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Inleiding
Dit document is het eerste rapport van het onderzoek 'Uitvoering van een landelijk project
voor de implementatie van het netwerk voor breedband- en supersnelle breedbandinternet'
in opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
Het schetst de situatie van het uitrollen van supersnelle breedband in België en geeft een
overzicht van de belangrijkste partijen op de markt en een analyse van de perspectieven
voor het uitrollen van supersnelle breedband in België, met name met betrekking tot de
doelstellingen van de digitale agenda van de Europese Commissie (DAE).
Dit rapport is gebaseerd op een analyse van documenten en op gesprekken.
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1. Overzicht van de markt voor
breedband en supersnelle
breedband, eind 2012
1.1. Verdeling van de toegangstechnologieën
Eind 2012 telde België bijna 3,7 miljoen abonnees voor breedband en supersnelle
breedband (hierna respectievelijk BB en SBB genoemd).
In België zijn er meerdere toegangstechnologieën beschikbaar:
-

De 'traditionele' technologieën voor breedbandtoegang: ADSL en toegang via
een kabelmodem

-

NGA-oplossingen (Next Generation Access): VDSL en FTTLA + DOCSIS 3.0

-

Draadloze toegangsoplossingen

Voor breedband bedient het ADSL-netwerk dat is uitgerold door de vroegere monopolist,
Belgacom, momenteel 99,85 % van de Belgische huishoudens. Dit is een van de hoogste
dekkingsgraden ter wereld.
Bij oplossingen met een kabelmodem wordt gebruikgemaakt van het coaxnetwerk, is de
glasvezel niet tot aan de woning aangelegd en is DOCSIS 3.0 niet geïmplementeerd.
Draadloze oplossingen (meestal WiMAX) beslaan
onbetekenend deel van de BB-markt in België.

slechts

een

minimaal,

vrijwel

De ontwikkeling naar supersnelle breedband vindt plaats, hetzij door de implementatie van
nieuwe FTTH-architecturen ('Fiber to the Home' of glasvezelverbinding tot aan de woning),
hetzij door de verbetering van bestaande netwerken (kopernetwerk bij ADSL of coaxnetwerk
bij kabel).
In België heeft deze tweede aanpak de voorkeur, met:
-

de ontwikkeling van ADSL naar VDSL en vervolgens naar VDSL2 enerzijds,
waarbij VDSL2 theoretische snelheden van 50 Mbps kan halen voor abonnees
vlakbij de daarvoor geschikte hoofdverdelers en wijkverdelers;

-

de modernisering van de kabelnetwerken anderzijds. Deze modernisering van
de coaxnetwerken door kabeloperatoren vindt progressief plaats en niet alle
huishoudens die hun internet via deze infrastructuur krijgen, kunnen tegelijkertijd
van deze technologische ontwikkelingen profiteren. Overigens, ook als het
netwerk is gemoderniseerd (wat het geval is in België, waar DOCSIS 3.0 is
geïmplementeerd in de meeste coaxnetwerken), betekent dat nog niet dat alle
abonnees naar deze oplossing zijn overgestapt. Alleen nieuwe abonnees krijgen
automatisch een DOCSIS 3.0-modem aangeboden, terwijl bestaande abonnees
zelf stappen moeten ondernemen om om te schakelen. Let wel, door de
implementatie van de DOCSIS 3.0-standaard kunnen de downloadsnelheden
stijgen tot minimaal 30 Mbps.

Eind 2012 vertegenwoordigden deze twee toegangstypen ongeveer 58 % van het totale
aantal BB- en SBB-abonnees in België (tegen 39 % een jaar eerder). Dat betekent dat
België zich voor de penetratie van supersnelle breedband tussen de Europese voorlopers
schaart.
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Overzicht 1. BB- en SBB-markt in België, spreiding van abonnees naar toegangstechnologie
(december 2012)
Overige
2%

VDSL
29%

ADSL
22%

Kabelmodem
(FTTLA+Docsis
3.0 inbegrepen)
47%

Bron: IDATE, BIPT

1.2. Dekkingsgraad van SBB
De architectuur die het meest wordt gebruikt voor SBB-dekking is VDSL, dat vrijwel in het
hele land beschikbaar is door toedoen van Belgacom. Zo kunnen eind 2012 4 miljoen
huishoudens via VDSL worden aangesloten.
De markt voor SBB heeft ook een impuls gekregen door het dynamisme van de
kabeloperatoren, en dan met name van Telenet, dat grotendeels in handen van Liberty
Global is en vooral actief is in Vlaanderen en deels in Brussel met zijn DOCSIS 3.0-netwerk.
Eind 2012 bediende Telenet 2,866 miljoen huishoudens (waarvan meer dan 400.000 SBBabonnees).
Ook de FTTH-architectuur is uitgerold in België, maar in veel geringere mate. Het zijn
meestal kleine lokale operatoren die zulke architectuur gebruiken, of ze is het resultaat van
zeer kleinschalige proeven door Belgacom (met ongeveer 7.000 aansluitbare huishoudens).
Hierbij gaat het in feite meestal om 'Fiber to the Office'-aansluitingen en dus eerder om
kleine bedrijfjes dan woonhuizen. Zo zijn er eind 2012 14.400 huishoudens die via FTTH/B
kunnen worden aangesloten.
Kortom, dankzij de verschillende uitgerolde netwerken is België inzake dekkingsgraad een
van de voorlopers in Europa.
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Afbeelding 1. SBB-dekkingsgraad onder Belgische huishoudens, eind 2012
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Bron: Broadband coverage 2012 – Europese Commissie

