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DEEL 1

VERSLAG
VAN DE ACTIVITEITEN
VAN HET
RAADGEVEND COMITE

T
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Voorwoord
Artikel 80, § 2 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven bepaalt dat het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie
een jaarverslag publiceert over de evolutie in de telecommunicatiesector en over zijn eigen
activiteiten. Beide punten zullen bijgevolg ook uitgebreid aan bod komen in dit tweede
jaarverslag.

In verband met het eerste punt, de activiteiten van het Raadgevend Comité, kan zonder twijfel
gesteld worden dat de periode juni 1995 - juni 1996, de bevestiging van zijn rol binnen de
telecommunicatiesector betekent. Niet alleen heeft het Comité diverse wettelijk voorziene
adviezen uitgebracht, maar heeft het tevens, gelet op de grondige wijzigingen die de
telecommunicatiesector momenteel ondergaat, een belangrijk advies weten te geven met
betrekking tot de lange-termijn strategie in deze uiterst belangrijke sector.

Daarnaast heeft het Raadgevend Comité met betrekking tot het tweede punt, het weergeven van
de evolutie in de telecommunicatiesector, een hele reeks statistisch relevante gegevens weten te
verzamelen en te verwerken. Dergelijke opdracht zou niet mogelijk geweest zijn, zonder dat het
Raadgevend Comité kon rekenen op de medewerking van verschillende personen en instellingen
die bereid waren om statistisch materiaal ter beschikking te stellen. Niet alleen de inbreng van de
leden van het Raadgevend Comité, maar tevens de wetenschappelijke inbreng van de Heer Prof.
Dr. Marc Despontin en de Heer Gerd De Bruycker, hebben in grote mate bijgedragen tot het
opstellen van dit statistisch apparaat.

Dit tweede jaarverslag bevat dan ook naast een weergave van de samenstelling van het
Raadgevend Comité, een overzicht van de activiteiten met grote aandacht voor de uitgebrachte
adviezen, en ten slotte de evolutie in de telecommunicatiesector aan de hand van statistische
gegevens.
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HOOFDSTUK 1
DE LEDEN VAN
HET RAADGEVEND COMITE

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de
werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 5 april 1995, bestaat het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, naast de Voorzitter,
uit 40 effectieve leden. In uitvoering van artikel 3 van dit besluit, wordt het secretariaat van het
Comité waargenomen door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie en
heeft het Instituut een waarnemer met raadgevende stem afgevaardigd.
Hieronder vindt u de ledenlijst per 1 juni 1996, ingedeeld volgens de bepalingen van artikel 1 van
het koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het
raadgevend comité voor de telecommunicatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 april 1995.

VOORZITTER
Dhr. Jos NACKAERTS
Directeur
Permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie
Belliardstraat, 62
1040 BRUSSEL

:
Fax :

02/233.21.62
02/231.15.81
SECRETARIAAT

B.I.P.T.
Dhr. Piet STEELAND
Adviseur
Astro-Toren
Sterrenkundelaan, 14, Bus 21
1210 BRUSSEL

:
Fax :

02/226.87.58
02/223.24.78
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LEDEN
EFFECTIEVE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Drie leden die representatief zijn voor de ondernemingen waarvan één voor de kleine en middelgrote
ondernemingen.
FEB
M. H. DELSAUX
Conseiller
Rue Ravenstein 4
1000 BRUXELLES
 : 02/515.08.49
Fax : 02/515.08.32

FEB
M. F. MARTIN
Attaché
c/o Square Marie-Louise 49
1000 BRUXELLES
 : 02/238.97.11
Fax : 02/231.13.01

FEB
M. A. SEVRIN
Ingénieur
c/o Rue de Rhode 125
1630 LINKEBEEK
 : 02/382.22.37
Fax : 02/382.23.03

VBO
Dhr. Joris RENARD
c/o Rodestraat 125
1630 LINKEBEEK
 : 02/382.22.40
Fax : 02/382.23.03

NCMV
Dhr. Pol T. DESCAMPS
Ingenieur
Groene Dreef 4
8510 KORTRIJK-ROLLEGEM
 : 056/21.49.00
Fax : 056/21.49.00

UCM
M. André STORME
Fonds des Chênes 275
5100 WEPION
 : 081/46.27.05
Fax : 081/46.26.48

Vijf leden, die de meest representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen.
FGTB
Mme Claudine CYPRES
Directrice du Service d'Entreprises
Rue Haute 42
1000 BRUXELLES
 : 02/506.82.61
Fax : 02/513.66.63

FGTB
M. Jean-Luc STRUYF
Conseiller au Service d'Entreprises
Rue Haute 42
1000 BRUXELLES
 : 02/506.82.65
Fax : 02/513.66.63

CGSP - Télécom-Aviation
M. J. LALOY
Secrétaire National du Secteur Télécom-Aviation
Place Fontainas 9-11
1000 BRUXELLES
 : 02/506.82.11
Fax : 02/513.47.21

ACOD - Telecom-Vliegwezen
Dhr. Jozef VERBRUGGEN
Vice-Voorzitter
Fontainasplein 9-11
1000 BRUSSEL
 : 02/508.58.48
Fax : 02/514.21.69
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ACV
Dhr. Koen BRYNAERT
Jurist studiedienst
Wetstraat 121
5e verdieping
1040 BRUSSEL
 : 02/237.35.58
Fax : 02/237.33.00

ACV - Christelijke Centrale voor Metaalbewerkers
Dhr. Marc DE WILDE
Nationaal Secretaris
Heembeeksestraat 127
1120 BRUSSEL
 : 02/244.99.11
Fax : 02/244.99.90

SCCC
M. Pierre BERTIN
Vice-Président Général
Rue du Marché aux Herbes 105, bte.38/40
1000 BRUXELLES
 : 02/549.08.01
Fax : 02/512.85.91

CSC
M. Michel FLAGOTHIER
Boulevard Saucy 8-10
4020 LIEGE
 : 041/42.80.20
Fax : 041/43.32.55

ACLVB
Dhr. Luk De VOS
Nationaal Secretaris
Koning Albertlaan 95
9000 GENT
 : 09/222.57.51
Fax : 09/218.62.91

CGSLB
M. Donald DE MUELENAERE
Chef du service d'études de la CGSLB
Koning Albertlaan 95
9000 GENT
 : 09/222.57.51
Fax : 09/218.62.91

Twee leden, die de meest representatieve organisaties van de zelfstandigen vertegenwoordigen, benoemd op
voordracht van de Hoge Raad voor de Middenstand.
NCMV Regio Kortrijk
Dhr. Stefaan MATTON
Secretaris
Lange Steenstraat 10
8500 KORTRIJK
 : 056/22.40.64
Fax : 056/21.90.08

NCMV
Dhr. Frank SIMKENS
Adviseur
Spastraat 8
1000 BRUSSEL
 : 02/238.05.94
Fax : 02/230.93.54

UCM Mons
M. Christophe WAMBERSIE
Chaussée de Binche 101 B74
7000 MONS
 : 065/38.38.11

M. Marc VILET
Grand-Route 19
4570 VYLE-ET-THAROUL
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Zes leden die representatief zijn voor de verbruikers, waarvan vier benoemd op voordracht van de Raad van het
Verbruik.
FEBECOOP
M. Pierre DEJEMEPPE
Secrétaire général du Centre Cooperatif de la
Consommation
Rue Haute 28
1000 BRUXELLES
 : 02/500.52.68
Fax : 02/502.71.61

FEBECOOP
M. Christian BONTINCKX
Rue Haute 28
1000 BRUXELLES
 : 02/500.52.11
Fax : 02/514.54.43

CSC
Mme. Béatrice CULOT
Attachée
Rue de la Loi 121
1040 BRUXELLES
 : 02/237.35.59
Fax : 02/237.33.00

Vie Féminine
Mme. Colette MARQUET
Rue de la Poste 111
1030 BRUXELLES
 : 02/217.72.17
Fax : 02/223.04.42

ARCOPAR
Dhr. Eric STEVENS
Directie-attaché
Wetstraat 141-143
1040 BRUSSEL
 : 02/237.31.11
Fax : 02/230.91.28

Kristelijke Werknemersbeweging
Dhr. Koen STEEL
Hoofdredacteur
Lakensestraat 76
1000 BRUSSEL
 : 02/210.88.12
Fax : 02/210.88.00

Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS)
Mme. Nathalie STIJNS
Rue St Jean 1-2
1000 BRUXELLES

Femmes Prévoyantes Socialistes
Mme. Françoise CLAUDE
Rue St Jean 1-2
1000 BRUXELLES

BELTUG-TMAB
Mevr. Danielle JACOBS
Adjunct-Adviseur
c/o Belgische Vereniging van Banken
Ravensteinstraat 36/5
1000 BRUSSEL
 : 02/507.69.52
Fax : 02/507.69.59

BELTUG/TMAB
Dhr. Johan ANTHIERENS
Telecom-Manager
c/o Warandeberg 3
1000 BRUSSEL
 : 02/516.34.11
Fax : 02/516.30.35

TESTAANKOOP
Dhr. I. MECHELS
Dienst Externe Betrekkingen
Hollandstraat, 13
1060 BRUSSEL
 : 02/542.32.11

TEST-ACHATS
M. A. ANCKAER
Service Relations Externes
Rue de Hollande, 13
1060 BRUXELLES
 : 02/542.32.11
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Twee leden die representatief zijn voor de gezinsbelangen.
LIGUE DES FAMILLES
Mme. Véronique HECQUET
Attachée
Rue du Trône 127
1050 BRUXELLES
 : 02/507.72.35
Fax : 02/507.72.00

LIGUE DES FAMILLES
M. Robert REYNAERT
Directeur
Rue du Trône 127
1050 BRUXELLES
 : 02/507.72.67
Fax : 02/507.72.00

Bond van Grote en van Jonge Gezinnen
Dhr. Erik DE WASCH
Gedelegeerd Beheerder
Troonstraat 125
1050 BRUSSEL
 : 02/233.82.70
Fax : 02/511.75.44

Bond van Grote en van Jonge Gezinnen
Dhr. Gust DE BONDT
Afdelingschef
Troonstraat 125
1050 BRUSSEL
 : 02/507.89.30
Fax : 02/511.90.65

Drie leden die representatief zijn voor de producenten van telecommunicatie-uitrustingen.
Fabrimetal
Dhr. Christian VANHUFFEL
Directeur
Lakenweverstraat 21
1050 BRUSSEL
 : 02/510.25.40
Fax : 02/510.25.61

Fabrimetal
Dhr. Wouter VERLACKT
Attaché
Lakenweversstraat 21
1050 BRUSSEL
 : 02/510.24.43
Fax : 02/510.25.61

M. Claude LECHAT
Directeur
Francis Wellesplein 1
2018 ANTWERPEN
 : 03/240.90.10
Fax : 03/240.99.14

Fabrimetal
Dhr. Luc PINTENS
Directeur
Atealaan, Industriepark Klein Gent
2200 HERENTALS
 : 014/25.26.00
Fax : 014/23.22.24

Fabrimetal
M. Jean Pierre JANSSENS
Directeur
c/o Chaussée de Charleroi, 116
1060 BRUXELLES
 : 02/536.24.58
Fax : 02/536.25.61

Fabrimetal
Dhr. R. VERMEERSCH
Business Manager
c/o Charleroisesteenweg 116
1060 BRUSSEL
 : 02/536.25.12
Fax : 02/536.20.07

Drie leden die representatief zijn voor de andere bedrijven die telecommunicatiediensten verlenen.
Dhr. Paul DEQUAE
Manager
Victoria Reginaplantsoen 1

Dhr. Jan DE KESEL
Luchtschipstraat 1
1140 BRUSSEL
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LEDEN
1210 BRUSSEL
 : 02/225.21.11
Fax : 02/225.30.28

 : 02/729.71.11

M. Denis GUILLEMOT
Manager
Chaussée de Haecht 1442
1130 BRUXELLES
 : 02/727.62.05
Fax : 02/726.42.38

M. Luc STERCK
Business Development Manager
Chaussée de la Hulpe 10
1170 BRUXELLES
 : 02/672.12.54
Fax : 02/672.02.69

M. Pierre de WERGIFOSSE
Président R.T.D.
Rue de Naples 35
1050 BRUXELLES

Dhr. Norbert DE MUYNCK
Bestuurder R.T.D.
Regentlaan 8
1000 BRUSSEL
 : 02/518.61.11
Fax : 02/518.68.03



Fax : 02/729.70.20

Drie leden die Belgacom vertegenwoordigen.
BELGACOM
M. Baudouin MEUNIER
General Manager Residential Customers Division
Bd E. Jacqmain 177
1030 BRUXELLES
 : 02/202.81.60
Fax : 02/219.54.93

BELGACOM
Mme. Christine THIRAN
Assistant to the RES General Manager
Bd E. Jacqmain 177
1030 BRUXELLES
 : 02/202.82.21
Fax : 02/202.82.77

BELGACOM
Dhr. Tony JOSSA
Group Human Relations Manager
E. Jacqmainlaan 177
1030 BRUSSEL
 : 02/202.81.22
Fax : 02/219.50.95

BELGACOM
Dhr. Joost VANTOMME
Legal Manager Corporate Customers Division
E. Jacqmainlaan 177
1030 BRUSSEL
 : 02/202.97.00
Fax : 02/201.59.41

BELGACOM
M. Patrice d'OULTREMONT
General Manager RTI
Boulevard E. Jacqmain 177
1030 BRUXELLES
 : 02/202.88.99
Fax : 02/202.85.33

BELGACOM
Dhr. Franky De Coninck
Senior Manager Public Legal Affairs
E. Jacqmainlaan 177
1030 BRUSSEL
 : 02/202.83.55
Fax : 02/202.46.83

Een lid aangewezen door de Minister van Economische Zaken.
-
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Een lid aangewezen door de Minister bevoegd voor de modernisering van de openbare diensten.
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
M. Alexandre PIRAUX
Secrétaire d'administration
Boulevard Pachéco 19 Bte 2
1010 BRUXELLES
 : 02/210.42.95
Fax : 02/210.42.94

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
M. Herwig STALPAERT
Secrétaire d'administration
Boulevard Pachéco 19 Bte 2
1010 BRUXELLES
 : 02/210.42.23
Fax : 02/210.42.94

Een lid aangewezen door de Minister van Sociale Zaken.
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Dhr. Eddy VERRIJKEN
Adviseur
Zwarte Lievevrouwstraat 3C
1000 BRUSSEL
 : 02/509.81.11
Fax : 02/509.85.34

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Mevr. Nelly SCHEERLINCK
Adjunct-adviseur
Zwarte Lievevrouwstraat, 3c
1000 BRUSSEL
 : 02/509.81.11
Fax : 02/509.85.34

Twee leden aangewezen wegens hun wetenschappelijke deskundigheid inzake telecommunicatie.
FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS
M. Michel BLONDEL
Professeur Ordinaire
Rue de Houdain 9
7000 MONS
 : 065/37.41.92
Fax : 065/37.41.99
Vrije Universiteit Brussel - TW-INFO
Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen
Dhr. Jacques TIBERGHIEN
Gewoon Hoogleraar
Pleinlaan 2
1050 BRUSSEL
 : 02/629.29.05
Fax : 02/629.28.70
Een lid aangewezen door de Vlaamse Executieve.
Vlaamse Executieve
WTC-TOREN 3
Dhr. Jozef VANGINDERACHTER
Hoofdingenieur-Directeur
Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUSSEL
 : 02/212.43.57
Fax : 02/212.43.96

Université Libre de Bruxelles
M. Paul VAN BINST
Professeur Ordinaire
Av. Franklin Roosevelt 50
1050 BRUXELLES
 : 02/629.32.11
Fax : 02/629.38.16

Vlaamse Executieve
WTC-Toren 3
Dhr. Kris AVAUX
Ingenieur
Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUSSEL
 : 02/212.43.57
Fax : 02/212.43.96
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LEDEN
Een lid aangewezen door de Waalse Gewestexecutieve.
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPMENT ET DES TRANSPORTS - DG4
M. Robert LOOR
Directeur général
WTC-TOUR III, Boulevard Simon Bolivar 30
1000 BRUXELLES
 : 02/212.38.57
Fax : 02/212.38.64

MINISTERE WALLON DE L'EQUIPMENT ET DES TRANSPORTS - D455
M. Edmond DIMARTINELLI
Ingénieur principal-chef de service
WTC-TOUR III, Boulevard Simon Bolivar 30
1000 BRUXELLES
 : 02/208.31.01
Fax : 02/208.31.62

