingen via het netwerk van Belgacom, aan hun klanten aan te
bieden.
Op 3 december 2014 velde het hof van beroep van Brussel een arrest, naar aanleiding van een
vordering tot nietigverklaring door Belgacom ingesteld op 15 september 2011, met betrekking
tot de CRC-beslissing van 11 juli 2011 betreffende de breedbandinternetmarkten. Dat arrest
valideert echter een reeks belangrijke elementen van de beslissing: i) de wettigheid van de van
de gekozen marktdefinities is bevestigd, net zoals (ii) de aanduiding van Belgacom als
dominante operator en (iii) de verplichting inzake operationele uitmuntendheid. Dat neemt niet
weg dat, wegens een gebrekkige motivering op 2 specifieke punten, de CRC-beslissing met
terugwerkende kracht werd vernietigd. Het hof oordeelde aldus dat onvoldoende gemotiveerd
werd of een regulering van internet via de kabelnetwerken van Telenet, Voo en Coditel al dan
niet een invloed zou gehad hebben op de verplichtingen die aan Belgacom werden opgelegd.
Anderzijds was het hof ook van oordeel dat de multicastverplichting duidelijker gemotiveerd
moest worden in het licht van het groeiende segment van gebundelde diensten die internet en
televisie omvatten (multiple-playaanbiedingen).
Het hof nodigde in het arrest de CRC ook uit om over te gaan tot een vernieuwing van haar
oorspronkelijke beslissing en er deze keer voor te zorgen dat ze voldoende is gemotiveerd. Om
de rechtszekerheid aldus te garanderen, onder andere wat de uitvoering van de beslissing
betreft, heeft de CRC dan ook op 18 december 2014 een vernieuwingsbesluit aangenomen.
Daarin wordt, zoals het hof gevraagd had, uitgelegd waarom een regulering van internet via
kabel, op het ogenblik dat de marktanalyse werd verwezenlijkt, geen invloed zou gehad hebben
op de verplichtingen die aan Belgacom werden opgelegd door de CRC. De draagwijdte en

onderliggende motivatie van de multicastverplichting worden eveneens verduidelijkt. Deze
laatste verplicht Belgacom om toegang te bieden tot het IPTV-platform aan alternatieve
operatoren die wensen te concurreren met multiple-playaanbiedingen.
Met dit vernieuwingsbesluit van de CRC kan de tenuitvoerbrenging van het marktbesluit
(goedkeuring van de referentieaanbiedingen en tarifering van de aanbiedingen voor toegang tot
het Belgacom-netwerk), die reeds meerdere jaren aan de gang is, verder gezet worden. Dit
vernieuwingsbesluit heeft een terugwerkende kracht en doet geen afbreuk aan het voornemen
van de regulatoren om een nieuwe marktanalyse uit te voeren in het komend jaar.
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