1.3. De regelgeving
In België valt de markt voor BB onder regelgeving die geldt voor BB in het algemeen en voor
het SBB VDSL-netwerk dat uitgerold is door de vroegere monopolist (Belgacom). Deze is op
grond van deze regelgeving verplicht zijn netwerk open te stellen voor andere operatoren.
De tarieven die Belgacom aan de andere operatoren vraagt, worden meestal naar beneden
bijgesteld door het BIPT.
Onlangs was de belangrijkste vernieuwing in de regelgeving dat deze verplichting nu ook
geldt voor kabelbedrijven, die tot dan toe niet gedwongen waren hun concurrenten toegang
1
tot hun netwerken te bieden . In het vervolg moeten kabeloperatoren dus ook hun
infrastructuren openstellen voor elke operator/ISP die daarom vraagt. Het netwerk hoeft pas
te worden opengesteld als er een officieel verzoek voor is ingediend en dat moet binnen zes
maanden na dit verzoek gebeuren.
Naast deze herziening van de regelgeving van de markt voor breedband en supersnelle
breedband zijn in de loop van 2012 regels aangenomen met wijzigingen voor:
o

de btw-betaling bij facturering aan particulieren die niet belastingplichtig zijn;

o

de kennisgevingen aan de consument bij prijswijzigingen en/of wijzigingen in de
algemene voorwaarden;

o

de verplichte vermeldingen op contracten en de verplichting schriftelijke
contracten te hebben;

o

het automatische incasso;

o

de vermelding van de reële internetsnelheden in de contracten.

Zo moeten de consumenten voortaan schriftelijk worden gewaarschuwd bij elke wijziging, en
moet de klant expliciet aangeven of hij met de wijziging instemt of niet. Verder kan de

1

Hierbij kunnen we opmerken dat de vroegere monopolist Belgacom slechts tot een deel van de diensten van
kabeloperatoren toegang heeft, namelijk analoge televisie.
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consument in het vervolg na een periode van zes maanden zijn contract zonder opgave van
redenen opzeggen.
Ondanks een relatief bescheiden regelgeving voor SBB vergeleken met onze buurlanden
geeft de SBB-markt blijk van een reële dynamiek, waardoor we ons kunnen voorstellen dat
de groei doorzet. Dit was al een van de doelstellingen van het SuperFast Belgiumprogramma uit 2009, dat als belangrijkste doel had de digitale kloof te verkleinen en de
beschikbare snelheden te verhogen door in te zetten op glasvezelnetwerken.
Maar de complexiteit van de wet- en regelgeving in België, en met name het feit dat de SBBpartijen onder verschillende regelgevende instanties vallen, zou ook gevolgen kunnen
hebben voor toekomstige infrastructuurinstallaties.
Na de opkomst van het fenomeen convergentie wordt steeds vaker gevraagd aan de
regelgevende autoriteiten (telecommunicatie, radio en televisie) om overleg te plegen. Let
wel, elke gemeenschap heeft zijn eigen regelgevende instantie voor radio en televisie: CSA
voor de Franse Gemeenschap, VRM voor de Vlaamse Gemeenschap en Medienrat voor de
Duitstalige Gemeenschap. Het BIPT is de regelgevende instantie voor telecommunicatie.
Dankzij een samenwerkingsovereenkomst die de federale staat en de gemeenschappen in
november 2006 hebben gesloten, kunnen de activiteiten van deze instanties worden
gecoördineerd wanneer een van de instanties nieuwe wetgeving wil instellen en/of bij de
uitwisseling van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden op het gebied van
communicatienetwerken. De Conferentie van Regulatoren voor de elektronische
communicatiesector (CRC) centraliseert de besprekingen tussen de instanties.
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2. De partijen voor snel en supersnel
internet
Naast de belangrijkste marktpartijen (Belgacom, Telenet, Numericable, maar ook
Brutélé/VOO) telt de markt voor breedband- en supersnelle breedbandinternet in België nog
een honderdtal serviceproviders (hierna ISP's genoemd).
Hierna volgt een beschrijving van de positionering en de SBB-strategie van de belangrijkste
partijen.

2.1. Belgacom
De historische Belgische operator, Belgacom, is actief op de BB-/SBB-markt met zijn ADSLen FTTN+VDSL-netwerken en, in mindere mate, zijn FTTH-netwerken. Zijn diensten worden
onder eigen naam en via Scarlet aangeboden.
Overzicht 2. abonnees voor breedband en supersnelle breedband van Belgacom (particulieren
en bedrijven, Scarlet inbegrepen) (december 2012)
Belgacom
Aantal abonnees
Breedband en
supersnelle breedband
Waarvan FTTH
Waarvan VDSL