Een lid aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.
Dhr. Michel WEILER
Atlantische Oceaanlaan 91, bus 9
1150 BRUSSEL
 : 02/771.61.43

Cabinet du Ministre-Président de l'Exécutif
de la Région de Bruxelles-Capitale
M. Louis COEN
Conseiller
Rue Ducale 7-9
1000 BRUXELLES
 : 02/506.32.32
Fax : 02/511.62.83

Een lid aangewezen door de Vlaamse Gemeenschap.
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
DEPARTEMENT EWBA - Adm. Economie
Dhr. Geert ZWAENEPOEL
Ingenieur
Markiestraat 1
1000 BRUSSEL
 : 02/507.43.30
Fax : 02/507.44.38

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
DEPARTEMENT LIN - Adm. O.S.O. - B.E.E.M.
Dhr. Willy FRANS
Hoofdingenieur-Directeur
Copernicuslaan 1
2018 ANTWERPEN
 : 03/224.66.11
Fax : 03/224.66.05

Een lid aangewezen door de Franse Gemeenschap.
COMMUNAUTE FRANCAISE
Direction générale de l'Audiovisuel
M. J.L. BLANCHART
44, Boulevard Léopold II
1080 BRUXELLES
 : 02/413.22.21
Fax : 02/413.22.96

CABINET DU MINISTRE M. LEBRUN
M. GUYOT
Conseiller
Rue du Noyer 211
1030 BRUXELLES
 : 02/741.86.21
Fax : 02/732.12.06
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LEDEN
Een lid aangewezen door de Duitstalige Gemeenschap.
MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN
GEMEINSCHAFT
M. Joseph SCHIFFLERS
c/o Hochstrasse 91
4700 EUPEN
 : 087/59.45.21
Fax : 087/59.45.98

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN
GEMEINSCHAFT
Mme. Marianne MARQUET
Gospert 1 - 5
4700 EUPEN
 : 087/74.45.39
Fax : 087/55.28.91

Twee leden die representatief zijn voor de gebruikers van het frequentiespectrum, waarvan één aangewezen door
de Minister van Landsverdediging.
ETAT-MAJOR GENERAL JSI-TI
Col. d'Avi. D. HARDY
Quartier Reine Elisabeth
Rue d'Evere
1140 BRUXELLES
 : 02/701.31.59
Fax : 02/701.36.85

GENERALE STAF JSI-TI
Maj. v/h Vlw SBH J. HOLVOET
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat
1140 BRUSSEL
 : 02/701.36.24
Fax : 02/701.36.85

Aéroclub Royal de Belgique
M. Robert LIBER
Rue Montoyer 1
1000 BRUXELLES
 : 02/511.79.47
Fax : 02/512.77.35

Aéroclub Royal de Belgique
M. Louis BERGER
Vice-Président
Rue Montoyer 1
1000 BRUXELLES
 : 02/511.79.47
Fax : 02/512.77.35

WAARNEMER BIJ HET COMITE MET RAADGEVENDE STEM
EFFECTIEF
B.I.P.T.
Dhr. Eric VAN HEESVELDE
Administrateur-generaal
Astro-Toren
Sterrenkundelaan, 14, Bus 21
1210 BRUSSEL
 : 02/226.77.64
Fax : 02/223.24.78

PLAATSVERVANGER
I.B.P.T.
M. Georges DENEF
Directeur général
Tour Astro
Avenue de l'Astronomie, 14, Boîte 21
1210 BRUXELLES
 : 02/226.77.93
Fax : 02/223.24.78
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HOOFDSTUK 2
DE WERKGROEPEN, OPGERICHT
BINNEN HET RAADGEVEND COMITE

Op grond van artikel 23 van het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité voor de
telecommunicatie, besliste het Comité in plenaire vergadering om volgende werkgroepen op te
richten :
- werkgroep "Europese regelgeving"
- werkgroep "Gedragsregels van Belgacom ten aanzien van de cliënten"
- werkgroep "Lange-termijnstrategie in verband met de telecommunicatiesector"
- werkgroep "Niet-gereserveerde diensten"
- werkgroep "Statistische gegevens betreffende de telecommunicatiesector"
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A. WERKGROEP “EUROPESE REGELGEVING”
In zijn plenaire zitting van 30 juni 1994 besliste het Raadgevend Comité om deze werkgroep
op te richten.

A.1. Algemene gegevens
Coördinator
Dhr. J. Vannieuwenhuyse
Ingenieur-adviseur bij het BIPT

Secretaris
Dhr. P. Vergote
Adviseur bij het BIPT

Oorsprong van de vraag :
Teneinde de opvolging en voorbereiding van de dossiers, die in het kader van de Europese
Unie betrekking hebben op de telecommunicatie, mogelijk te maken, heeft het
Raadgevend Comité in zijn plenaire zitting van 30 juni 1994 gevraagd deze werkgroep op te
richten.

A.2. Vergaderingen
- 23 oktober 1995;
- 11 maart 1996;
- 10 mei 1996.

A.3. Behandelde onderwerpen
- onderzoek van het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat de waarborging van de
universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van
Open Network Provision (ONP) betreft;
- bespreking van de ontwerp-richtlijnen van de Commissie met betrekking tot mobiele
communicatie en de veralgemening van de concurrentie;
- bespreking van de stand van zaken van de diverse Europese teksten inzake
telecommunicatie;
- informatie over en voorbereiding van de verschillende vergaderingen van de Raad van
Ministers van Telecommunicatie;
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- bespreking van het voorstel van Richtlijn van het Europees Parlement en de Europese
Raad betreffende individuele licenties;
- bespreking van de mededeling van de Europese Commissie inzake de universele
dienstverlening binnen het kader van een volledig geliberaliseerde omgeving.

B. WERKGROEP “GEDRAGSREGELS VAN BELGACOM TEN AANZIEN VAN DE
CLIENTEN”
In zijn plenaire zitting van 30 juni 1994 besliste het Raadgevend Comité om deze
werkgroep op te richten.

B.1.

Algemene gegevens

Coördinator
Mevr. C. Cumps
Adviseur bij het BIPT

Secretaris
Dhr. P. Vergote
Adviseur bij het BIPT

Oorsprong van de vraag :
Art. 80, §2, tweede lid van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven bepaalt dat het Raadgevend Comité wordt
geraadpleegd met betrekking tot de bepalingen in het beheerscontract die de gebruikers
aanbelangen. Art. 22 van het Beheerscontract stelt dat Belgacom de gedragsregels ten
aanzien van de cliënten, hier inbegrepen de algemene voorwaarden, dient voor te leggen
aan de ombudsdienst en het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie.
Art. 19 van het Beheerscontract stelt dat Belgacom voor elke gereserveerde dienst de
tarieven moet publiceren en daarenboven vóór hun inwerkingtreding, de algemene
voorwaarden moet vaststellen en publiceren.
Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op de omschrijving van de dienst, de
standaardleveringstermijnen, de weigeringsgronden, de opzegging, de aansprakelijkheid,
de gegevens die door Belgacom werden ingezameld en de eerbied voor het privé-leven, de
wijze van facturatie en van betaling, de niet-betaling, de misbruiken, de afhandeling van
geschillen, en de beëindiging van de dienstverlening.
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Hetzelfde artikel bepaalt dat Belgacom voor de uitvoering van de algemene voorwaarden
de gebruikers verplichtingen kan opleggen met als bijkomend doel :
- de Belgacom-personeelsleden toegang te verschaffen tot de plaats waar de installatie
van de cliënt is aangesloten op het aansluitpunt;
- de installatie van de cliënt los te koppelen van de openbare telecommunicatieinfrastructuur wanneer deze installatie storing veroorzaakt, schade berokkent of een
gevaar betekent voor de cliënten of het Belgacompersoneel.
De algemene voorwaarden zouden in de plaats komen van de beschikkingen vervat in het
koninklijk besluit van 8 november 1989 tot vaststelling van de hoofdtarieven voor
telecommunicatie en van de tarieven voor de schouwing van de radio-installaties van
rijnaken en binnenvaartuigen en van degene die vervat zijn in het ministerieel besluit van
10 november 1989 tot vaststelling van bijkomende tarieven voor telecommunicatie en van
de voorwaarden van aansluiting en gebruik van telecommunicatiemiddelen in binnenlands
verkeer.

B.2.

Vergaderingen
-

B.3.

1 juni 1995;
10 oktober 1995;
21 november 1995;
20 december 1995;
8 januari 1996;
26 januari 1996;
6 februari 1996;
12 maart 1996;
23 april 1996;
28 mei 1996.

Behandelde onderwerpen
- bespreking en goedkeuring van de algemene voorwaarden inzake de telefoondienst;
- bespreking en goedkeuring van de specifieke voorwaarden voor de abonnementen Pro
en Pro-Comfort;
- bespreking en goedkeuring van de algemene en specifieke voorwaarden inzake de
telegraafdienst, de semafoondienst en de telexdienst;
- bespreking en goedkeuring van de specifieke voorwaarden voor de Consulteldienst;
- bespreking en goedkeuring van de algemene en specifieke voorwaarden inzake de
diensten nationale en internationale huurlijnen;
- bespreking en goedkeuring van de technische voorschriften inzake R2 en ISDN;
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- bespreking van het document van de Ombudsdienst van Belgacom inzake het
internationaal Audiotex-verkeer (infokiosken);
- bespreking van het reglementair kader betreffende de telefoongidsen;
- bespreking van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de regeling van de
aansprakelijkheid van Belgacom overeenkomstig artikel 64 van de wet van 21 maart
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
- informatie over de werking en de bevoegdheden van de Ethische Commissie en de
draagwijdte van de door haar opgestelde code;
- opstellen van een ontwerp van advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het aansprakelijkheidsstelsel vastgelegd in artikel 64, § 1, lid 1, 3 van de
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven;
- opstellen van een ontwerp van advies betreffende de uitgave van telefoongidsen;
- bespreking van de door Belgacom voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de
algemene en specifieke voorwaarden van de telefoondienst.

C. WERKGROEP “LANGE-TERMIJNSTRATEGIE IN VERBAND MET DE
TELECOMMUNICATIESECTOR“

In zijn plenaire zitting van 12 oktober 1994 besliste het Raadgevend Comité om deze
werkgroep op te richten.

C.1.

Algemene gegevens

Coördinator
Dhr. J.P. Pirlot
Ingenieur-adviseur bij het BIPT

Secretaris
Dhr. L. Mabille
Adviseur bij het BIPT

Oorsprong van de vraag :
Op vraag van de Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven, wordt binnen deze
werkgroep overgegaan tot het definiëren van de globale strategie op het vlak van de
telecommunicatie in België.
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Vergaderingen
- 9 juni 1995;
- 12 juni 1995;
- 12 april 1996.

C.3.

Behandelde onderwerpen
- beide vergaderingen van juni 1995 werden belegd teneinde het ontwerpadvies “Advies
met betrekking tot de Telecommunicatiestrategie in België” te kunnen finaliseren. Dit
ontwerpadvies werd vervolgens aan de plenaire vergadering van 20 juni 1995
voorgelegd ter goedkeuring;
- de vergadering van 12 april 1996 werd gewijd aan het onderzoek van de impact van het
advies van het Raadgevend Comité op de wet van 20 december 1995.

D. WERKGROEP “NIET-GERESERVEERDE DIENSTEN”

In zijn plenaire zitting van 30 juni 1994 besliste het Raadgevend Comité om deze
werkgroep op te richten.

D.1. Algemene gegevens

Coördinator

Secretaris

Dhr. E. Van Heesvelde
Administrateur-generaal van het BIPT

Dhr. J. Levaux
Ingenieur-adviseur bij het BIPT

Dhr. F. Baert
Administrateur van het BIPT

Mevr. A. Vandenbroucke
Adviseur bij het BIPT
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Oorsprong van de vraag :
De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven (art. 89, §§2 en 6) bepaalt dat het Raadgevend Comité advies uitbrengt
over het lastenboek van openbare dienstverlening met betrekking tot de diensten voor
gegevensschakeling, over de lijst van de niet-gereserveerde diensten die van rechtswege
worden toegestaan, mits voorafgaande aangifte aan het Instituut en over de
aangiftemodaliteiten voor het uitbaten van niet-gereserveerde diensten.

D.2. Vergaderingen
- 7 juli 1995;
- 22 september 1995.

D.3. Behandelde onderwerpen
- bespreking van het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de
aangiftemodaliteiten voor het uitbaten van niet-gereserveerde diensten;
- opstellen van het ontwerpadvies met betrekking tot het ontwerp van ministerieel
besluit betreffende de aangiftemodaliteiten voor het uitbaten van niet-gereserveerde
diensten.

E. WERKGROEP “STATISTISCHE GEGEVENS BETREFFENDE DE
TELECOMMUNICATIESECTOR”
In zijn plenaire zitting van 10 januari 1995 besliste het Raadgevend Comité om deze
werkgroep op te richten.

E.1.

Algemene gegevens

Coördinator
Dhr. P. Steeland
Secretaris van het Raadgevend Comité

Secretaris
Dhr. V. Hanchir
Adviseur bij het BIPT
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Oorsprong van de vraag :
Diverse leden van het Raadgevend Comité hebben de wens uitgedrukt dat het Comité over
studies zou beschikken die betrekking hebben op de evolutie van de
telecommunicatiesector.
Art. 80, § 2 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven bepaalt immers ook dat het Raadgevend Comité een
jaarverslag publiceert waarin onder meer de "evolutie binnen de telecommunicatiesector"
wordt weergegeven.
Teneinde hieraan tegemoet te komen, besliste het Raadgevend Comité in plenaire zitting
om over te gaan tot de oprichting van een beperkte werkgroep, waarin specialisten
worden opgenomen die deze problematiek binnen de diverse organisaties volgen.

E.2.

Vergaderingen
-

E.3.

2 juni 1995;
19 september 1995;
12 december 1995;
1 maart 1996;
8 mei 1996.

Behandelde onderwerpen
- opmaak van een vragenlijst, teneinde de leden van het Raadgevend Comité de
mogelijkheid te bieden aan te duiden welke items in het gedeelte statistieken van het
jaarverslag van het Raadgevend Comité dienen opgenomen te worden;
- bespreking van de antwoorden op de vragenlijst, waarbij de prioritaire items werden
vastgesteld en de mogelijke bronnen werden besproken;
- bespreking van de te volgen methode voor het opstellen van de statistieken met
betrekking tot de telecommunicatiesector;
- bespreking van de structuur van het statistisch rapport;
- bespreking en aanpassing van de diverse tussentijdse rapporten;
- finalisering van het statistisch rapport, teneinde het aan de plenaire vergadering van 19
juni 1996 voor te leggen ter goedkeuring.
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HOOFDSTUK 3
OVERZICHT VAN DE
PLENAIRE VERGADERINGEN

In de periode juni 1995 tot juni 1996 vonden, in overeenstemming met artikel 4, § 2 van het
koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het
raadgevend comité voor de telecommunicatie, gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 april 1995,
vier plenaire vergaderingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie plaats.

A. VERGADERINGEN
Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie kwam in plenaire zitting bijeen op de
volgende data :
-

dinsdag 20 juni 1995;
woensdag 20 september 1995;
woensdag 10 januari 1996;
woensdag 17 april 1996.

B. BEHANDELDE ONDERWERPEN
Tijdens deze vergaderingen werden diverse onderwerpen behandeld. Meer bepaald gaat
het om :
- onderzoek van het ontwerpadvies van het Raadgevend Comité met betrekking tot de
tekst van de algemene en de specifieke voorwaarden van Belgacom;
- onderzoek van het ontwerpadvies van het Raadgevend Comité met betrekking tot de
lange-termijnstrategie in verband met de telecommunicatiesector;
- goedkeuring van het eerste jaarverslag van het Raadgevend Comité;
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- tariefherschikking van Belgacom, zoals bekendgemaakt op 11 mei 1995;
- onderzoek van het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het
Raadgevend Comité;
- onderzoek van het ontwerpadvies van het Raadgevend Comité met betrekking tot het
ontwerp van ministerieel besluit betreffende de aangiftemodaliteiten voor het uitbaten
van niet-gereserveerde diensten;
- onderzoek van het ontwerpadvies van het Raadgevend Comité over de tekst van de
voorwaarden van Belgacom met betrekking tot de Consultel-dienst, de Pro- en ProComfort-abonnementen en de Telex- en Semafoniedienst;
- onderzoek van de vraag van de F.G.T.B. om aan de Minister een advies te verlenen,
waarin het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie vraagt dat het zou worden
ingelicht voor de volgende structurele tariefhervorming van Belgacom en een
vertrouwelijk advies zou mogen verstrekken aan de overheid en aan Belgacom;
- onderzoek van het ontwerpadvies van het Raadgevend Comité over de tekst van de
algemene en specifieke voorwaarden van Belgacom inzake de dienst Huurlijnen;
Daarnaast werd tijdens elke plenaire vergadering een verslag gegeven over de
werkzaamheden van de diverse werkgroepen.