1.636.000

Aantal aansluitbare huishoudens
4.858.000

2.000

7.000

1.200.000

4.000.000

Bron: IDATE

Strategie SBB-uitrol
Om SBB-diensten te kunnen leveren en om zich tegen de concurrentie van Telenet te
verweren heeft Belgacom zich al snel gestort op de uitrol van de FTTN+VDSL-architectuur,
en dan met name via zijn “Broadway”-project. Dit project startte in 2004 en was bedoeld om
glasvezel dichter bij de klant te brengen. Zo was Belgacom een van de eerste operatoren die
de VDSL-technologie uitrolde, en later, in 2008, de VDSL2-technologie.
De dekkingsgraad van VDSL van Belgacom is in 2012 met vier punt gestegen tot 85 % van
de huishoudens (tegenover de dekkingsgraad van 99,85 % van het ADSL-netwerk).
Het is duidelijk eerder de snelheidsverhoging dan de uitrol van FTTH-oplossingen die de
kern vormt van de SBB-strategie van de operator. Hij richt zich op de technologische
ontwikkeling van VDSL en, in samenwerking met de fabrikant van elektronische apparatuur
Alcatel-Lucent, gebruikt hij VDSL2-vectoring om zijn abonnees steeds hogere snelheden te
kunnen aanbieden. Belgacom zou deze nieuwe technologie dus in het kader van het
Broadway-project in het Belgische landschap moeten introduceren. De operator zou
daardoor vanaf 2014 internetverbindingen van minimaal 50 Mbps moeten kunnen leveren en
moeiteloos snelheden van 100 Mbps moeten kunnen aanbieden (maar alleen aan de
gebruikers die het dichtst bij de toegangspunten zitten, omdat de prestaties van VDSLvectoring snel worden beïnvloed door de afstand).
Tegelijk breidt Belgacom zijn SBB-strategie uit met de toepassing van de FTTH-architectuur
door middel van proeven in Rochefort (2007) en Sint-Truiden (2009). Voorlopig heeft
Belgacom nog maar weinig FTTH/B-architecturen uitgerold. De vroegere monopolist wil
deze echter vanaf 2013 naar bepaalde nieuwe woongebieden uitbreiden. Toch is dit geen

www.idate.org © IDATE 2013

9

voorbode van een grootschalige uitrol, omdat het aantal nieuwe woningen in België vrij
beperkt is (zo'n 10.000 nieuwe woningen per jaar).
Afbeelding 2.

BB-/SBB-strategie voor het vaste netwerk van Belgacom - technologieën die de
operator geïmplementeerd heeft

Bron: Belgacom

Marketing en commerciële positionering
De geldende regelgeving verplicht de vroegere monopolist om andere providers en ISP's
toegang tot zijn infrastructuren te leveren. In België is ontbundeling mogelijk, maar slechts
weinig andere operatoren maken er gebruik van. De bitstream-oplossingen die de vroegere
monopolist aanbiedt, komen dan ook het meeste voor: eind 2012 vertegenwoordigden deze
40 % van de wholesale-verkopen van netwerktoegang van Belgacom.
De operator levert ook bitstream voor SBB. Zo heeft KPN Group Belgium (dat nadien de
naam BASE Company kreeg) bijvoorbeeld in oktober 2012 een samenwerkingsverband
aangegaan met Belgacom om zijn eigen SBB-diensten te kunnen aanbieden via het VDSLnetwerk van de operator (wholesale-niveau).
Voor zijn diensten voor eindklanten heeft Belgacom begin 2013 de snelheden voor
internettoegang verhoogd bij gelijkblijvende tarieven. Sindsdien worden op de site van
Belgacom alle internetabonnementen aangeboden met een snelheid van 50 Mbps
(tegenover een minimumsnelheid van 30 Mbps daarvoor). Hierbij moeten we opmerken dat
het hier gaat om een maximale theoretische snelheid die uiteraard afhangt van de afstand
van de woning tot de verdeler. De abonnementen onderscheiden zich alleen door de
uploadsnelheid (van 2,5 tot 4 Mbps) en de maandelijkse databundel (via de vaste lijn en via
3G). Slechts één abonnement biedt onbeperkt internet via een vaste lijn.
Belgacom biedt ook pakketten aan met internet, telefonie en/of televisie. Het basispakket
van deze operator bevat meer dan 70 televisiekanalen. De operator heeft bovendien
overeenkomsten gesloten om de weergaverechten voor voetbal en basketbal in handen te
krijgen. Belgacom biedt dan ook gratis voetbal- en basketbalprogramma's aan, waarmee de
operator een zeer groot voordeel heeft ten opzichte van bepaalde concurrenten, omdat sport
vaak een sterke troef is in het aanbod van themakanalen van de operatoren.
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Afbeelding 3. Internetdiensten van Belgacom, kw4-2012 — kw1-2013

Bron: Belgacom
Afbeelding 4. Pakketaanbod van Belgacom

Bron: Belgacom
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2.2. Telenet
Telenet is een van de vele dochterondernemingen van de Amerikaanse groep Liberty
2
Global , die 58 % van de aandelen van de kabeloperator in handen heeft.
Naast Belgacom is Telenet een centrale partij op de Belgische markt voor BB en SBB, die
vooral in het Vlaamse deel van het land dekking biedt. Eind 2012 bedient Telenet in totaal
2,867 miljoen huishoudens, dat wil zeggen 98 % van de Vlaamse huishoudens en 59 % van
alle huishoudens van België.
Halverwege 2013 telt Telenet ongeveer 2 miljoen klanten, waarvan 1,425 miljoen
internetabonnees, 1,453 miljoen abonnees voor digitale televisie en 675.000 abonnees voor
mobiele telefonie (via een samenwerkingsverband met Mobistar).
550.000 internetabonnees hebben SBB-toegang met een snelheid van meer dan 50 Mbps
(37 % van de abonnees). De internetabonnees van Telenet krijgen gemiddeld een snelheid
van 43 Mbps (tegenover 31 Mbps eind 2011).
Afbeelding 5. Locatie van de belangrijkste activiteiten van Telenet in België

Bron: Telenet
Overzicht 3. Gegevens voor breedband- en supersnel breedbandinternet van Telenet
(halverwege 2013)
Telenet
Aantal abonnees
Breedband en
supersnelle breedband
Waarvan FTTH
Waarvan FTTLA

Aantal aansluitbare huishoudens

1.425.000

2.868.800
1.100

3.500

550.000

2.863.000

Bron: IDATE, gebaseerd op data van, en een vergadering met de kabelexploitant

De strategie van Telenet is er voornamelijk op gericht om steeds weer vernieuwende en
concurrerende diensten te leveren. Zo biedt het bedrijf steeds hogere snelheden, waardoor
Telenet de gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU) kan verhogen en het klantenverloop
kan beperken.
Sinds 2008 experimenteert Telenet met de implementatie van DOCSIS 3.0 in Mechelen.
Ondanks het geringe succes van deze proef (slechts een beperkt aantal abonnees stapte
over) en een chaotisch begin slaagde Telenet er toch in een plaats op de SBB-markt te
veroveren en introduceerde het begin 2010 zijn 'Telenet FiberNet'-abonnementen die een
2

Halverwege 2013 is de groep Liberty Global gevestigd in 14 landen.
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internetverbinding van 100 Mbps inhouden. Het daarop volgende jaar stelde Telenet zijn
snelheden van 40 en 60 Mbps open voor de gewone klanten.
In juni 2013 vereenvoudigde ook Telenet zijn SBB-aanbod: voortaan zijn er twee triple playopties: “Whop” en “Whoppa”, die een toegangssnelheid van respectievelijk 60 en 120 Mbps
bieden.
Tegelijkertijd vervolgde het zijn strategie van vernieuwing door in te zetten op de
ontwikkeling van netwerken via het investeringsprogramma “Digital Wave 2015”. Dit project
laat zich volgens Telenet in enkele punten samenvatten:


versnelde uitbreiding van het glasvezelnetwerk;



het Pulsar-programma, om het aantal knooppunten te verhogen en het aantal
huishoudens per knooppunt te verlagen. Zo voorziet Telenet dat in 2015 elk
knooppunt 500 huishoudens zal bedienen (tegenover de 1.400 huishoudens die
in 2010 onder één knooppunt vielen);



uitbreiding van het aantal routers.

Dit programma zal naar verwachting tot 2015 lopen en een geschatte jaarlijkse totale
investering van 30 miljoen euro vergen. Inmiddels heeft Telenet enkele FTTH-installaties
gerealiseerd, volledig willekeurig en uitsluitend in nieuwe bouwzones. Dit soort uitrol,
meestal op initiatief van privé-eigenaars en niet op verzoek van grote vastgoedgroepen,
wordt waarschijnlijk niet uitgebreid.
In juni 2013 telt de kabeloperator gemiddeld 650 huishoudens per knooppunt. Sindsdien
heeft Telenet zijn DOCSIS 3.0-netwerk uitgebreid naar zijn volledige bedieningsgebied.
De aansluitbare huishoudens kunnen hierdoor profiteren van een internetverbinding van
120 Mbps. Eind 2012 hadden alle klanten van Telenet een verbinding van minimaal 25 Mbps
en halverwege 2013 was de gemiddelde snelheid voor een Telenet-abonnee 43 Mbps.
Overzicht 4. Verdeling van de internetabonnees van Telenet per snelheidscategorie (juni 2013)

Bron: Telenet

Telenet biedt dus hogere maximumsnelheden dan Belgacom. De kabeloperator is niet van
plan het daarbij te laten, gezien hij al bericht over de implementatie van de toekomstige
standaard DOCSIS 3.1: deze is nog niet klaar, maar maakt snelheden tot 1 Gbps over
FTTLA-netwerken mogelijk.
Op commercieel vlak schuift Telenet ook zijn “Wi-Free”-optie naar voren, waarmee
gebruikers met al hun mobiele apparaten verbinding kunnen maken met internet via Fon wifihotspots. Voor het televisieaanbod biedt deze Belgische kabeloperator meer dan 75
kanalen, de optie om op meerdere apparaten tv te kijken en bediening van de televisie met
de “digicorder”.
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De strategie van Telenet berust op vier sterke concepten:
-

eenvoud: een duidelijk en eenvoudig aanbod, op maat van de behoefte van de
klant, met gemakkelijke keuzemogelijkheden;

-

transparantie: geen verborgen kosten, geen minimale contractduur, begrijpelijke
contracten;

-

overal beschikbaar: elke abonnee moet toegang hebben tot elk aanbod;

-

verbetering van het aanbod: anticiperen op nieuwe behoeften met een steeds
sterker aanbod.

Afbeelding 6. De vier strategische pijlers van Telenet

Bron: Telenet
Afbeelding 7. Internetaanbod van Telenet

60 Mbps
60
Mbps
3 Mbps
100 Gbps

Bron: Telenet
Afbeelding 8. Triple play-aanbod van Telenet: Whoppa

Abonnement voor
teledistributie
inbegrepen

€63,50/maand

Huur
HD digicorder

€8,20/maand

Een andere decoder kiezen

Digitale televisie met 75 zenders, waarvan er 43 bekeken
kunnen worden vanaf een pc, laptop of tablet
Ultrasnelle internetverbinding van 120 Mbps

€20 online korting
+
Gratis installatie
+
Gratis activatie

Voorwaarden

Gratis oproepen in de daluren en in het weekend via
uw vaste lijn, ook met uw smartphone aan de hand van
de applicatie Triiing
Snelle en gratis toegang tot internet buitenshuis dankzij
Wi-Free