C. VERDEELDE DOCUMENTEN
Behalve de notulen van de verschillende vergaderingen, werden nog volgende
documenten, rapporten en artikels bezorgd aan de leden van het Comité :
- BIPT-nota omtrent de vaststelling van het reglementair kader van de telecommunicatie
in België;
- eerste jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie;
- kopie van de brief aan de Heer Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven en
aan de Commissie van de Europese Unie met betrekking tot het advies over het
Groenboek over de liberalisering van de telecommunicatie-infrastructuren en de
televisiekabelnetten;
- koninklijk besluit van 5 april 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart
1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor
de telecommunicatie;
- ministerieel besluit van 6 april 1995 houdende benoeming van de leden van het
Raadgevend Comité voor de telecommunicatie;
- ontwerpadvies, zoals voorbereid door de werkgroep “Gedragsregels van Belgacom ten
aanzien van de cliënten”, over de tekst van de algemene en specifieke voorwaarden van
Belgacom;
- ontwerpadvies, zoals voorbereid door de werkgroep “Lange-termijnstrategie in verband
met de telecommunicatiesector”;
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- document “Communication à la presse - 1854ème session du Conseil
Télécommunications - Luxembourg, le 13 juin 1995";
- document “Vers la société de l’information - Communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité Economique et Social et au Comité des
Régions sur les voies à suivre pour la réalisation des applications de la société de
l’information”;
- document “Proposition de décision du Conseil et du Parlement européen concernant un
ensemble d’orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications
(présentée par la Commission)”;
- kopie van de brief aan de Heer Minister van Telecommunicatie en aan de Voorzitter van
de Raad van Bestuur van Belgacom met betrekking tot het advies over de tekst van de
algemene en specifieke voorwaarden van Belgacom;
- kopie van de brief aan de Heer Minister van Telecommunicatie in verband met het
advies met betrekking tot de telecommunicatiestrategie in België;
- Belgacom-document “Herstel van het evenwicht in de telefoontarieven”;
- voorstel van wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité
voor de telecommunicatie;
- document “Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l’interconnexion dans le secteur des télécommunications et à la garantie du service
universel et de l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un
réseau ouvert (ONP)”;
- ontwerpadvies, zoals voorbereid door de werkgroep “Niet-gereserveerde diensten” in
verband met het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de aangiftemodaliteiten
voor het uitbaten van niet-gereserveerde diensten;
- ontwerpadvies, zoals voorbereid door de werkgroep “Gedragsregels van Belgacom ten
aanzien van de cliënten”, over de tekst van voorwaarden van Belgacom met betrekking
tot de Consultel-dienst, de diensten Pro- en Pro-Comfort, de Telegrafische dienst, de
Telex- en Semafoniedienst;
- kopie van de brief aan de Heer Minister van Telecommunicatie en aan de Voorzitter van
de Raad van Bestuur van Belgacom met betrekking tot het advies over de tekst van de
voorwaarden van Belgacom met betrekking tot de Consultel-dienst, de diensten Pro en
Pro-Comfort, de Telegrafische dienst, de Telex- en Semafoniedienst;
- kopie van de brief aan de Heer Minister van Telecommunicatie in verband met het
advies over het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de aangiftemodaliteiten
voor het uitbaten van niet-gereserveerde diensten;
- ontwerpadvies, zoals voorbereid door de werkgroep “Gedragsregels van Belgacom ten
aanzien van de cliënten”, over de tekst van algemene en specifieke voorwaarden van
Belgacom inzake de dienst Huurlijnen;
- kopie van de brief aan de Heer Minister van Telecommunicatie en aan de Voorzitter van
de Raad van Bestuur van Belgacom met betrekking tot het advies over de tekst van
algemene en specifieke voorwaarden van Belgacom inzake de dienst Huurlijnen.

Tweede jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie juni 1995 - juni 1996

Pag. 21

T

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

T

HOOFDSTUK 4
ADVIEZEN, UITGEBRACHT
DOOR HET RAADGEVEND COMITE
VOOR DE TELECOMMUNICATIE

In de periode van juni 1995 tot juni 1996, heeft het Raadgevend Comité voor de
telecommunicatie de volgende adviezen uitgebracht :
- advies met betrekking tot de tekst van de algemene en de specifieke voorwaarden van
Belgacom;
- advies over de tekst van de voorwaarden van Belgacom met betrekking tot de
abonnementen Pro en Pro-Comfort en de Consultel-, Telegraaf-, Semafoon- en
Telexdiensten;
- advies over de tekst van algemene en specifieke voorwaarden van Belgacom met
betrekking tot de dienst nationale en internationale Huurlijnen.
- advies met betrekking tot de lange-termijnstrategie in verband met de
telecommunicatiesector;
- advies met betrekking tot het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de
aangiftemodaliteiten voor het uitbaten van niet-gereserveerde diensten;
Hierna volgt een kort overzicht van de door het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie
uitgebrachte adviezen.
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A. ADVIES MET BETREKKING TOT DE TEKST VAN DE ALGEMENE EN
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN BELGACOM

A.1. Oorsprong van de vraag en voorgeschiedenis
Gevolg gevend aan haar wettelijke verplichtingen ter zake, heeft Belgacom een ontwerp
van algemene voorwaarden en een ontwerp van specifieke voorwaarden ter discussie
voorgelegd aan het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie.
A.1.1.

ontwerp van algemene voorwaarden
Overeenkomstig artikel 19 van het beheerscontract van Belgacom bevat het
ontwerp van algemene voorwaarden alle rechten en plichten van Belgacom
en van haar cliënteel wat de basistelefoondienst betreft. Die voorwaarden
hebben voornamelijk betrekking op de omschrijving van de dienst, de
leveringstermijnen, de weigeringsgronden, de opzegging, de
aansprakelijkheid, de gegevens die door Belgacom zijn ingezameld en de
eerbied voor het privé-leven, de wijze van facturatie en betaling, de nietbetaling, de misbruiken, de afhandeling van geschillen en de beëindiging van
de dienstverlening.

A.1.2.

ontwerp van specifieke voorwaarden
Behalve het ontwerp van algemene voorwaarden in verband met de
basistelefoondienst, heeft Belgacom een ontwerp van specifieke
voorwaarden uitgewerkt voor de voornaamste opties (tijdelijk
telefoonabonnement, toegang tot de telefoondienst via een of meer PCMsystemen van 2 MBit/s, dienst universele nummers, dienst van de nummers
met gescheiden taxatie, CITEL-dienst, "integrated services digital network"
(EURO-ISDN), dienst van de 0800-nummers, Infokioskdienst).
Het ontwerpadvies, zoals voorbereid door de werkgroep “Gedragsregels van
Belgacom ten aanzien van de cliënten”, werd formeel goedgekeurd tijdens de
plenaire vergadering van 20 juni 1995.
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A.2. Tekst van het uitgebrachte advies
Tijdens haar bijeenkomst op 20 juni 1995, verklaart het Raadgevend Comité voor de
telecommunicatie zich in essentie akkoord met de bepalingen van het ontwerp van
algemene voorwaarden en het ontwerp van specifieke voorwaarden van Belgacom. Het
Raadgevend Comité wenst de nadruk te leggen op het constructieve klimaat waarin de
besprekingen zijn gevoerd en stelt vast dat er met de grote meerderheid van haar
opmerkingen rekening is gehouden. De tekst van de algemene voorwaarden weerspiegelt
de bekommernis van Belgacom om haar klanten informatie te verstrekken en de wet op de
handelspraktijken na te leven (zoeken naar een evenwicht tussen de verplichtingen van de
partijen, afschaffing van onrechtmatige clausules, enz.).

Het Raadgevend Comité wenst evenwel de volgende opmerkingen te formuleren :
1

Betreffende de tekst van de algemene voorwaarden
Algemeen :
-

Het Raadgevend Comité wenst dat de tekst van de algemene voorwaarden in de
telefoongidsen wordt gepubliceerd.

-

Het BIPT heeft het voornemen om het koninklijk besluit tot vaststelling van de
lijst van inlichtingen die in elke gids moeten voorkomen, te wijzigen.

Infokioskdienst :
-

Gelet op de moeilijkheden die de consumenten hebben ondervonden bij het
gebruik van de Infokioskdienst (klachten, facturatie, enz...) wenst het Raadgevend
Comité dat de Infokioskdienst niet zou worden verbonden aan de
basistelefoondienst. Het Raadgevend Comité stelt voor dat de Infokioskdienst
alleen via een geheime code toegankelijk zou zijn.
Bovendien wenst het Raadgevend Comité dat de niet-betaling van verkeerskosten
voor de Infokiosk niet zou leiden tot het verbreken van de basistelefoondienst. In
ieder geval zou de beperking van de toegang tot de Infokioskdienst gratis moeten
zijn.
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De vertegenwoordigers van Belgacom verbinden zich ertoe om aan het
Directiecomité een nieuwe prijsvermindering voor de beperking van de toegang
tot de 077-Infokiosk voor te stellen. Een speciale code om toegang tot de
Inkokioskdienst te krijgen is technisch ondenkbaar. De vertegenwoordigers van
Belgacom vinden dat het fenomeen van de erotische berichten hoe dan ook
voorbestemd is om te verdwijnen dankzij de wet Wathelet (verbod op reclame
voor dienstaanbiedingen van sexuele aard). Overigens, indien Belgacom niet over
de mogelijkheid zou beschikken om de lijn te verbreken van een klant die zijn
Infokioskkosten niet betaalt, dan zou niemand die nog betalen.

Termijnen voor de totstandkoming van een aansluiting en voor de lichting van een
storing :
-

Het Raadgevend Comité wenst dat indien de termijn om een aansluiting te
verwezenlijken of om een storing op te heffen te lang blijkt, Belgacom zich ertoe
verbindt aan de klant een mobilofoon te verstrekken. Bovendien wenst het
Raadgevend Comité dat er aan elke storing een referentienummer zou worden
toegekend en dat dit nummer aan de aanvrager zou worden meegedeeld.

-

De vertegenwoordigers van Belgacom hebben het voornemen om van de GSM
een noodmiddel te maken voor de klanten die een speciaal abonnement hebben
genomen.
De toekenning van een storingsnummer aan de klant zal later worden
onderzocht. Het probleem bestaat erin dat niet alle storingen op dezelfde plaats
worden gemeld.

Toegangskosten voor de telefoondienst :
-

Het Raadgevend Comité vindt dat het onaanvaardbaar is om forfaitaire
verplaatsingskosten te laten betalen, alsook plaatsingskosten per meter bij de
realisatie van een aansluiting op het openbare telefoonnet, als men weet dat die
uitrusting eigendom is van Belgacom.

-

De vertegenwoordigers van Belgacom vinden dat de kosten van de onderneming
moeten worden gedekt.
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Abonnement “basisdienst” :
-

Het Raadgevend Comité wenst dat de abonnee zou worden op de hoogte
gebracht van de halve dag waarop de herstelling zal worden uitgevoerd.

-

De vertegenwoordigers van Belgacom zijn van mening dat die informatie
ongetwijfeld op middellange termijn mogelijk zal zijn.

Dienstonderbreking :
-

Het Raadgevend Comité is van oordeel dat de termijn van 7 dagen
dienstonderbreking die recht geeft op de terugbetaling van het abonnementsgeld
dat slaat op de periode van de onderbreking moet worden teruggebracht tot 3
dagen.

Klachten inzake de factuur :
-

Het Raadgevend Comité is van oordeel dat de klant, in geval van betwisting van
een factuur, een gedetailleerde factuur moet kunnen krijgen. Bovendien wenst
het Raadgevend Comité dat de abonnee zou worden verwittigd wanneer
Belgacom een grote toename van het verkeer vaststelt.

-

De vertegenwoordigers van Belgacom verbinden zich ertoe de problematiek van
de gedetailleerde facturatie te zullen bestuderen, zodra dat technisch mogelijk
wordt. Met name problemen omtrent de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer moeten worden opgelost. De klant informeren indien Belgacom een
grote toename van zijn verkeer vaststelt is, tenminste op korte termijn, technisch
ondenkbaar.

-

Het Raadgevend Comité wenst dat de termijn van drie maanden om een klacht in
te dienen tot zes maanden wordt verlengd.

-

De vertegenwoordigers van Belgacom wijzen erop dat het wegens technische en
economische redenen onmogelijk is om op dat verzoek in te gaan.
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Betalingsmodaliteiten :
-

Het Raadgevend Comité zou willen dat de betaling anders zou kunnen geschieden
dan met een overschrijving, zoals nu het geval is.

-

De vertegenwoordigers van Belgacom wijzen erop dat in de praktijk, betalingen in
speciën of per cheque bij wijze van uitzondering zullen blijven worden aanvaard.
Het doel van deze bepaling bestaat erin om een overrompeling van de
telefoonwinkels te vermijden.

Schorsing en opzegging door Belgacom :
-

Het Raadgevend Comité herhaalt de opmerkingen die reeds in verband met de
link tussen de basisdienst en de Infokioskdienst zijn gemaakt.

-

Het Raadgevend Comité wenst dat er zou worden voorzien in een minnelijke
procedure voor het toestaan van gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

-

De vertegenwoordigers van Belgacom wensen geen procedure voor de
toekenning van gemakkelijke betalingsvoorwaarden (in een tekst) te
"institutionaliseren", en dat om misbruiken te vermijden. In de praktijk staat
Belgacom reeds gemakkelijke betalingsvoorwaarden toe van geval tot geval.

2 Betreffende de tekst van de specifieke voorwaarden
Voor de toegang tot de 2 MBIT/s-telefoondienst en voor de toegang tot het ISDNnetwerk
-

Het Raadgevend Comité wenst dat de diensten technisch zouden worden
omschreven in een document dat bij de specifieke voorwaarden wordt
gevoegd. Bovendien zouden het Raadgevend Comité willen dat Belgacom
zich ertoe verbindt de daarin beschreven technische voorschriften te zullen
naleven.

-

De vertegenwoordigers van Belgacom verbinden zich ertoe om die bijlage zo
spoedig mogelijk tot stand te zullen brengen.
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3 Varia
Binnen een jaar zullen de leden van het Raadgevend Comité bijeenkomen om na
te gaan of Belgacom haar verbintenissen heeft nagekomen die ze tijdens de
vergaderingen heeft aangegaan en waarvan in dit standpunt akte is genomen.

A.3. Verder onderzoek
Het Raadgevend Comité zal de algemene voorwaarden in verband met de overige
gereserveerde diensten moeten onderzoeken : de terbeschikkingstelling van huurlijnen, de
semafonie, de telex, de telegraaf.1

1

Zie hiervoor hoofdstuk 4 punt B en C.

Tweede jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie juni 1995 - juni 1996

Pag. 28

T

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

T

B. ADVIES OVER DE TEKST VAN DE VOORWAARDEN VAN BELGACOM MET
BETREKKING TOT DE ABONNEMENTEN PRO EN PRO-COMFORT EN DE
CONSULTEL-, TELEGRAAF-, DE SEMAFOON- EN DE TELEXDIENSTEN
B.1.

Oorsprong van de vraag en voorgeschiedenis
Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen ter zake en volgend op het advies van het
Raadgevend Comité voor de telecommunicatie van 20 juni 1995 met betrekking tot de
tekst van algemene en specifieke voorwaarden van Belgacom, inzonderheid punt 3, heeft
Belgacom volgende ontwerpen van algemene en specifieke voorwaarden ter discussie
voorgelegd :
-

B.2.

specifieke voorwaarden voor de abonnementen Pro en Pro-Comfort;
algemene en specifieke voorwaarden voor de telegraaf-, telex- en semafoondiensten;
specifieke voorwaarden voor de Consultel-dienst.

Tekst van het uitgebrachte advies
Tijdens de bijeenkomst van 10 januari 1996 heeft het Raadgevend Comité voor de
telecommunicatie haar goedkeuring verleend aan de ontwerpen van algemene en
specifieke voorwaarden voor de desbetreffende diensten.
In het ontwerpadvies, zoals voorbereid door de werkgroep “Gedragsregels van Belgacom
ten aanzien van de cliënten”, werd gesteld dat het Raadgevend Comité instemt met de
bepalingen van de ontwerpen van algemene en specifieke voorwaarden van Belgacom,
behoudens een kleine opmerking inzake de Consultel-dienst.
Teneinde een advies zonder opmerkingen te kunnen afleveren, besliste het Raadgevend
Comite in zijn vergadering van 10 januari 1996 om de voorwaarden inzake de Consulteldienst opnieuw door te verwijzen naar de werkgroep “Gedragsregels van Belgacom ten
aanzien van de cliënten”, voor verdere bespreking. Indien overeenstemming zou worden
bereikt binnen de werkgroep, zouden ook deze voorwaarden als definitief goedgekeurd
worden beschouwd.
Op haar bijeenkomst van 26 januari 1996 heeft de werkgroep vervolgens
overeenstemming bereikt, zodat ook de voorwaarden inzake de Consultel-dienst als
definitief goedgekeurd konden worden beschouwd.
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C. ADVIES OVER DE TEKST VAN DE ALGEMENE EN SPECIFIEKE
VOORWAARDEN VAN BELGACOM MET BETREKKING TOT DE DIENST
NATIONALE EN INTERNATIONALE HUURLIJNEN
C.1.

Oorsprong van de vraag en voorgeschiedenis
Net als voor de voorwaarden van Belgacom met betrekking tot de abonnementen Pro en
Pro-Comfort en de Consultel-, Telegraaf-, Semafoon- en Telexdiensten, heeft Belgacom,
gevolg gevend aan haar wettelijke verplichtingen, de ontwerpen van algemene en
specifieke voorwaarden met betrekking tot de dienst nationale en internationale
huurlijnen voorgelegd aan het Raadgevend Comité voor advies.
Volgende ontwerpen werden voorgelegd :
-

C.2.

algemene voorwaarden voor de dienst nationale huurlijnen;
algemene voorwaarden voor de dienst internationale huurlijnen;
specifieke voorwaarden voor de dienst nationale en internationale huurlijnen,
voor wat onder andere “one stop shopping” betreft.

Tekst van het uitgebrachte advies
In zijn vergadering van 17 april 1996 heeft het Raadgevend Comité voor de
telecommunicatie zich akkoord verklaard met de bepalingen vervat in het ontwerp van
algemene en specifieke voorwaarden van Belgacom met betrekking tot de dienst
Huurlijnen.
Tijdens de plenaire vergadering van 17 april 1996 hebben sommige afvaardigingen evenwel
de volgende opmerkingen gemaakt :

Wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst
-

de wijziging van de algemene voorwaarden of van de prijzen zou pas een aanvang
mogen nemen op de verjaardag van de overeenkomst, en niet op om het even
welk moment.
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de vertegenwoordigers van Belgacom merken op dat het onmogelijk is de
wijzigingen toe te passen op de verjaardag van de overeenkomst. Gedurende het
hele jaar zijn lijnen in dienst gesteld en Belgacom is verplicht steeds dezelfde
voorwaarden toe te passen op haar verschillende klanten (art. 107 van de wet
van 21.03.91).

Termijnen voor het ter beschiking stellen van een huurlijn
-

Belgacom is enkel verplicht om de klant in te lichten. Welke zijn de
rechtsmiddelen van de klant in geval van verlies aan omzet of marktverlies als
gevolg van vertraging bij het ter beschikking stellen van de lijnen. Er is niet
voorzien in een boete voor Belgacom, noch in een rechtsmiddel voor de klant
indien de vertraging aan Belgacom te wijten is.

-

De vertegenwoordigers van Belgacom merken op dat de verplichting van
Belgacom een inspanningsverbintenis is (alles in het werk stellen) en niet een
resultaatsverbintenis. Op dit ogenblik is Belgacom niet in staat haar klanten een
schadevergoeding voor te stellen indien zij er niet in slaagt een lijn te leggen
binnen een bepaalde termijn. Die vraag wordt onderzocht en zou het voorwerp
kunnen uitmaken van een latere wijziging van de algemene voorwaarden.
Bovendien melden de vertegenwoordigers van Belgacom dat er een onderscheid
moet worden gemaakt tussen twee situaties :
- de "pro forma"-situatie waarin de type-verbintenissen in het kader van het
beheerscontract van toepassing zijn;
- de situatie waarin er een specifieke vraag is van de klant waarover wordt
onderhandeld zowel op het stuk van de leveringstermijnen als op het vlak van
de tarieven.

Wijziging en schorsing van de prestatie
-

Indien Belgacom de werking van de huurlijnen schorst, is het absoluut vereist dat
zij op haar kosten een vervangingsdienst instelt voor de duur van de
onderbreking.

-

De vertegenwoordigers van Belgacom zijn van mening dat wanneer Belgacom de
dienst van de lijnen schorst, zulks is om onvermijdelijke werkzaamheden te
verrichten die het onmogelijk maken vervangende middelen in te zetten. Die
werkzaamheden zijn altijd van korte duur. De vertegenwoordigers verbinden er
zich toe te bestuderen hoe men dat probleem technisch zou kunnen oplossen.
Zoals voor alle opmerkingen met betrekking tot de termijnen voor het ter
beschikking stellen van een huurlijn moet ook hier eerst worden onderzocht of
het technisch mogelijk is, vooraleer een dergelijke verplichting in de algemene
voorwaarden op te nemen.
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Verplichtingen van de klant
-

Op het verzoek om de woorden "behoorlijk tijdstip" te omschrijven in de clausule
“De klant dient alle personen die werken voor Belgacom en die zich als zodanig
legitimeren, op elk behoorlijk tijdstip een vlotte toegang te verschaffen tot de
plaatsen die voor de huurlijn gebruikt worden alsook tot de plaatsen waar de
eindapparatuur van de klant verbonden is met de aansluitpunten”, maken de
vertegenwoordigers van Belgacom de opmerking dat die tekst te vinden is in de
algemene voorwaarden van alle gereserveerde diensten van Belgacom, zoals die
tekst voorkwam in de vroegere reglementering zonder moeilijkheden te
veroorzaken. "Behoorlijk tijdstip" betekent concreet "Kantooruren", behalve
indien een regeling met de klant is getroffen.

-

De verplichting van de klant om zich ervan te vergewissen dat de fout zich niet
voordoet op de eindapparatuur vooraleer een storing aan Belgacom te melden,
heeft ernstige gevolgen voor de klant. In de praktijk wordt de klant momenteel
bij een storing geconfronteerd met de weigering van Belgacom om tussen te
komen en wordt hij naar de erkende installateur doorverwezen. De voormelde
artikelen sterken Belgacom in die praktijk. Die eis is begrijpelijk wanneer de
storing zich voordoet ter hoogte van de eindapparatuur maar niet wanneer de
storing door Belgacom wordt veroorzaakt. Indien de abonnee zich overigens als
een goede huisvader gedraagt (zoals voorgeschreven in een voorgaand artikel)
zijn de voormelde clausules niet meer nodig.

-

Volgens de vertegenwoordigers van Belgacom kan de klant in geval van een
storing, dikwijls vaststellen of die storing zich voordoet op de huurlijn of op de
eindapparatuur. Het is normaal dat de klant op z'n minst nagaat op welke
leverancier hij een beroep moet doen : Belgacom of de leverancier van het
eindtoestel.
Bij sommige toestellen kan Belgacom reeds vanop een afstand testen of het
probleem zich al of niet voordoet op het niveau van de huurlijn. In de toekomst
zal het probleem dus de facto worden opgelost. Zolang de tests niet voor alle
toestellen mogelijk zijn, blijft de zin in de voormelde artikelen geldig.
Bij wijze van compromis stellen de vertegenwoordigers van Belgacom voor de
teksten als volgt te wijzigen : "Vooraleer een storing te melden aan Belgacom,
dient de klant zich, in de mate van het mogelijke, ervan te vergewissen of de
storing zich niet voordoet op de eindapparatuur".
Tot slot bevestigen de vertegenwoordigers van Belgacom dat de voormelde
artikelen niet impliceren dat de technicien van Belgacom zal weigeren tussen te
komen in geval van een defect bij een klant die niet voldoende technisch
onderlegd is om vast te stellen waar het defect zich voordoet.
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Facturatie
-

In geen enkel artikel is er sprake van de elektronische facturatie "Elise".

-

De vertegenwoordigers van Belgacom verbinden er zich toe het desbetreffende
artikel als volgt te zullen aanvullen : "De klant kan via elektronische weg een
facturatie krijgen, volgens de nadere regels die in een speciaal contract worden
vastgelegd".
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D. ADVIES MET BETREKKING TOT DE
LANGE-TERMIJN STRATEGIE IN VERBAND MET DE
TELECOMMUNICATIESECTOR
D.1. Oorsprong van de vraag en voorgeschiedenis
Het uitbrengen van het advies met betrekking tot de lange-termijnstrategie in verband met
de telecommunicatiesector vindt zijn wettelijke basis in artikel 80, § 2, eerste lid van de
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven.
Artikel 80, §2, eerste lid van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven bepaalt dat het Raadgevend Comité,
ondermeer op verzoek van de Minister, adviezen geeft over alle aangelegenheden inzake
telecommunicatie.
Overeenkomstig het bovenvermeld artikel is het Raadgevend Comité op vraag van de Heer
Minister overgegaan tot het definiëren van de globale strategie op het vlak van de
telecommunicatie in België. Op basis van een door het Kabinet en het BIPT voorbereide
vragenlijst, werden de diverse onderwerpen in deze materie behandeld.
De vragenlijst bestond uit volgende delen :
-

algemene begrippen inzake telecommunicatie en definities;
liberalisering van diensten;
Open Network Provisions;
universele dienstverlening;
infrastructuur;
de institutionele organisatie van de telecommunicatiesector in België.

Het ontwerpadvies, zoals voorbereid in de werkgroep “Lange-termijnstrategie in verband
met de telecommunicatiesector”, werd formeel goedgekeurd tijdens de plenaire
vergadering van 20 juni 1995.
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D.2. Synthese van het uitgebrachte advies
De wet van 21 maart 1991 heeft voor de eerste keer in de geschiedenis van de
telecommunicatie in België een instelling opgericht die vertegenwoordigers bijeenbrengt
van de voornaamste actoren die bij deze sector betrokken zijn. Het Raadgevend Comité
voor de telecommunicatie vormt bijgevolg een ideaal forum om een strategie te
ontwikkelen voor de ontwikkeling van die sector die voorbestemd is om een steeds grotere
rol te spelen in de sociaal-economische structuur van ons land. De diversiteit van de
deelname aan de werkzaamheden van dat Comité zorgt ervoor dat men kan komen tot
evenwichtige oplossingen die een verzoening waarborgen van de soms uiteenlopende
standpunten en de dikwijls tegenstrijdige belangen van de verschillende actoren die
betrokken zijn bij de wereld der telecommunicatie : zowel professionele als residentiële
gebruikers, netwerkoperatoren, dienstenaanbieders, fabrikanten en invoerders van
materiaal, verkopers van apparatuur, openbare administraties, de Staat.
Dit verslag vormt een eerste en belangrijke etappe in de ontwikkeling van een
samenhangende Belgische telecommunicatiestrategie. Het bevat talrijke overpeinzingen
en voorstellen in verband met de evolutie van deze levensbelangrijke sector. Toch is het
duidelijk dat nog niet alle aspecten volledig zijn onderzocht van deze uiterst complexe
problematiek, die afhangt van talrijke factoren van technische, economische,
reglementaire en politieke aard.
Onder de voornaamste besluiten die men in het huidige stadium kan trekken uit de
werkzaamheden van het Raadgevend Comité inzake de Belgische
telecommunicatiestrategie, moeten in het bijzonder de volgende aspecten worden
beklemtoond :
a.

de zeer gunstige invloed die van de liberalisering van de telecommunicatie wordt
verwacht op het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen als
gebruikers;

b.

de noodzaak om de positie van ons land op Europees vlak in deze vitale sector beter
te valoriseren;

c.

de noodzaak om de nieuwe kansen voor bedrijven in de informatiemaatschappij
optimaal te benutten, vooral ook op het stuk van de export, zowel wat telecomdiensten als telecomprodukten en -systemen betreft;

d.

de noodzaak om de middelen van het BIPT te versterken om het ertoe in staat te
stellen zijn bevoegdheden volledig onafhankelijk te kunnen uitoefenen;

e.

de onzekerheid aangaande de weerslag van de liberalisering van de
telecommunicatie op de werkgelegenheid en het gebrek aan betrouwbare studies
over dit onderwerp;
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de noodzaak om een strikt tijdschema te bepalen voor de aanpassing van het
Belgisch regelgevend kader, dat de toepassing van de reglementering van de
Europese Unie mogelijk maakt.

Het Raadgevend Comité zal zijn werkzaamheden ter zake moeten voortzetten, door de in
België gevolgde strategie aan te passen aan de technologische vorderingen, aan de
ontwikkeling van de telecommunicatiemarkt en aan de evolutie van het reglementaire
kader dat op internationaal niveau, heel concreet op het niveau van de Europese Unie,
wordt vastgelegd.
Onder de onderwerpen die wellicht door het Raadgevend Comité zouden moeten worden
uitgediept, moeten met name worden aangehaald :
a.

de uitwerking van een nauwkeurig tijdschema voor de liberalisering van de sector;

b.

de principes en methodes inzake het beheer van de toegang tot de schaarse
middelen (frequentiespectrum, nummeringsplan, enz);

c.

de selectiecriteria en de voorwaarden van toepassing op de netwerkoperatoren en
dienstenleveranciers;

d.

de praktische behandeling van de vraag omtrent de universele dienstverlening, in het
bijzonder de evaluatie van de kosten en financiering ervan;

e.

de wetswijzigingen aan het Belgische reglementaire kader, in het bijzonder aan de
wet van 21 maart 1991.
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E. ADVIES MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN MINISTERIEEL
BESLUIT BETREFFENDE DE AANGIFTEMODALITEITEN VOOR HET
UITBATEN VAN NIET-GERESERVEERDE DIENSTEN
E.1.

Oorsprong van de vraag en voorgeschiedenis
Het uitbrengen van het advies met betrekking tot het ontwerp van ministerieel besluit
betreffende de aangiftemodaliteiten voor het uitbaten van niet-gereserveerde diensten
vindt zijn wettelijke basis in artikel 89, §§ 2 en 6 van de wet van 21 maart 1991 betreffende
de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
Art. 89, § 2 - De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, op voorstel van het
Instituut, na advies van het Raadgevend Comité en na betekening van het ontwerp aan de
Commissie van de Europese Gemeenschappen, een lastenboek voor openbare
dienstverlening opstellen met betrekking tot de diensten voor gegevensschakeling.
Art. 89, § 6 - De Minister bepaalt de aangiftemodaliteiten op voorstel van het Instituut en
na het advies van het Raadgevend Comité. (...)
Het ontwerpadvies, zoals voorbereid door de werkgroep “Niet-gereserveerde diensten”,
werd formeel goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 10 januari 1996.

E.2.