Bron: Telenet
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2.3. Numericable
Numericable, handelsnaam van de groep Coditel, is in 2003 overgenomen door de groep
Altice. Halverwege 2011 heeft een consortium van lokale investeerders, waaronder Deficom
Telecom en Apax, een aandeel genomen in Numericable.
Het netwerk van Numericable dekt zes gemeenten in Brussel, twee in Vlaanderen die tegen
Brussel aanliggen en een deel van de Laars van Henegouwen, dankzij de overname van het
intercommunale netwerk AIESH in de loop van 2013.
Afbeelding 9. Dekkingsgebied van Numericable, halverwege 2013

Bron: Numericable

Het gaat hier in totaal om ongeveer 170.000 aansluitbare huishoudens (waarvan 150.000 in
Brussel). Numericable heeft bijna 90.000 klanten in Brussel, waarvan 90 % digitale televisie
en gratis basisinternettoegang van 5 Mbps heeft. Ongeveer 46.000 klanten hebben gekozen
voor een betaald internetpakket, dus voor hogere snelheden dan de basissnelheid van
5 Mbps. Hierbij kan het gaan om internet only-abonnementen of om pakketten (double of
triple play-pakketten).
Het AIESH-netwerk is meteen na de overname gemoderniseerd en vertegenwoordigt in
totaal 12.000 abonnees, waarvan 1.000 klanten met een betalend internetabonnement, op
bijna 18.000 aansluitbare huishoudens.
Overzicht 5. Gegevens voor breedband- en supersnelle breedbandinternet van Numericable
(december 2012)
Numericable
Aantal abonnees
Breedband en
supersnelle breedband
Waarvan FTTLA

46.000

Aantal aansluitbare huishoudens
170.000

9.000

150.000

Bron: IDATE, gebaseerd op data van, en een vergadering met de kabelexploitant

Het netwerk van Numericable is zo geconfigureerd dat er iets meer dan 500 huishoudens
per optisch knooppunt zijn (er zijn ongeveer 250 knooppunten geïnstalleerd). Het gaat
trouwens niet helemaal om een FTTLA-architectuur, want er zijn nog vier à vijf versterkers
geïnstalleerd tussen de optische knooppunten en de woningen. Maar met de implementatie
van DOCSIS 2.5 (vanaf 2009), en daarna van DOCSIS 3.0, is Numericable in staat
downloadsnelheden tot 200 Mbps aan te bieden in Brussel, en tot 100 Mbps in het zuiden
van het land.
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Afbeelding 10. Ontwikkeling van de SBB-dekking van Numericable, juni 2010 - december 2012

SBB-dekking van Numericable
100.000

2%

50.000

1%

0

0%
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2010 Dec
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Dec 2010
2010 Juin
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Dec 2011
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Juni2012
2012 Dec
Dec2012
2012
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raccordables
viahuishoudens
FTTLA
Via
FTTLA
aansluitbare

Dekkingsgraad
Taux de couverture

Bron: IDATE

Numericable is een van de voorlopers en legt zich vooral toe op de levering van steeds
vernieuwende diensten. Zo is het bedrijf in 2010 begonnen met het op de markt brengen van
nieuwe diensten zoals internet 100 Mbps, 3D en ook S-VOD HD. Het jaar daarop
introduceerde het bedrijf een internetverbinding van 120 Mbps (deze optie wordt echter niet
op de site van de kabeloperator genoemd). In het voorjaar lanceerde Numericable “La Box”
in België. Dit aanbod bestaat uit een modem, een decoder, een recorder, een
multimedialezer en een Blu-ray-lezer (als optie). Daarmee was het de eerste operator die het
alles-in-éénpakket in het land introduceerde.
Halverwege 2013 bestaat het assortiment van Numericable uit twee internet onlyabonnementen voor supersnelle breedband (30 Mbps 100 Mbps) en pakketabonnementen
met internetsnelheden van 50, 100 en 200 Mbps.
Overzicht 6. Internetaanbod van Numericable

INTERNET
30 MEGA

INTERNET
100 MEGA

29,90€/maand

49,90€/maand

Vermogen (down / up):
Gegevensuitwisseling:
Antivirus:
Modem inbegrepen:

30 Mbps / 1 Mbps
50 GB
Security Pack 1 PC
Wifi G

Vermogen (down / up):
Gegevensuitwisseling:
Antivirus:
Modem inbegrepen:

100 Mbps / 5 Mbps
100 GB
Security Pack 1 PC
Wifi G

Bron: Numericable
Overzicht 7. SBB-pakketaanbod van Numericable

TRIPLE PLAY

TRIPLE PLAY
MOBILE

Vanaf 45,90€ per maand

Vanaf 55,90€ per maand

+

+

+

+

Bron: Numericable
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2.4. VOO
VOO is het gezamenlijke handelsmerk van de kabeloperatoren Brutélé en Tecteo voor de
levering van televisie-, internet- en telefoondiensten.
Van oudsher waren de coaxnetwerken van Wallonië en Brussel eigendom van dertien
intercommunales. Tussen 2007 en 2009 heeft Tecteo elf van deze dertien intercommunale
netwerken overgenomen, met uitzondering van de netwerken van Brutélé en AIESH, dat
tegenwoordig onder Coditel (Numericable) valt. Met deze overnames was een investering
van 468 miljoen euro gemoeid.
Eind 2012 heeft het bedrijf in totaal 120.000 abonnees, waarvan het merendeel in Wallonië
(twee derde van alle abonnees) en de rest in Brussel. In totaal worden 30 gemeenten
bediend door hun BB-/SBB-netwerk. Ongeveer 2 à 3.000 klanten hebben een verbinding van
100 Mbps, maar het grote merendeel van de internetabonnees heeft gekozen voor een
snelheid van 40 of 50 Mbps.
Bovendien moet worden opgemerkt dat de kabeloperator niet enkel particulieren en
ondernemingen tot zijn klanten rekent, maar ook andere operatoren.
Afbeelding 11. Geografische spreiding van het handelsaanbod van Brutélé/Tecteo