Tekst van het uitgebrachte advies
1 Lastenboek van openbare dienstverlening met betrekking tot de diensten voor
gegevensschakeling
Het BIPT legde een ontwerp van lastenboek voor. Het Raadgevend Comité
meende echter dat een dergelijk lastenboek niet langer nuttig is omdat :
-

het niet flexibel genoeg is om naast X.25-diensten ook nieuwe diensten te
regelen;
de Europese Commissie de Lid-Staten verzoekt om dergelijke lastenboeken af
te schaffen;
de markt voor deze diensten bewezen heeft zelfregulerend te zijn;
het als middel niet zo controleerbaar, efficiënt en flexibel blijkt.
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Als alternatief wordt voorgesteld om voor alle niet-gereserveerde diensten
éénzelfde procedure te hanteren. De bepalingen van het lastenboek zullen dus
vervangen worden door de aangiftemodaliteiten en, wat de technische
voorschriften betreft, door bepalingen genomen op grond van de artikels 107 en
108 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven.
2 Aangiftemodaliteiten voor niet-gereserveerde diensten
Na een paar wijzigingen aan de oorspronkelijke door het BIPT voorgestelde tekst,
gaat het Raadgevend Comité akkoord met de tekst van het ontwerp van
ministerieel besluit. De tekst neemt in essentie de voornaamste vereisten over
van de vragenlijst die tot op heden door de directie niet-gereserveerde diensten
van het BIPT wordt gebruikt. Met name :
-

de exacte identiteit van de exploitant;
de beschrijving van het soort dienst;
de wijze van transmissie;
de technische realisatie van het netwerk;
het soort gebruikers.
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Inleiding
De telecommunicatiediensten zijn essentieel voor het functioneren en de economische, financiële
en sociale vooruitgang van verscheidene landen. Telecommunicatie zorgt tevens voor een band
tussen de industrie, de diensten en de markt. De technologische vooruitgang maakt van de
telecommunicatie één van de stuwkrachten voor de groei van de markt en voor de welvaart.
Teneinde een duidelijk inzicht te verkrijgen in deze evoluties, is het van belang om over
significante en betrouwbare statistieken te beschikken. Tot op heden blijkt het echter niet steeds
mogelijk om over de nodige gegevens te kunnen beschikken.
Om hieraan tegemoet te komen, besliste het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie
een werkgroep op te richten, nl. “Statistische gegevens betreffende de telecommunicatiesector”.
Het statistisch gedeelte van het jaarverslag van het Raadgevend Comité is het resultaat van deze
werkgroep.
De telecomsector is volop in beweging. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een
snel tempo op. Intussen gaan de telecommarkten, die totnogtoe het privé-domein en het
monopolie waren van nationale operatoren, steeds verder open voor de concurrentie. Het
liberalisatieproces van de Europese Unie ziet er als volgt uit:
liberaliseringen vóór 1994
• de eindapparatuur
• alle telecommunicatiediensten, met uitzondering van de
volgende basisdiensten:
- spraaktelefonie
- telex, mobilofonie, semafonie
- telegrafie
- de terbeschikkingstelling van vaste verbindingen
1994
• de markt van uitrusting en satellietcommunicatie
• de mobilofonie, op voorwaarde dat een lastenboek van de openbare
dienst wordt nageleefd
1996
• het aanbieden van niet-gereserveerde diensten op alle alternatieve
infrastructuren
• liberalisering van alle mobiele communicatiediensten
1998
• het aanbieden van spraaktelefonie aan het publiek
• alle telecommunicatie-infrastructuur
Met andere woorden: alle facetten van de telecommunicatiesector (apparatuur, diensten en
infrastructuur) in de Europese Unie zullen, in theorie, op 1 januari 1998 volledig open staan voor
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concurrentie. Een aantal lidstaten (Griekenland, Spanje, Ierland, Luxemburg en Portugal) hebben
echter uitzonderingsmaatregelen bekomen van de Europese Unie. Spanje en Luxemburg zullen
waarschijnlijk geen gebruik maken van dit uitzonderingsrecht. Het ligt immers in hun bedoeling
om net zoals de andere lidstaten een volledige liberalisatie in te voeren vanaf 1 januari 1998.
Portugal daarentegen zal ongeveer 2 jaar meer nodig hebben om de vrije concurrentie te kunnen
garanderen en Griekenland ongeveer 5 jaar. Ierland is een twijfelgeval. De nationale operator is er
geprivatiseerd, maar de vrije concurrentie zou pas ingevoerd worden in 2003.
Hieronder volgen kort geschetst de belangrijkste pijlers op Europees niveau inzake de liberalisatie:

Telecommunicatie: wat is dit nu eigenlijk? Het woord “telecommunicatie” bestaat uit twee delen:
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“tele” en “communicatie”. “Tele” is een Grieks woord en betekent: ver, op afstand. Het wordt in
veel moderne woorden gebruikt om het begrip “contact op afstand” aan te duiden (zoals
bijvoorbeeld in “telefoon” en “telepathie”). “Communicatie” of “communiceren” is afkomstig van
het Latijn “communicare”, wat mededelen, kennisgeven betekent.
In de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven wordt telecommunicatie omschreven als “elke overbrenging, uitzending of
ontvangst van tekens, seinen, geschriften, beelden, klanken of gegevens van alle aard, per draad,
radio-elektriciteit, optische seingeving of een ander elektromagnetisch systeem”. Eenvoudiger kan
men stellen dat telecommunicatie de overdracht van informatie is via draad, kabel of via de ether.
Voor het begrip “telecommunicatie” bestaan definities in overvloed. Voor andere termen uit het
jargon is dit niet altijd het geval. In dergelijke gevallen werd geopteerd om een zo duidelijk
mogelijke omschrijving te geven.
Wat betreft de structuur van het statistisch gedeelte werd een eigen raamwerk ontwikkeld.
Hierbij werd gebruik gemaakt van een boomstructuur. Eerst wordt de
telecommunicatie-infrastructuur (datgene wat fysiek aanwezig is) behandeld. Die infrastructuur
geeft aanleiding tot een bepaalde theoretische capaciteit, die op zijn beurt uitmondt in de
benutte capaciteit, of m.a.w. de diensten. Verder worden nog de eindapparatuur, de produktie in
de Belgische telecomsector en de in het kader van deze studie belangrijkste operationele taken
van het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie), het nationaal
regelgevend en regulerend orgaan, behandeld.
Qua tijdreeksen wordt teruggegaan tot het jaar 1990 zodat het mogelijk is om uit de statistische
gegevens een evolutie op te maken. Bij een aantal diensten zoals de mobilofonie is een
vergelijkende, internationale statistiek opgenomen. Zo wordt het gemakkelijker om België te
situeren in een ruimere, internationale context. In de tabellen betekent drie punten (...) dat het
cijfer niet bekend is en twee streepjes (--) dat dit cijfer niet relevant is of dat het niet bepaald is.
Daarnaast werd gepoogd om steeds de meest recente officiële cijfers te geven. Er dient echter
opgemerkt te worden dat er tussen de gegevens van de verschillende officiële instanties soms
verschillen kunnen optreden (door afronding, een andere interpretatie bij het doorspelen van
gegevens ...). Daardoor kunnen sommige cijfers verschillen met deze van andere bronnen. De
cijfers van internationale instanties zoals de ITU (Internationale Telecommunicatie Unie), OESO
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en Eurostat werden steeds
geprefereerd als bron. Tenzij een andersluidende vermelding weerspiegelt het rapport de
toestand op 31 december 1995.
Ten slotte wordt gewezen op het feit dat de statistieken niet altijd volledig zijn. Daarvoor was de
tijdspanne te kort. Ondanks dit wordt een meerwaarde aangeboden. Het statistisch gedeelte van
het jaarverslag bestaat niet enkel uit tabellen en figuren. Het is zodanig opgebouwd dat ook een
leek op het vlak van telecommunicatie een beter inzicht in de sector kan verkrijgen. Dit komt
omdat er gebruik gemaakt wordt van een nieuwe structuur waarbij in iedere onderverdeling een
woordje uitleg wordt verschaft.
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Als laatste wordt opgemerkt dat hetgeen vandaag geldt in de telecommunicatiesector niet
noodzakelijk morgen geldt. Dit komt o.a. door de technologische ontwikkelingen die elkaar in een
snel tempo opvolgen, door de zich steeds wijzigende wetgeving en door de allianties die de
telecommunicatie-operatoren afsluiten.
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HOOFDSTUK 1
INFRASTRUCTUUR

Op dit moment kan gesteld worden dat er twee belangrijke basistelecommunicatiediensten zijn
voor de privégebruikers: telefonie en omroep. Deze hebben dan ook in het verleden in belangrijke
mate de netwerkinfrastructuur bepaald.

Tot op heden wordt het opzetten van telefoonverbindingen verzorgd door telecommunicatieoperatoren (voor België is dit Belgacom) waarbij een elektrische tweedraadsverbinding (twistedpair) of een equivalent middel voorzien wordt naar de gebruiker voor het opzetten van het
tweewegverkeer. In het verleden had deze operator een monopoliepositie. De belangrijkste
redenen hiervoor waren de hoge kosten voor de infrastructuur en de universele dienst die
verzekerd diende te zijn.
De distributie van televisiekanalen gebeurt door de kabeltelevisie-operatoren1, die typisch een
pakket van meer dan 20 TV kanalen aanbieden aan de klant en dit - in het merendeel van de
gevallen - met behulp van een coaxaansluiting.

De laatste 10 jaar zijn er echter belangrijke veranderingen te bemerken. Deze zijn voornamelijk
toe te schrijven aan een toenemend belang van de dienstensector die meer en meer afhankelijk
wordt van een efficiënte telecommunicatie (luchtvaartmaatschappijen, banken ...), een
regelgeving die meer en meer concurrentie toelaat (om de economische ontwikkeling en de
internationale competitiviteit te stimuleren) en een sterk gedaalde kost van de infrastructuur (ten
gevolge van diverse technologische ontwikkelingen zoals digitalisatie). Deze veranderingen
hebben een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de telecominfrastructuur.

1

In België bestaat een geografische verdeling van de TV-netwerken.
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Om de gehele infrastructuur die op het Belgisch grondgebied terug te vinden is te omvatten,
wordt geen gebruik gemaakt van een tweeledige structuur (telefoonnetwerk en
kabeltelevisienetwerk) maar wel van een structuur met drie onderverdelingen. De wet van 21
maart 1991 betreffende de telecommunicatie brengt deze indeling impliciet naar voor. Ten eerste
is er de openbare telecommunicatie-infrastructuur. Dit is degene die via de wet in exclusieve
concessie is toegekend aan de nationale operator (Belgacom). Deze concessie eindigt op 1 januari
1998, maar het BIPT is bezig met het voorbereiden van een Koninklijk Besluit om die
infrastructuur reeds in 1996 gedeeltelijk te liberaliseren. De exclusieve concessie blijft bestaan
met een aantal uitzonderingen. In de praktijk zal dit er op neer komen dat de infrastructuur
effectief open zal staan voor concurrentie.
Vervolgens hebben een aantal nutsbedrijven in de loop der jaren van de wetgever zogenaamde
“rights of way” gekregen. Dit wil zeggen dat ze na het volgen van een verkorte procedure
telecomnetwerken mogen aanleggen. Hun netwerk mogen ze enkel voor eigen gebruik
aanwenden. Wanneer ze hun netwerk in de toekomst zullen openstellen voor derden (toegestaan
vanaf 1 juli 1996) zullen ze dit moeten melden aan het regulerend orgaan (BIPT). Deze
nutsbedrijven zijn samengebracht in het tweede deel dat handelt over de alternatieve
infrastructuur. Ten derde is er de andere telecominfrastructuur: dit zijn de netwerken die door
andere operatoren (dan Belgacom en de nutsbedrijven) in België aangelegd worden. In theorie is
er voor de volledigheid nog een vierde onderdeel: de private infrastructuur. Hierover worden
echter geen cijfers gepubliceerd.

A. OPENBARE TELECOMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR
In de wet van 21 maart 1991 wordt openbare telecommunicatie-infrastructuur gedefinieerd als:
“Het geheel van uitrustingen met daarbijhorende middelen, die het openbaar domein
overschrijden en die bestemd zijn voor de telecommunicatie met uitzondering van deze bestemd
voor de radio-omroepdienst en de radio- en teledistributienetten. Dit geheel wordt begrensd
door daartoe behorende aansluitpunten, met inbegrip van aansluitingen op buitenlandse
telecommunicatie-infrastructuur.”
Een aansluitpunt is dan weer “een eindpunt van de openbare telecommunicatie-infrastructuur
dat dient voor de aansluiting van een eindapparaat, waarbij een eindapparaat elke inrichting is,
die bestemd is om rechtstreeks aangesloten te worden op een aansluitpunt of die bestemd is
voor interactie met de openbare telecommunicatie-infrastructuur via rechtstreekse of
onrechtstreekse aansluiting op een aansluitpunt, om de informatie bedoeld in de definitie van
telecommunicatie over te brengen, te behandelen of te ontvangen”.
Praktisch gezien komt dit neer op het telecommunicatienetwerk dat door Belgacom in de loop
der jaren is aangelegd. De exclusieve concessie voor aanleg, onderhoud, uitbating en
modernisering ervan verloopt op 1 januari 1998.
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Het telefoonnet van Belgacom is oorspronkelijk stervormig opgebouwd. Vanaf de aansluitpunten
bij de gebruiker lopen dubbele draadverbindingen naar een telefooncentrale. Daar worden de
draden tijdelijk met elkaar verbonden wanneer twee abonnees met elkaar willen spreken. Ieder
klein gebied vormt een lokaal net en heeft een lokale centrale. De lijnen van alle abonnees in dit
gebied zijn verbonden met die centrale.

Wanneer iemand wil telefoneren met een persoon die aangesloten is op een andere lokale
centrale, dan wordt contact gelegd met een zogenaamd zonecentrum (centrale). Een
zonecentrum met alle lokale centrales die ermee verbonden zijn, heet een zone. Zonecentra zijn
ook onderling verbonden. Alle zonecentra zijn aangesloten op een transitcentrum. Als het verkeer
tussen bepaalde centrales groot is, is het economischer om er rechtstreekse verbindingen tussen
aan te leggen. In dat geval spreekt men niet meer over een sterstructuur maar over een
mazenstructuur. In de praktijk wordt een gemengde structuur toegepast.

Voor internationale verbindingen zijn er vanuit de zonecentra afwikkelingswegen naar
internationale centra. Deze dienen ook voor de inkomende internationale verbindingen.

Er bestaan dus vier soorten centrales. In de praktijk is het wel zo dat een centrale meerdere
functies tegelijk kan vervullen. Zo kan bijvoorbeeld een lokale centrale tegelijk zonecentrum en
transitcentrum zijn.

Om met de gehele wereld in verbinding te staan, werkt Belgacom mee aan de bouw van
internationale netten, zowel over land, onderzees als via satelliet.

A.1. Transmissiesystemen
Het openbare net is vanuit het verleden nog altijd hoofdzakelijk gebaseerd op fysieke
verbindingen tussen abonnees en centrales, en centrales onderling. Voor de verbindingen naar de
gebruikers toe worden meestal nog twisted-pair kabels (elektrische tweedraadsverbindingen)
gebruikt. Tussen de centrales onderling probeert men tegenwoordig enkel glasvezelkabels of
optische vezelkabels te leggen. Deze zijn immers van betere kwaliteit en met de huidige
ontwikkelingen zijn deze vereist om later de nieuwe diensten tot in de huiskamers te kunnen
brengen. Naast deze soorten kabels worden ook nog coaxkabels gebruikt voor de aanleg van het
netwerk.

Tweede jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie juni 1995 - juni 1996

Pag. 45

T

T

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

Begin 1996 nam Belgacom haar “BINOC”-centrum (Belgacom Integrated Network Operating
Center) in gebruik, een systeem waarmee de nationale operator op termijn zijn hele telefoon-,
data- en huurlijnnetwerk zal beheren. Het belangrijkste element van de architectuur van dit
centrum wordt gevormd door de referentiedatabank van Belgacom, ITR genoemd. Deze databank
bevat volledige informatie over de infrastructuur van Belgacom en wordt bijgewerkt telkens
nieuwe uitrusting wordt geïnstalleerd of uitrusting wordt gewijzigd. Ook de vaste verbindingen
worden volledig gedocumenteerd in ITR. Deze databank bevat een schat aan informatie over de
infrastructuur van het Belgacomnetwerk. Het meest in het oog springende is echter de grote
beeldmuur van 100m² waarop kaarten met de links (verbindingen) en nodes (connectiepunten)
van het systeem te zien zijn. BINOC geeft een totaaloverzicht van het hele netwerk en kan
problemen ontdekken en lokaliseren maar ook gebruikersstatistieken analyseren.
Tabel 1.1. Evolutie van de lengte van de glasvezelkabels in kilometer 2.

Jaar

Lokaal net

Procentueel
t.o.v. het
vorige jaar

Transmissienet

Procentueel
t.o.v. het
vorige jaar

1990

46

--

1.860

--

1991

116,5

253%

2.360

127%

1992

221

190%

3.860

164%

1993

334,5

151%

4.650

120%

1994

566

169%

5.940 monomode
1.270 multimode

155%

Het lokaal net is het deel van het netwerk van de abonnees naar de lokale centrale en het
transmissienet is het deel tussen de centrales zelf. Zoals reeds gesteld, wordt meer gebruik
gemaakt van glasvezel in het transmissienet dan in het lokaal net. Het aandeel van glasvezel in het
lokaal net stijgt wel lichtjes in de loop der jaren (zie figuur op de volgende pagina).

2

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p46.
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Figuur 1
Glasvezel: verdeling over het lokaal net en het transmissienet.
1990

1991
5%

2%

95%

98%

1992

1993

5%

7%

95%

93%

1994
7%

93%

donkergrijs: lokaal net
lichtgrijs: transmissienet

In de overgrote meerderheid van de situaties is de transmissiecapaciteit van een verbinding
beperkt tot het spraakfrequentiegebied (300 - 3400 Hz) of tot zijn digitaal equivalent 64 Kbit/s. De
capaciteitsbeperking van het netwerk ligt niet in het transportnetwerk maar wel in het
accessnetwerk (aansluitingen bij de gebruiker). De capaciteit en de transmissiesnelheid in het
transportnetwerk zijn inderdaad sterk toegenomen maar de aansluiting naar de gebruiker toe is in
het overgrote deel van de gevallen nog steeds een twisted-pair kabel. Deze beperking wordt niet
zozeer ondervonden bij het gewoon telefoneren maar wel bij het ontwikkelen van nieuwe
diensten.
Uitbreiding van de capaciteit is mogelijk door de installatie van optische vezel op grote schaal.
Hierbij wordt vaak gesproken over:
- Fibre To The Home (FTTH) of optische vezel tot bij de gebruiker;
- Fibre To The Building (FTTB) of optische vezel tot aan het gebouw, waar dan
overgeschakeld wordt op de bestaande coax- of de koperkabel tot bij de
gebruiker (bv. in appartementsgebouwen);
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- Fibre To The Curb (FTTC): het lokaal net wordt verdeeld in een aantal gebieden.
Vanaf de lokale centrale wordt optische vezel gelegd tot in ieder gebied van
waaruit dan verder gebruik gemaakt wordt van de coax- of de koperkabel tot
aan de gebouwen en tot bij de gebruiker.
Zulke aanpassingen gaan echter gepaard met extreem hoge kosten zodat een geleidelijke
omschakeling meer waarschijnlijk is.

Momenteel zoeken de telecomoperatoren naar technieken waarbij het bestaande kopernet kan
gebruikt worden om de hoge investeringskost te vermijden. In dit kader situeert zich het TECTRISproject van Belgacom. TECTRIS staat voor “Technical Trial for Interactive Services”. In SintLambrechts-Woluwe test de nationale operator (samen met Digital en Alcatel Bell) wat de
technische mogelijkheden zijn van interactieve breedband-dienstverlening (zoals video-opaanvraag) via het telefoonnet. Het is Belgacom niet zozeer te doen om de eventuele commerciële
uitbating, maar wel om de technische know-how. Het testprogramma loopt sinds 1 februari 1996
bij 50 residentiële gebruikers.

Technisch blijkt Belgacom in staat te zijn om 50 huishoudens via de telefoonlijn betaaltelevisie
aan te bieden. Nochtans zal deze interactieve breedbanddienst voorlopig niet uitgebreid worden
naar het grote publiek. Oorzaak zijn de hoge kosten en de geringe belangstelling van de
consumenten. Belgacom wil zich eerder gaan toespitsen op professionele toepassingen van
diensten-op-aanvraag3.

Niet alleen Belgacom maar zowat alle telefoonmaatschappijen in de wereld onderzoeken
momenteel in hoever zij hun koperdraden, en dan vooral het deel tussen de lokale
telefooncentrale en de abonnee, voor breedbanddiensten (alle diensten vanaf 1,5 of 2 megabit
per seconde) kunnen gebruiken. In het TECTRIS-project gaat Belgacom na hoe de zogenaamde
“Asymmetric Digital Subscriber Line” (ADSL)-transmissietechnologie zich in het Belgische net
gedraagt. Een signaal van 2 megabit per seconde richting abonnee en een terugweg van 10 kilobit
per seconde zou een haalbare afstand leveren van 3,5 km 4.

ADSL is bij uitstek geschikt voor opvraagdiensten wegens de asymmetrie waaraan de techniek zijn
naam dankt: er gaat veel meer verkeer richting abonnee dan omgekeerd. De terugweg dient enkel
voor de commando’s waarmee de dienst wordt gevraagd en bestuurd.

3

Het Laatste Nieuws van 6 maart 1996.

4

Trends van 7 september 1995: Dossier telekom, p88-90.
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ADSL is in principe niet geschikt voor symmetrische breedbandcommunicatie, zoals voor het live
uitwisselen van filmbeelden. Daarvoor bestaat dan de “High Data Rate Subscriber Line” (HDSL)standaard. HDSL haalt in goede omstandigheden 2,3 megabit per seconde over een afstand van 3
km. Naast HDSL bestaat nog de SDSL-transmissietechnologie (Symmetric Digital Subscriber Line)
voor symmetrische breedbandcommunicatie. SDSL beschikt over andere technische kenmerken
dan HDSL.

Naast fysieke verbindingen voor het tot stand brengen van nationaal telefoonverkeer zijn er ook
kabels voor de internationale verbindingen.

Onderzeese kabels worden meer en meer gebruikt zowel voor de Europese als de
intercontinentale verbindingen. Voor deze intercontinentale verbindingen wordt er in ongeveer
50% van de gevallen gebruik gemaakt van satelliet en ongeveer 50% van optische vezel.

Sinds 1956 werden verschillende transatlantische telefoonkabels in dienst genomen, waarvan de
meest recente uitgerust werden met optische vezels. In november 1992 werden de laatste twee
transatlantische kabels met optische vezels in gebruik genomen: TAT-10 tussen de Verenigde
Staten en Duitsland en TAT-11 tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk. Elk van deze kabels (TAT-10 en TAT-11) beschikt over een capaciteit die gelijk is aan die
van de vorige twee transatlantische kabels samen. Belgacom is mede-investeerder en
medegebruiker van deze kabels.

De nationale operator maakt tevens gebruik van PTAT, een private transatlantische glasvezelkabel
tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast is Belgacom mede-investeerder en gebruiker van de EURAFRICA naar Portugal en
Marokko en verder van de SAT2 naar Zuid-Afrika.

Wegens het toenemende belang in de wereldeconomie van de regio rond de Stille Oceaan
participeert Belgacom in projecten voor optische vezelkabels in dat gebied. Het betreft de reeds
in dienst zijnde kabels tussen Amerika en Japan (TPC-4 en NPC), tussen Nieuw-Zeeland en Hawaï
(PACRIM EAST), tussen Nieuw-Zeeland en Australië (TASMAN 2) en ten slotte tussen Japan,
Taïwan en Singapore (APC).

Verder investeert Belgacom in glasvezelkabelprojecten als TAT12-TAT13, SEA-ME-WE 2,
COLUMBUS 2, AMERICAS 1 en CANTAT 3.5
5

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p9-p10.
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Er dient opgemerkt te worden dat Belgacom naast kabels ook gebruik maakt van
straalverbindingen.

A.2. Satellieten
In het midden van de jaren ‘60 is men begonnen met telecommunicatiesatellieten in een baan om
de aarde te brengen omdat de transatlantische telefoonkabels heel wat onderhoud vergden. Op
geregelde afstand was men verplicht om versterkers op de kabel te plaatsen. Hoe meer
gesprekken er tegelijkertijd over een lijn lopen, hoe korter de afstand tussen de versterkers moet
zijn, anders gaat het signaal verloren. En het zijn juist die versterkers die veel onderhoud vragen.

De economische belangrijkheid van satellietcommunicatie voor de interzonale en internationale
trafiek is echter verminderd als gevolg van een verlaging van de kostprijs voor optische vezel.
Desondanks kan de ontwikkeling van satellieten een belangrijke rol spelen in de verdere
ontwikkeling van mobiele communicatie. Satellieten zijn immers in staat om moeilijk te bereiken
gebieden te bedienen.

Drie intergouvernementele organisaties houden zich bezig met de uitbating van
telecommunicatiesatellieten. Het zijn INTELSAT (International Telecommunication Satellites
Organization), een groepering van meer dan 125 landen, EUTELSAT (European
Telecommunication Satellites Organization), een Europese organisatie van meer dan 40 landen,
en INMARSAT (International Maritime Satellite Organization), waarin de nationale operatoren van
de ongeveer 75 lidstaten zijn vertegenwoordigd.

De satellieten van Intelsat dienen voor vaste verbindingen en dan vooral voor het tot stand
brengen van intercontinentaal telefoonverkeer. Eutelsat verleent dezelfde dienst maar dan op
Europees niveau. Eutelsat heeft 5 telecommunicatiesatellieten in dienst waarvan er 2 uitsluitend
gebruikt worden voor televisie en 3 voor zowel telefonie als televisie. SES (Société européenne
des satellites), die de 5 Astra-satellieten beheert, legt zich daarentegen uitsluitend toe op radio
en televisie.

De oorspronkelijke bedoeling van Inmarsat was te voorzien in maritieme communicatie, maar
sinds 1989 is de dienst uitgebreid tot aardse mobiele communicatie en tot communicatie in de
ruimte. Het Inmarsat-systeem omvat vier geostationaire satellieten (dit wil zeggen satellieten die
stilstaan ten opzichte van de aarde) die de volledige wereldbol bedekken behalve de twee polen.
Er zijn tevens standby-satellieten die in dezelfde baan cirkelen om trafiek over te nemen indien
het nodig mocht zijn.
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Belgacom is lid van deze drie organisaties en huurt circuits van hun satellieten. De operator bezit
twee grondstations voor satellieten in België (Lessive en Liedekerke) en is eveneens in het bezit
van 2 mobiele grondstations.

A.3. Centrales
Naast de kabels vormen de centrales de fysieke knooppunten van het netwerk. Wanneer naar het
verkeer wordt gekeken, zijn er vier soorten centrales: lokale, zonale, transit en internationale.
Hier worden de modernisering van de lokale centrales en de cijfers van het beheerscontract 6
(tussen Belgacom enerzijds en de federale overheid anderzijds) die hierop betrekking hebben
vermeld. Het beheerscontract preciseert de voorwaarden waaronder het autonoom
overheidsbedrijf zijn opdrachten van openbare dienst dient uit te voeren.
Tabel 1.2. Modernisering van de lokale telefooncentrales 7.

Evolutie van het aantal lijnen (geleidingen) per technologie

Jaar

Elektromechanische lijnen

Programmagestuurde
lijnen

1990

1.145.500

1.569.880

1.602.140

4.317.520

37,1%

--

1991

981.400

1.565.400

2.056.300

4.603.100

44,7%

44%

1992

910.400

1.566.800

2.303.300

4.780.500

48,2%

--

1993

709.300

1.585.400

2.690.000

4.984.600

54,0%

48%

1994

487.300

1.559.400

3.072.800

5.119.500

60,0%

55%

Totaal aantal Percentage
Digitale lijnen
lijnen
digitale lijnen

Opgelegd % digitale
lijnen:
beheerscontract

Qua modernisering van de lokale telefooncentrales voldoet Belgacom aan de opgelegde normen
van het beheerscontract. Dit contract stipuleert verder dat 61% van de lokale lijnen in 1995
6

Het beheerscontract loopt van 1992 tot 1997. Het bepaalt o.a. een aantal cijferdoelstellingen voor de jaren
1993, 1994, 1995 en 1996.

7

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p42.
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digitaal diende te zijn en 66% in 1996 digitaal moet zijn.

Figuur 2
Modernisering van de lokale telefooncentrales

3500000

Aantal lijnen per technologie

3000000
2500000
2000000
Elektromechanische lijnen

1500000

Programmagestuurde lijnen
Digitale lijnen

1000000
500000
0
1990

1991

1992

1993

1994

Jaar

Men evolueert verder in de richting van een doorgedreven digitalisering, waardoor de
technologische mogelijkheden en diensten uitgebreider worden.

Met de modernisering van de netwerken is het interessant om eens te kijken hoeveel procent van
de hoofdlijnen aangesloten is op digitale telefooncentrales in België en zijn buurlanden. Dit wordt
berekend door het aantal hoofdlijnen aangesloten op digitale centrales te delen door het totaal
aantal hoofdlijnen. Het is duidelijk dat deze indicator niet bepaalt hoeveel digitale centrales er zijn
of welke lijnen in het transmissienet digitaal zijn. Met de cijfers van Nederland moet voorzichtig
omgesprongen worden omdat het niet om exact dezelfde gegevens gaat. Duitsland heeft een vrij
laag percentage: dit is te wijten aan het verouderde netwerk van het voormalige Oost-Duitsland.
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Tabel 1.3. Percentage digitale hoofdlijnen in België en zijn buurlanden 8.

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Luxemburg

Nederland *

Verenigd
Koninkrijk

1990

37,10

12,00

75,00

33,00

69,00

46,90

1991

44,70

16,00

79,00

50,00

79,00

54,60

1992

48,20

25,00

83,20

70,00

83,00

64,00

1993

54,00

37,00

86,40

82,00

93,00

74,90

1994

60,00

45,00

89,00

91,4 **

100

82,70

* Nederland: modernisatie van de telefooncentrales in procent van de totale access line capacity.
** ITU: World Telecommunication Development Report.

Figuur 3
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Verder wordt voor België de graad van digitale toegankelijkheid tot het openbaar geschakelde
telefoonnet vermeld. Dit is de verhouding van het aantal geïnstalleerde lijnen in lokale netten die
minstens 1 digitale schakeleenheid tellen t.o.v. het totaal aantal geïnstalleerde lijnen. Dit is
belangrijk met het oog op het aanbieden van digitale nieuwe diensten.

8

Eurostat, OESO, ITU: Communication indicators for major economies 1995 .
Frankrijk: ISDN inbegrepen vanaf 1993.
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Tabel 1.4. Graad van digitale toegankelijkheid 9.

Jaar

Effectief

Beheerscontract

1989

57,4%

--

1990

76,8%

--

1991

89,7%

90%

1992

92,5%

--

1993

94,9%

93%

1994

96,6%

95%

1995

97,7% *

97%

* cijfer overgemaakt door Belgacom

Figuur 4

Graad van digitale toegankelijkheid

Graad van digitale
toegankelijkheid

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Jaar

Het beheerscontract legt een graad van digitale toegankelijkheid van 98% op voor 1996.

9

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p43.
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B. ALTERNATIEVE INFRASTRUCTUUR 10
Tot de alternatieve infrastructuur behoren de netwerken van de nutsbedrijven die via art. 92, §5
van de wet van 21 maart 1991 “rights of way” bezitten. Ze mogen een eigen netwerk aanleggen
(na het volgen van een verkorte procedure) en dit enkel voor eigen gebruik aanwenden. Vanaf 1
juli 1996 mogen ze hun netwerk openstellen voor derden. Hiervoor dienen ze wel een toelating te
vragen aan het BIPT.

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.

Staat
Gemeenschappen
Gewesten
Provincies
Gemeenten

Deze vijf onderverdelingen kunnen gecatalogeerd worden onder de gemeenschappelijke noemer
van de “overheid”. Er bestaan specifieke netwerken die enkel gebruikt worden voor hun
specifieke toepassingen, terwijl het niet onmiddellijk de bedoeling is om deze infrastructuur open
te stellen voor derden.
Zo beschikt het leger over een volledig digitaal netwerk, BEMILCOM genoemd. De centrales en de
zendmasten voor straalverbindingen staan hoofdzakelijk op militair domein. Ook de rijkswacht is
aangesloten op dit netwerk zodat een deel van de infrastructuur ook op gronden van de
rijkswacht terug te vinden is.
De federale regering voorziet al jaren het project “ASTRID”, een grootschalig
radiocommunicatienetwerk waarop alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten zouden
aangesloten worden. Vóór 1997 moet echter geen beslissing verwacht worden in deze materie.
De regering had reeds een aantal offertes ontvangen maar ondertussen werd op Europese schaal
gediscussieerd over een standaard voor dergelijke netwerken, de zogenaamde “tetra-norm”.
Vandaar dat de Belgische regering de kandidaten nog de tijd geeft tot begin 1997 om hun offertes
aangepast in te dienen.
De gemeenschappen beschikken niet over een eigen netwerk. Hoewel de netwerken van de
radio- en TV-omroepen in handen zijn van de distributeurs (zie infra punt B.9) zijn de
gemeenschappen bevoegd voor de diensten op die netwerken.
Er loopt wel een net van glasvezelverbindingen van de ministeries van de Vlaamse Gemeenschap
naar de kabinetten. Dit net is echter nog niet operationeel.
10

Onder andere gebaseerd op : Studiesyndikaat: “Nieuwe diensten op kabel- en/of telefoonlijnen”, analyse
van netwerkinfrastructuur.