Brutélé regio
A.I.E.S.H. regio
VOO regio
Bron: Tecteo

Tecteo heeft sinds 2008-2009 ook ongeveer 300 miljoen euro geïnvesteerd in de
modernisering van zijn infrastructuur en in de harmonisering van de intercommunale
netwerken die de groep heeft overgenomen.
Maar nog bijna 15 % van de huishoudens in het geografische dekkingsgebied van Tecteo
(voornamelijk in het Duitstalige gebied) is nog aangesloten op een niet-gemoderniseerd
netwerk. Deze huishoudens hebben alleen analoge en digitale televisie: doordat er geen
retourkanaal is, kunnen zij geen verbinding maken met internet. De recente beslissing om de
kabelnetwerken open te stellen kan hier een negatief effect hebben op de verdere
modernisering. Voor deze huishoudens gaat het niet alleen om de implementatie van
DOCSIS 3.0, maar gaat het er ook om de glasvezel zo ver mogelijk in de infrastructuur door
te trekken: hiervoor is een speciale investering door de kabeloperator nodig, die niet graag
een financieel risico wil nemen met de kans om het potentiële zakelijke voordeel te verliezen
aan concurrerende operatoren.
Overigens is VOO ook op zeer kleine schaal betrokken bij een FTTH-experiment, maar deze
architectuur is absoluut niet prioritair voor de komende jaren.
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Overzicht 8. Gegevens voor breedband- en supersnelle breedbandinternet van VOO
(december 2012)
VOO
Aantal abonnees
Breedband en
supersnelle breedband
Waarvan FTTH

Aantal aansluitbare huishoudens

120.000

NB
1.000

1.500

Bron: IDATE, gebaseerd op data van, en een vergadering met de kabelexploitant

Voor VOO stond het jaar 2012 in het teken van de uitbreiding van het assortiment aan
digitale decoders. Het bedrijf introduceerde namelijk zijn VOObox, die toegang geeft tot het
digitale aanbod van VOO, maar niet tot de interactieve functies die beschikbaar zijn via de
VOOcorder (zoals opnemen, video-on-demand (VoD) en pauzeren/terugspoelen).
Op grotere schaal heeft de operator geleidelijk zijn complete productassortiment uitgebreid.
Zo is VOO in februari 2012 begonnen met het op de markt brengen van 100 Mbps-toegang.
Vervolgens bood het bedrijf in april 2013 een gesegmenteerd internetaanbod aan zijn
klanten aan, met snelheden variërend van 30 tot 100 Mbps en ruimere datalimieten dan
daarvoor.
Een van de vernieuwingen die VOO in de loop van 2012 doorvoerde, was de introductie van
het multiscreen tv-platform 'VOOmotion', een dienst die het mogelijk maakt op allerlei
apparaten televisie te kijken. Via dit nieuwe platform zijn sommige specifieke
televisieprogramma's, VoD-content en de wedstrijden van de Jupiler League beschikbaar.
Afbeelding 12. Ontwikkeling van het internetaanbod van VOO, 2012-2013
Vanaf 01/04/2013

Tot 31/03/2013
Downloadsnelheid

Uploadsnelheid

Datavolume

Downloadsnelheid

Uploadsnelheid

Datavolume

1P: 50 GB
2P: 50 GB
3P: 100 GB

1P: 50 GB
2P: 100 GB
3P: 100 GB

1P: 75 GB
2P: 75 GB
3P: 150 GB

1P: 150 GB
2P: Onbeperkt
3P: Onbeperkt

1P: 150 GB
2P: Onbeperkt
3P: Onbeperkt

1P: Onbeperkt
2P: Onbeperkt
3P: Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Bron: VOO
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Afbeelding 13. Internetaanbod van VOO

50

Bron: VOO
Afbeelding 14. Pakketaanbod van VOO

Bron: VOO
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2.5. Andere partijen
Er zijn veel partijen actief op de BB-/SBB-markt in België, het BIPT telt meer dan 100 IPS's.
Maar dit zijn providers die vooral actief zijn in breedband. Sommige providers leveren
weliswaar ook SBB-diensten, maar dan op een relatief beperkte schaal.