Tweede jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie juni 1995 - juni 1996

Pag. 55

T

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

T

Bij de gewesten wordt er voor de uitbating van autowegen en waterwegen gebruik gemaakt van
diverse netwerken voor o.a. telefonie, praatpalen (langs autowegen), afstandsbewaking (bv.
camera’s in tunnels), sturing (bv. waterschotten, sturing verkeerslichten), radioverbindingen (naar
de dienstwagens) ...
De fysieke verbindingen bestaan hoofdzakelijk uit klassieke koperkabels, waarbij langs de
belangrijkste wegen tevens coaxkabels aanwezig zijn. Op die manier is er een netwerk aanwezig
in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Die netwerken zijn op bepaalde plaatsen onderling
verbonden. Vezelverbindingen worden daarentegen in veel mindere mate gebruikt. Er is o. a. een
stuk vezelverbinding aanwezig langs een deel van de ring rond Antwerpen, een stuk rond de ring
van Brussel en ook in de Brusselse tunnels.
De gemeenten en provincies samen beschikken over een eigen netwerk. Het behoort echter niet
tot de alternatieve infrastructuur omdat het net opgebouwd is uit huurlijnen van de nationale
operator. Op die manier zijn de gemeenten en provinciebesturen aangesloten op regionale
centra. Het netwerk wordt voornamelijk gebruikt voor informaticatoepassingen.
Antwerpen beschikt over een eigen netwerk (MANAP: Metropolitan Area Network Antwerpen).
Het net is 63 km lang en verbindt 31 gebouwen in het Antwerpse door middel van optische vezel.

B.6.

NMBS

De “Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen” heeft verschillende, dikwijls gescheiden,
netwerken die gebruikt worden voor diverse doeleinden: datacommunicatie (X.25),
diensttelefoon, telegrafie, radio ... De meeste daarvan zijn smalbandig en komen niet onmiddellijk
in aanmerking voor het aanbieden van nieuwe diensten die een grotere bandbreedte vereisen.
De NMBS is lid van Hit Rail BV, een consortium van 10 Europese nationale
spoorwegmaatschappijen die over eigen communicatienetwerken beschikken. Samen met het
Amerikaanse GTS (Global TeleSystems group) vormt Hit Rail BV de joint-venture Hermes Europe
Railtel. De Europese spoorwegmaatschappijen die aan Hermes meewerken zijn de NMBS (België),
Danske Statsbaner (Denemarken), Deutsche Bahn AG (Duitsland), SNCF (Frankrijk), Ferrovie dello
Stato SpA (Italië), NV Nederlandse Spoorwegen (Nederland), Osterreichische Bundesbahn
(Oostenrijk), Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles (Spanje), Statens Jarnvagar (Zweden) en
les Chemins de fer Suisses (Zwitserland). Bij deze 10 spoorwegmaatschappijen hoort ook nog
Racal BR Telecommunications LTD. Dit is een filiaal van de elektronicagroep Racal dat zijn
oorsprong vindt in de verkoop van de telecommunicatiedivisie van British Rail.
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Het ligt in de bedoeling van Hermes om die communicatienetwerken met mekaar te verbinden en
ze verder uit te bouwen tot één grensoverschrijdend Europees telecommunicatienetwerk dat aan
andere bedrijven dan spoorwegmaatschappijen kan worden aangeboden. In eerste instantie zal
gepoogd worden om de belangrijkste Europese steden te verbinden door een net van optische
vezel. Hermes voorziet de verbinding van 12 steden uit 5 landen (België, Frankrijk, Duitsland,
Nederland en Zwitserland) nog voor het einde van 1996 om uiteindelijk 55 steden in gans Europa
te bereiken in 1999.
In dit kader is de NMBS bezig met de uitbouw van een breedband-netwerk waarvan er reeds een
paar honderd kilometer vezelkabel aangelegd is langs spoorlijnen (aan de bovenleidingen) en dit
o.a. tussen Brussel en Antwerpen en tussen Brussel, Gent, Brugge en de kust. In de nabije
toekomst zijn nog verschillende honderden kilometer kabel gepland. Naast de optische vezelkabel
bestaat het netwerk in zijn huidige vorm nog uit ongeveer 350 km coax-verbindingen. Op die
manier wordt een goede dekking van België bekomen, waarbij de meeste grote steden met
optische vezel of coax verbonden zijn. Verder wordt ook nog gebruik gemaakt van de gewone
koperverbindingen. In totaal gaat het hier om een netwerk van meer dan 3.000 kilometer.
Een tweede netwerk van de spoorwegen is het X.25-netwerk (datacommunicatie) dat eveneens
een belangrijke penetratie kent in België. Een derde netwerk zorgt voor de interne
telefoonverbindingen en staat los van het Belgacomnet. Hiervoor worden 2 Mbit/s lijnen gebruikt
tussen de grote steden. Zowel de X.25 als de 2 Mbit/s verbindingen maken gebruik van het coaxof vezelnetwerk zoals hoger beschreven.
Ten slotte wordt er voor lokaal gebruik (bv. Antwerpen-Noord, Eurostar-terminal in Brussel-Zuid)
ook gebruik gemaakt van optische vezel.

B.7.

Exploitanten voor het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer

In Vlaanderen beschikt de maatschappij voor het openbaar vervoer (De Lijn) over een
radiocommunicatienetwerk, evenals haar Waalse (SRWT: Société Régionale Wallon de Transport)
en Brusselse (MIVB: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer Brussel) tegenhanger.
Tevens heeft de MIVB een kabelnetwerk aangelegd in de tunnels van de kleine ring rond Brussel
en in de metrotunnels. Dit kan eventueel belangrijk worden in het kader van een alternatief
netwerk.

B.8.

Exploitanten voor het produceren, overbrengen of verdelen van gas, water of
elektriciteit

De distributie van gas, water en elektriciteit vormt een belangrijk netwerk over het hele land. Er
zijn dan ook mogelijkheden om een interessant communicatienetwerk uit te bouwen. Electrabel
beschikt samen met SPE (Société de Production de l’Electricité) over een volledig intern
communicatienetwerk voor het beheer van de produktie en de distributie.
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Exploitanten die een radiodistributie- of een teledistributienet exploiteren

Het netwerk van de kabelmaatschappijen vormt een tweede belangrijk telecommunicatienet
naast het netwerk van Belgacom. Het kabeltelevisienet is echter fundamenteel verschillend van
het netwerk van Belgacom. In tegenstelling tot het telefoonnet is het kabelnet een
informatiestroom in één enkele richting: nl. naar de gebruiker toe. Het is een distributienetwerk.
Iedereen ontvangt hetzelfde signaal en een verbinding tussen twee gebruikers kan niet opgezet
worden omdat er geen schakelcentrales in het netwerk aanwezig zijn. De transmissiecapaciteit
ervan is echter vele malen hoger dan deze van de koperdraden van het Belgacomnetwerk en de
penetratie van de kabel is zeer hoog in België.
Het Belgische kabelnetwerk - zoals in de meeste andere landen - is aangelegd volgens een
zogenaamde boom-tak-structuur (tree and branch systeem). Vanuit een kopstation, waar typisch
via een straalverbinding of een satellietschotelantenne programma’s worden gecapteerd, wordt
het analoge frequentiegemultiplexeerde signaal verdeeld via een boomstructuur. Op regelmatige
plaatsen worden elektrische versterkers geplaatst om enerzijds de verliezen in de coax en
anderzijds deze ten gevolge van het opsplitsen te compenseren. Dicht bij de gebruiker zal men
dan een aftakstructuur (bus) gebruiken.
Een van de voordelen van zo’n netwerk is dat elke gebruiker over een coaxaansluiting beschikt
wat leidt tot een grote bandbreedte met vele mogelijkheden. In Europa beschikken de gebruikers
over gemiddeld 20 tot 40 kanalen.
Een nadeel van deze structuur is dat de beschikbare bandbreedte ook voor het laatste deel moet
verdeeld worden onder een groot aantal gebruikers. Daarom wordt gestreefd naar een meer
stervormige structuur, met als resultaat in feite een combinatie van ring- en sternetwerken. Deze
evolutie loopt samen met de verdere introductie van optische vezels. Op die manier komt men tot
een gecombineerd glasvezel-coax-netwerk ofwel een hybried netwerk.
In België zijn meer dan 130 kopstations aanwezig. Het kabelnetwerk bestaat voornamelijk uit
coaxverbindingen maar de laatste tijd wordt veelal gebruik gemaakt van vezelkabels voor de
verbindingen tussen de kopstations.
Er zijn 36 kabeltelevisie-operatoren die respectievelijk in privé-handen zijn (3), in handen van
zuivere intercommunales (12, de gemeenten) en in handen van gemengde intercommunales (21).
“Telenet Vlaanderen” is een initiatief van de Vlaamse Regering om telecommunicatiediensten via
het kabelnetwerk aan te bieden. Het basisidee bestaat erin de netwerken van de Vlaamse
kabeldistributiemaatschappijen met elkaar te interconnecteren om op die manier tot een
interactief breedbandnetwerk te komen waarop zowel omroep-, telecommunicatie- als
multimediadiensten kunnen worden aangeboden.
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Tot nu toe waren de verschillende kabelmaatschappijen kleine communicatie-eilanden.
Vlaanderen is wel de dichtst bekabelde regio ter wereld, maar de verschillende
kabelinfrastructuren waren niet met elkaar verbonden zodat communicatie tussen de
verschillende netwerken onmogelijk was.
De uitbouw van dit netwerk zal aanvangen met het aanleggen van een zogenaamd “ruggegraatnetwerk” (of “interzonaal transmissienet”), dat de hoofdantennestations van de
kabelmaatschappijen zal verbinden, en dat zal bestaan uit een aantal onderling gekoppelde
optische vezel-ringnetwerken uitgerust met digitale hoge snelheidstransmissie-apparatuur. Ook
de digitale schakelsystemen zullen op dit ruggegraatnetwerk worden aangesloten.
De bestaande kabeltelevisiedistributienetwerken zullen worden omgebouwd tot zogenaamde
“hybride optische vezel/coaxiale netwerken” die geschikt zullen zijn voor
tweerichtingscommunicatieverkeer. Hiertoe zullen de geïnstalleerde coaxiale kabels en
breedbandige versterkers worden aangevuld met o.a. “terugweg”-versterkermodules, optische
vezelkabels en diverse digitale transmissiesystemen.
Aan de uiteindelijke beslissing om Telenet Vlaanderen te realiseren is een uitgebreide
haalbaarheidsstudie voorafgegaan. Deze studie heeft de te verrichten investeringen geraamd op
50 miljard BEF. over een periode van 15 jaar. Vier grote partners hebben zich geëngageerd om
deze investeringen te doen en om het startkapitaal van 17 miljard BEF. ter beschikking te stellen.
Deze partners zijn het Amerikaanse US West (een van de Amerikaanse Baby Bell’s), de Vlaamse
kabelmaatschappijen, de GIMV (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen) en de
holding Telenet Vlaanderen, waarin de Vlaamse media en een aantal financiële groepen
vertegenwoordigd zijn.
De studiefase van Telenet Vlaanderen is afgesloten en de uitbouw van de groepsstructuur kan
beginnen.
Langs Franstalige zijde bestaat het TITAN-project (Terminal Interactif de Télévision à Accès
Numérique). De VZW is een overkoepeling van bedrijven, instellingen, televisieomroepen,
Belgacom en de kabelmaatschappijen. Het samenwerkingsverband omvat inmiddels een 25-tal
bedrijven en instellingen die nieuwe audiovisuele toepassingen via de kabel in de huiskamer
willen brengen. Ook de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zijn actief betrokken bij de uitbouw van TITAN.
In april 1995 werd een kaderovereenkomst getekend, die de realisatie organiseerde van een
experiment i.v.m. digitale transmissie op kabelnetwerken en van een experiment i.v.m. de
controle op de toegang.
De tests met de digitalisering van de zes Waalse kabelnetten die in aanmerking kwamen voor de
eerste fase van het experiment, gingen vorig jaar van start en moeten half mei 1996 achter de rug
zijn11. De resultaten zijn tot nu toe bijzonder goed. Althans wat betreft de drie netten die klaar
zijn met hun tests: Inatel in Champion, Ale in Ans en Intermosane in Petit-Rechain.
11

CM Corporate; 21 februari 1996: nummer 64, p48.
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Inmiddels is TITAN tot de conclusie gekomen dat digitale programma’s kunnen worden
doorgestuurd samen met de analoge. Het heeft het voordeel dat de bandbreedte van één
analoog kanaal volstaat om zes digitale kanalen uit te zenden.
TITAN heeft eveneens een rol gespeeld in de voorbereiding van het ON-R project te Luik, waarvan
de exploitatie voorzien is voor 1997. Het demonstratiepakket zou bestaan uit volgende diensten
en programma’s :
- diensten in 16:9 (breedbeeldtelevisie);
- nieuwe televisieuitzendingen;
- training en/of interactieve publieke diensten;
- (near) video-on-demand diensten;
- spelletjes;
- multimediale databanken;
- business-TV.
De kabelmaatschappijen weten dus dat ze voortaan veel meer kunnen aanbieden tegen een
betere kwaliteit. Dit sluit perfect aan bij het uiteindelijke doel van TITAN: de kabelnetten in
Franstalig België voorbereiden op de concurrentie van de omroepsatellieten.

C. ANDERE TELECOMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR
C.1.

Mobilofonie

Naast Belgacom en de nutsbedrijven uit deel B (alternatieve telecominfrastructuur) zijn er nog
andere operatoren die zich bezig houden met het installeren van infrastructuur voor
telecommunicatie in België.
Op het vlak van mobilofonie zijn dat Belgacom Mobile en Mobistar. Belgacom Mobile is houder
van de eerste licentie voor de uitbating van een digitaal mobilofoonnet en Mobistar is houder van
de tweede licentie. Daarnaast baat Belgacom Mobile tevens het analoge mobilofoonnet MOB2
uit. Belgacom Mobile is voor 75% in handen van Belgacom zelf en voor 25% in handen van het
Amerikaanse Air Touch.
Het digitale mobilofoonnet van Belgacom Mobile is gebaseerd op de GSM-technologie (Global
System for Mobile Communications). Het is een internationale standaard in mobiele, digitale
communicatie. Het werd ontwikkeld om in heel Europa te functioneren. Het is met andere
woorden een technologische basis waarop Europa haar communicatiesystemen kan bouwen.
In België werd dit cellulair (omdat de dekking van het land wordt opgesplitst in verschillende
cellen) digitaal systeem op 1 januari 1994 in werking gesteld, om zo de taak te kunnen overnemen
van het analoge mobilofoonnet, dat midden 1992 verzadigd was geraakt.
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Bevindt men zich in het GSM-bereik dan kan men bellen of opgebeld worden van elk nummer ter
wereld. De verbinding komt onmiddellijk tot stand in beide richtingen. Of men nu belt naar een
vast netwerk, een mobiel nummer, een nummer thuis of op kantoor. De compatibiliteit is totaal.
In tabel 1.5. vindt men de cijfers voor de twee gangbare dekkingsgraden.
Tabel 1.5. Dekkingsgraad van het GSM-mobilofonienet van Belgacom Mobile 12.
Geografische dekkingsgraad

Demografische dekkingsgraad

2 Watt

8 Watt

2 Watt

8 Watt

1994

62,6%

89,2%

--

--

1995

71,2%

92,2%

85,9%

98,3%

1996
(streefdoel)

76%

94,2%

89,3%

99%

Op het einde van de eerste fase (oktober 1995) had Belgacom Mobile 504 basisstations in
gebruik. Tot het einde van 1996 zal ongeveer elke dag een nieuw basisstation in dienst worden
genomen, wat zal leiden tot meer dan 950 basisstations (december 1996) 13. In het net zijn 4
centrales actief en gedurende 1996 zijn er nog 2 bijkomende gepland.
Mobistar is de houder van de tweede licentie voor de uitbating van een GSM-net. Het is een
samengaan tussen France Télécom en Telinfo. De maatschappij is volop bezig met het uitbouwen
van het net. Het uiteindelijke aantal basisstations zal in de buurt liggen van dat van de eerste
licentiehouder.

C.2.