EDPnet
EDPNet is een leverancier van diensten en internettoegang die actief is in heel België.
EDPNet heeft ook internationale ambities en levert diensten in buurlanden, zoals Nederland.
Het bedrijf biedt oplossingen op basis van het Wholesale Broadband Access VDSL2-aanbod
van Belgacom (WBA VDSL2), waardoor EDPNet momenteel nog geen triple play-aanbod in
zijn catalogus kan opnemen.
EDPNet richt zich zowel op de markt van particulieren/semiprofessionals (ongeveer 9.000
klanten, waarvan bijna 1.500 een VDSL-verbinding hebben), als op de B2B-markt (ongeveer
8.000 klanten, waarvan bijna 3.000 met VDSL-toegang).
Omdat EDPNet geen televisie- en videodiensten kan aanbieden, legt het bedrijf de nadruk
op de flexibiliteit en kwaliteit van zijn diensten. Dit zijn argumenten die uiteraard meer
waarde hebben op de zakelijke markt.
Maar EDPNet zal ongetwijfeld zijn dienstencatalagus uitbreiden met televisie en triple playoplossingen als het wholesale-aanbod van Belgacom dat mogelijk zou maken (voorlopig is
het aanbod van de vroegere monopolist nu in onderzoek bij het BIPT), ook al vindt EDPNet
dat deze positionering te laat is en dat het a priori interessanter zou zijn de nadruk te leggen
3
op de ontwikkeling van het OTT-aanbod .
Afbeelding 15. Het aanbod voor particulieren van EDPNet

Bron: EDPnet
3

De afkorting OTT, voor Over The Top, verwijst naar de levering van televisie en video via open internet: dat houdt
in dat de leverancier van de OTT-dienst de structuren die door een andere partij zijn geïmplementeerd gebruikt om
deze dienst te leveren. Dat staat tegenover de strategie van de telecomproviders die hun eigen televisie- en
videodiensten leveren via gereserveerde netwerken die zij hebben ontwikkeld.
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BASE Company (voorheen KPN Group Belgium)
De Belgische dochteronderneming van de Nederlandse KPN-groep, voorheen KPN Group
Belgium genoemd, heeft in het voorjaar van 2013 haar naam gewijzigd in BASE Company.
Deze wijziging illustreert de strategie van de groep, die vooral op oplossingen voor mobiele
telefonie is gericht.
De operator blijft echter oplossingen voor breedbandinternet aanbieden, met name via ADSL
(op basis van het Belgacom-netwerk). Dit aanbod is uitgebreid na de overeenkomst tussen
de operator en Belgacom voor de levering van snelle en zeer snelle internettoegang via de
VDSL2-infrastructuur van de vroegere monopolist (deze overeenkomst heeft in eerste
instantie een looptijd van vijf jaar).
Begin februari 2013 heeft de operator zijn nieuwe aanbod voor televisie, vaste telefonie en
internet geïntroduceerd onder het merk Snow. De operator biedt in het vervolg
internetsnelheden tot 50 Mbps en onderscheidt zich van zijn concurrenten met een
vereenvoudigd aanbod bestaande uit drie bundels.
Afbeelding 16. BB-/SBB-pakketaanbod van KPN

Bron: KPN

Mobistar
Mobistar mengt zich op de markt van vast en mobiel breedbandinternet.
Alhoewel Mobistar eind 2012 een zeer concurrerend aanbod voor vaste internettoegang via
het ADSL-netwerk van Belgacom op de markt had gezet (met een van de voordeligste
abonnementen op de markt, à 20 euro voor particulieren), kondigde het bedrijf in april 2013
officieel aan te stoppen met de levering van vast internet aan particulieren. Sindsdien levert
het bedrijf dit soort diensten alleen nog maar aan bedrijven. Hierdoor is de abonneebasis
voor ADSL van Mobistar in één jaar met 13 % gedaald. Eind juni 2013 waren er nog 67.412
ADSL-klanten tegenover 77.496 klanten het jaar ervoor.
Als reden voor deze commerciële koerswijziging gaf Mobistar het magere succes dat het
bedrijf met zijn aanbod behaalde. Er zijn meerdere mogelijke oorzaken voor het magere
succes, met name de trage indienststelling van de lijnen die het bedrijf had gehuurd bij de
vroegere monopolist. Mobistar zou een nieuw aanbod voor vast internet kunnen
introduceren door de recente openstelling van de kabelnetwerken.

www.idate.org © IDATE 2013

21

CyberNet
Cybernet is een bedrijf dat in 1996 is opgericht en dat voornamelijk in Wallonië DSL-toegang
biedt. Het aanbod van Cybernet is gebaseerd op de ADSL- en VDSL-netwerken van
Belgacom, waardoor het bedrijf internetverbindingen van 50 Mbps kan leveren. Sinds 2013
biedt het zelfs snelheden van 100 Mbps. Maar momenteel is er nog geen tarief bekend voor
dit aanbod.
Cybernet levert ook een triple play-optie met een internetverbinding van 50 Mbps in een
basisabonnement van 62 euro per maand met onbeperkt dataverkeer.
Afbeelding 17. Internetaanbod van Cybernet

/ maand
/maand

/ maand

/ maand

Onbeperkt

/ maand

Bron: CyberNet

Dommel
Dommel is het handelsmerk van de operator Schedom in Vlaanderen. Dit bedrijf biedt vaste
en mobiele telefonie en internettoegang, voornamelijk via het netwerk van Belgacom.
Het bedrijf biedt ook pakketten, waarmee diensten kunnen worden gecombineerd. Dommel
levert geen digitale televisie.
De theoretische maximale internettoegang is 24 Mbps downstream en 3 Mbps upsteam. Dat
betekent dat het bedrijf zich niet kan plaatsen als een partij op de markt voor supersnel
internet: hiervoor moet de downloadsnelheid minimaal 30 Mbps zijn.
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3. Ontwikkeling van de BB- en SBBmarkt in België tot 2020
Een reële dynamiek van het vaste supersnelle internet op
de Belgische markt
De huidige situatie van breedband en supersnelle breedband in België is vrij gunstig, in
termen van uitrol en daadwerkelijke penetratie.
Wat NGA-netwerken betreft, is het land een van de best gedekte landen, dankzij de
gezamelijke inspanningen van de kabeloperatoren en de vroegere monopolist. Voortaan
heeft bijna 98 % van de Belgische huishoudens op zijn minst vast supersnelle
breedbandinternet (≥ 30 Mbps).
Overigens geeft de Barometer van de informatiemaatschappij 2013 (gegevens van
halverwege 2012) aan dat de penetratie van SBB-toegang eveneens een van de hoogste in
Europa is, omdat 53,7 % van de breedbandinternetabonnees een verbinding van minimaal
30 Mbps heeft. Daarvan heeft 10,7 % een toegangssnelheid van minimaal 100 Mbps, terwijl
het Europese gemiddelde niet hoger is dan 2,5 % is. De dynamiek van de SBB-markt heeft
in de daarop volgende zes maanden steeds vastere vorm gekregen, omdat 58 % van de BBabonnees een toegangssnelheid van minimaal 30 Mbps had.
Maar terwijl de vaste technologieën op zeer grote schaal uitgerold werden, blijven de
mobiele netwerken erg achter: België staat op de op een na laatste plaats met een
penetratiepercentage van mobiele breedbandinternet van 25,9 %, tegenover 47,8 % in
Europa.

Hoe staat België ervoor in het licht van de doelstellingen
van de digitale agenda?
De digitale agenda van de Europese Commissie (DAE) heeft twee doelstellingen ten
aanzien van de uitrol van SBB:
 een dekkingsdoel: 100 % van de aansluitbare huishoudens met een minimale snelheid van
30 Mbps in 2020;
 een penetratiedoel: 50 % van de aansluitbare huishoudens met een minimale snelheid van
100 Mbps in 2020.
Met een dekkingsgraad van 98 % komt België voor dekking momenteel zeer dicht bij de
doelstellingen van de digitale agenda for Europe. Maar het is nog niet zeker dat ook deze
laatste 2 % in 2020 kan profiteren van SBB. De spelers op het toneel van vast SBB lijken om
economische redenen namelijk niet erg enthousiast om hun dekking uit te breiden:
-

De zones die nu niet of slecht worden bediend zijn zeer dunbevolkt. Aanzienlijke
werkzaamheden kunnen nodig zijn om de technische prestaties te verbeteren
van de toegang die de huishoudens in deze gebieden hebben.

-

Operatoren en kabeloperatoren willen niet als enige de financiële risico's dragen
als zij verplicht zijn hun nieuwe infrastructuren open te stellen, wat feitelijk hun
commerciële mogelijkheden zou beperken.
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Het is te overwegen supersnel mobiel internet aan te bieden, maar ook hierbij zijn er
onzekerheden:
-

De belastingheffing op masten en pylonen door de gemeenten, als dit in alle
gemeenten zou worden ingevoerd, kan een belangrijke rem op de investering in
mobiele netwerken zijn.

-

De werkelijk beschikbare snelheid zou afhangen van de dichtheid van het
uitgerolde mobiele netwerk.

Hierdoor is er een niet verwaarloosbaar risico dat de SBB-dekking stagneert en dat België
het dekkingsdoel van de DAE niet haalt. Desondanks zou de dekkingsgraad van België
waarschijnlijk een van de hoogste van Europa zijn en is het niet noodzakelijk FTTHoplossingen uit te rollen.
Voor de penetratiegraad van 100 Mbps internet, de tweede belangrijke doelstelling van de
DAE, heeft België op dit ogenblik een zekere voorsprong op de andere landen van de Unie,
maar desondanks is het mogelijk dat België het verwachte niveau niet haalt.
Voor de marktpenetratie van breedbandinternet aan 100 Mbps zijn de vooruitzichten minder
gunstig:


Enerzijds kan met VDSL-vectoring, de aanpak waaraan Belgacom de voorkeur geeft,
slechts aan een fractie van de huishoudens daadwerkelijk een snelheid van 100 Mbps
worden geboden, namelijk enkel aan de huishoudens het dichtst bij de centrales waar
het ingepland wordt, wat nu nog lastig te bepalen is. Anderzijds zouden de
kabeloperatoren dit dienstniveau op algemene schaal moeten aanbieden.



Maar de onzekerheid zit ook in het tempo waarin het 100 Mbps-aanbod door de
consumenten wordt geaccepteerd. Dit zal vooral afhangen van de marketingstrategie
van de operatoren.

Alles bij elkaar is er een optimistisch scenario nodig, waarin de hoge effectiviteit van VDSLvectoring wordt gecombineerd met een overstap van vrijwel alle breedbandinternetabonnees
naar supersnelle breedbandinternet, om het doel van de digitale agenda te halen.
Afbeelding 18. Tendensen in de ontwikkeling van de SBB-markt in België tot 2020
Dekking van 30 Mbps

Ontwikkeling van 2 tendensen

Een verhoging van het niveau van de dekking,
door de inzet van nieuwe netwerken, mobiele
waaronder mobiele netwerken: hierdoor wordt
het doel van 100% dekking gerealiseerd in 2020.
Weinig prikkels voor nieuwe uitrol door THDspelers omwille van economische en
reglementaire redenen: dekking blijft stabiel op
ongeveer 98% van de huishoudens.

Penetratie van 100 Mbps

1 belangrijke tendens

Geleidelijke verhoging van de toegangssnelheden
van alle abonnees, met een min of meer
uitgesproken dynamiek op het marketingplan en
het commerciële aspect, in het bijzonder bij de
kabelexploitanten.
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