Trunking

De uitbaters van de mobilofoonnetwerken houden zich effectief bezig met de uitbouw van
telecommunicatie-infrastructuur. De houders van een vergunning voor een trunkingnetwerk (zie
hoofdstuk 2 punt B.3 en B.4) maken eveneens gebruik van radioverbindingen die gerealiseerd
worden via basisstations, verbonden met de centrale operator. Maar ze hebben heel wat minder
basisstations nodig dan Belgacom Mobile en Mobistar.
12

Belgacom Mobile.
Dekking: voor 8 Watt minimale signaalsterkte van - 102 dBm, voor 2 Watt van - 88 dBm.
dBm: decibels below 1 Milliwatt: 0 dBm = 1 milliwatt en -30 dBm = 0,001 milliwatt.

13

Belgacom Mobile : persconferentie van 21 juni 1996.
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Andere

Naast de mobilofoon- en de trunkingnetten bestaan nog vele andere netten. Denk maar aan
Banksys, Isabel, Assurnet (net van de verzekeringsmaatschappijen), Swift, FNA ... Deze maken
geen gebruik van eigen infrastructuur (behalve computers) maar gebruiken de bestaande
telefoonlijnen of huren geleidingen bij de nationale operator.
Banksys is een coöperatieve vennootschap van de Belgische banken gevestigd te Evere. Deze
vennootschap beheert een netwerk waarbij via online telefoonlijnen bankverrichtingen
plaatsvinden. Het werk draait op de computers in de bunkers van Banksys. Er zijn ongeveer 1.110
biljettenverdelers en 40.000 betaalterminals van Banksys in tankstations, warenhuizen en winkels.
De Postomat (soortgelijk systeem) van de Postcheque in samenwerking met o.a. Colruyt is
daartegenover met zijn 130 automaten (en een hondertal gepland) 14 kleinschaliger.
De zeven grootbanken ( Bank Brussel Lambert, Generale Bank, Kredietbank, Cerabank, ASLK-Bank,
Gemeentekrediet en de Bacob-Bank) startten onlangs het gebruik van het netwerk van Isabel
(Interbank Standards Association Belgium). Het gaat om een elektronisch netwerk voor
multibancair betalingsverkeer en voor de uitwisseling van financiële en economische informatie.
Ondernemingen die met verscheidene banken handelen hebben nu voor elk van hun banken een
afzonderlijk en verschillend elektronisch systeem. Telkens met verschillende programmatuur en
andersoortig georganiseerde dienstverlening. Isabel biedt de bedrijven met één installatie
toegang tot alle banken op een eenvormige manier. Het systeem draait op Windows en loopt via
modem over de lokale telefoonverbindingen.
Isabel zal ook toegang verlenen tot het Internet (zie hoofdstuk 2 punt A.4) en het elektronisch
bankverkeer koppelen aan EDI (Electronic Data Interchange), wat geautomatiseerde,
elektronische uitwisseling mogelijk maakt van berichten tussen computersystemen van
bedrijven15. Het moet een echte bankensnelweg gaan vormen.
De internationale, financiële gemeenschap heeft zijn eigen datacommunicatienetwerken voor
financiële tranacties. SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication) is een
vereniging van banken dat een netwerk voor financiële transacties uitbaat. FNA (Financial
Networks Association) is een vereniging van 14 telecomoperatoren, die een net ter beschikking
stelt van de financiële wereld. FNA werd opgericht om de belangrijkste financiële centra te
verbinden. Momenteel worden eveneens andere bedrijven dan banken toegelaten op het net van
FNA (computertechnologie, transport, de chemische industrie ...).

14

Knack extra: bijlage bij Knack nr. 14 van 3 - 9 april 1996, p44.

15

Knack extra: bijlage bij Knack nr. 14 van 3 - 9 april 1996, p47.
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D. BESLUIT
Telecommunicatie-infrastructuur is de hardware die nodig is om informatie op afstand te
versturen, niet via een brief maar via draad, kabel of de ether.
In België zijn er twee netwerken met uitgebreide telecommunicatiemogelijkheden aanwezig. Het
telefoonnet van Belgacom en het kabelnet van de kabelmaatschappijen. Beide zijn echter
fundamenteel verschillend. Het net van Belgacom is bidirectioneel met een nog vrij lage
transmissiecapaciteit van de aansluitingen, terwijl het kabelnet unidirectioneel is met een grotere
bandbreedte. Met het oog op de uitbating van nieuwe diensten hebben beide netten dus een
voor- en een nadeel.
De netwerken van de nutsbedrijven zijn aangelegd voor specifieke, interne toepassingen waarbij
de dekkingsgraad lager is dan de twee bovenvermelde netwerken. Vanaf 1 juli 1996 mogen deze
instanties hun netten openstellen voor het leveren van niet-gereserveerde diensten aan derden.
Naast Belgacom en de nutsbedrijven zijn enkel de twee uitbaters van een digitaal mobilofoonnet
in grote mate actief met het aanleggen van telecominfrastructuur. De trunkingnetuitbaters doen
dit in veel mindere mate. De andere netten maken grotendeels gebruik van de bestaande
telefoonverbindingen of huren geleidingen bij de nationale operator.
In de toekomst zal veel aandacht gaan naar interconnectie tussen de verschillende netwerken, en
dit niet alleen in België. Interconnectie gaat over het aanbieden van zogenaamde “gateways”
tussen verschillende telecomoperatoren. Zo is er een gateway aanwezig tussen het “vaste”
netwerk van Belgacom en het netwerk van Belgacom Mobile. Binnenkort zal er een gateway
komen tussen deze beide netten en het net van Mobistar. Met de volledige vrijmaking van de
telecommunicatiemarkt in het vooruitzicht, zal interconnectie zich meer en meer opdringen.
Dit hoofdstuk beperkte zich voornamelijk tot de verschillende netwerken in België (dit vormt geen
exhaustieve lijst). Er werd niet in detail getreden omdat het voor de gebruiker van weinig belang
is hoe het netwerk er uitziet, of hoeveel centrales er zijn, of hoe de afwikkelingswegen verlopen.
De gebruiker is geïnteresseerd in wat de infrastructuur hem in staat stelt om te doen op het vlak
van telecommunicatie, welke diensten er bestaan. Dit wordt in het volgende hoofdstuk
behandeld.
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HOOFDSTUK 2
DIENSTEN

In hoofdstuk 1 werd de telecominfrastructuur behandeld. De telecomdiensten, die de vertaling
vormen van de benutte capaciteit van de infrastructuur, volgen daar logischerwijze op.

In principe is het presteren van telecommunicatiediensten vrij. Volgens de huidige wettelijke
beschikkingen blijven er in België echter een aantal gereserveerde diensten bestaan:
- spraaktelefonie,
- telex, semafonie,
- telegrafie en
- de terbeschikkingstelling van vaste verbindingen (= verhuurde lijnen).
Die gereserveerde diensten zijn in exclusieve concessie toegekend aan Belgacom. Alle andere
diensten worden niet-gereserveerde diensten genoemd. Belgacom moet zich niet beperken tot
het aanbieden van de gereserveerde diensten. De nationale operator mag eveneens
niet-gereserveerde diensten aanbieden. In België is het zo dat ten laatste in 1998 alle diensten in
concurrentie zullen mogen aangeboden worden.

Alvorens een overzicht te geven van de telecommunicatiediensten in België, wordt de Belgische
liberaliseringstoestand vergeleken met die uit de andere lidstaten van de Europese Unie, de
Verenigde Staten en Japan.
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Tabel 2.1. Diensten: liberalisatie in de EU, VSA en Japan 1.

Land

Spraaktelefonie

X.25

België

M (1998)

C

Nederland

M (1998)

C

Luxemburg

M (1998)

Frankrijk

Vaste
verbindingen

Mobiele telefonie
Analoog

Digitaal

Semafoon

M

D

M

M (1998)

M

D

C

C

M (1998)

M

M

M

M (1998)

C

M (1998)

D

C

D

Duitsland

M (1998)

C

M (1998)

M

C

C

Groot-Brittannië

C

C

C

D

C

C

Ierland

M (2003)

C

M (2003)

M

M (1996)

M

Spanje

M (1998)

C

M (1998)

M

D

C

Portugal

M (2000)

C

M (2000)

M

D

C

Italië

M (1998)

C

M (1998)

M

D

M

Griekenland

M (2003)

M (1997)

M (2003)

--

D

M

Oostenrijk

M (1998)

M

M (1998)

M

D (1996)

C

Zweden

C

C

C

C

C

C

Finland

C

C

C

D

D

D

Denemarken

M (1998)

M (1998)

M (1998)

C

M (1998)

M

VSA

C

C

C

RD

C

C

Japan

C

C

C

RD

C

C

M (1998)

2

C: concurrentie
M: monopolie
D: duopolie
RD: regionaal duopolie
X.25: pakketgeschakelde datatransmissie.
Tussen haakjes staat het jaar vermeld wanneer concurrentie vermoedelijk wordt ingevoerd. Vele landen
zullen bv. hun vaste verbindingen sneller liberaliseren dan 1998. In Denemarken is het zo dat de digitale
mobiele telefonie reeds een duopolie is (zie infra punt B.1) terwijl hier nog een monopolie vermeld staat.
En vanaf 1 juli 1996 zullen zowel de infrastructuur als de diensten geliberaliseerd worden in Denemarken.

1

European Information Technology Observatory 1996, p138.

2

In België zijn de vaste verbindingen de facto geliberaliseerd in 1996 wanneer de infrastructuur gedeeltelijk
wordt vrijgegeven.
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Onder impuls van de Europese Commissie wordt sedert 1990 in het kader van het creëren van
een interne markt ook de telecommunicatiesector in verschillende stadia geliberaliseerd. Er
bestaan nog grote verschillen in het reglementair kader van de verschillende lidstaten. Dit komt
omdat de Europese Commissie een “minimaal tijdschema” aangeeft en iedere lidstaat vrij is om
volgens eigen ritme de liberalisatie door te voeren. Als er maar minstens zo snel gegaan wordt als
de Commissie oplegt. Uit voorgaande tabel kan worden opgemaakt dat België het Europese
tijdschema van nabij volgt en zich inzake liberalisering bij de middenmoot bevindt.
De oprichting van onafhankelijke regelgevende instanties - zoals het BIPT - houdt de garantie in
dat alle spelers op de markt op dezelfde voet worden behandeld en een eerlijke concurrentie
mogelijk wordt tussen operatoren met verschillende machtsposities.
In de Verenigde Staten en Japan is de vrijmaking van de markt een stuk verder gevorderd dan in
het merendeel van de Europese lidstaten. De Amerikaanse toestand wordt gekenmerkt door de
Regional Bell Operating Companies, de telecommunicatieoperatoren die ontstaan zijn ten gevolge
van de opsplitsing van AT&T in 1984, en de hoge mate van toegelaten concurrentie. Het
wettelijke kader is er momenteel herzien, zowel op het niveau van de verschillende staten als op
het federale niveau. De hoofdbedoeling is om een volledig vrije markt te creëren en de grenzen
tussen de telecommarkten en de televisiemarkten te vervagen. Verder liggen nog klemtonen op
de bevoegdheid van het regulerend orgaan, het verzorgen van de universele dienstverlening,
redelijke prijzen ...
In Japan werd in 1985 concurrentie toegestaan met de bestaande operatoren NTT (voor nationale
telecommunicatie) en KDD (voor internationale telecommunicatie) zowel op het vlak van de
diensten als op dat van de infrastructuur. Momenteel zijn er meer dan 80 operatoren die de
toelating hebben om hun eigen infrastructuur aan te leggen, en honderden die diensten mogen
aanbieden op die netwerken. Potentiële indringers zijn de kabeltelevisiemaatschappijen. In 1993
werd ook deze markt versoepeld maar tot nu toe zijn er nog maar twee maatschappijen die
telecomdiensten aanbieden via hun kabelnetwerk. Japan kent een kabelpenetratie op basis van
het aantal gezinnen van ongeveer 20%. Ondanks deze verregaande liberalisatie controleert NTT met de staat als grootste aandeelhouder - ongeveer 95% van de markt. Ondanks het feit dat NTT
nog niet gemachtigd is om TV-diensten aan te bieden, is Japan bezig met het vervagen van de
grenzen tussen de telecommarkten en de teledistributiemarkten.
Mede dankzij de technologische evolutie (digitalisatie, glasvezel ...) heeft het aanbod van
telecommunicatiediensten een hoge vlucht genomen. Daarbij valt een toenemende convergentie
tussen de diensten en de drie sectoren van de informatie-industrie (media, computing en
telecommunications: zie algemeen besluit) sterk op. Het is dan ook niet eenvoudig om een
indeling op te stellen die alle diensten simpelweg kan catalogeren en die tevens stabiel is in de
tijd. Er wordt gebruik gemaakt van een CPA-classificatie3 die in de werkgroep “Information /
communication for statistics on services” van Eurostat is voorgesteld, als basismodel. In deze
indeling wordt rekening gehouden met de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de
verschillende lidstaten. Op die manier kunnen de bestaande diensten geclassificeerd worden en
zal het mogelijk zijn om de toekomstige diensten in de structuur in te passen.
3

CPA: Classification of Products by Activities.
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Het is niet de bedoeling om in dit hoofdstuk een opsomming te geven van alle
dienstenleveranciers die op de Belgische telecommunicatiemarkt aanwezig zijn, en de diensten
die ze aanbieden. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten diensten die
bestaan aan de hand van de opgenomen indeling.

A. TELECOMMUNICATIEDIENSTEN OP “VASTE” NETWERKEN
Spraaktelefonie is het meest bekende voorbeeld van telecommunicatiediensten op vaste
netwerken. In artikel 1 van de Europese richtlijn van 28 juni 1990 wordt spraaktelefonie
gedefinieerd als “de commerciële exploitatie ten behoeve van het publiek van direct transport en
schakeling van spraak in real-time van en naar aansluitpunten van het geschakelde netwerk,
waarvan iedere gebruiker van op een dergelijk aansluitpunt aangesloten apparatuur gebruik kan
maken om met een ander aansluitpunt te communiceren.” (zie ook infra; hoofdstuk 5 punt C.1).
In België behoort spraaktelefonie nog tot 1 januari 1998 tot het exclusieve domein van de
nationale operator.
Voor het verzorgen van telefoonaansluitingen maakt Belgacom gebruik van twee netwerken: het
PSTN-netwerk en het ISDN-netwerk, dat bovenop het PSTN-netwerk draait. Het PSTN-netwerk
(Public Switched Telecommunications Network) is analoog, terwijl het ISDN-netwerk (Integrated
Services Digital Network) gebaseerd is op digitale technieken. Het digitale netwerk verschaft veel
meer mogelijkheden, vandaar dat voornamelijk de professionele gebruikers geleidelijk
overschakelen op het ISDN-netwerk. De ISDN-technologie levert immers via één enkele
aansluiting bij de klant een groot aantal verschillende diensten. Telefoon, videofoon, beelden,
data en elektronische briefwisseling worden mogelijk via deze digitale technologie die gebruik
maakt van het bestaande telefoonnetwerk.
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Tabel 2.2. Evolutie van het aantal telefoonaansluitingen 4 op het analoge
telefoonnetwerk (PSTN) per telefoonzone 5.
Zones

1990

1991

1992

1993

1994

Brussel (02)

740.765

773.248

803.015

824.247

821.681

Antwerpen (03)

519.741

543.299

563.510

580.693

596.148

Brugge (050)

123.204

129.704

135.467

140.257

145.495

Roeselare (051)

93.741

98.107

101.916

104.730

108.399

Veurne (058)

28.967

31.310

33.405

35.007

36.960

Oostende (059)

55.525

58.521

60.982

63.273

66.015

Gent (09)

256.350

268.588

279.915

288.962

300.089

Aalst (053)

64.368

67.286

69.803

72.317

74.730

Ninove (054)

33.922

35.270

36.557

37.776

39.203

Hasselt * (011)

219.319

232.777

157.943

164.244

172.160

Tongeren (012)

21.615

22.910

23.975

24.904

26.094

--

--

87.299

90.712

95.125

Diest (013)

35.125

37.131

38.957

40.530

42.531

Voeren (041)

1.358

1.453

1.537

1.577

1.693

Kortrijk (056)

121.732

127.208

132.331

136.495

141.291

Ronse (055)

33.995

35.419

36.749

37.834

39.304

Ieper (057)

29.673

30.781

31.970

32.829

33.865

Mechelen (015)

83.602

87.871

91.940

95.343

99.730

Herentals (014)

117.166

123.629

129.962

135.792

141.966

Leuven (016)

120.022

126.138

132.329

137.859

144.569

Dendermonde (052)

62.761

66.121

69.176

71.702

74.699

Charleroi (071)

196.285

204.439

211.640

216.470

223.389

Chimay (060)

14.585

15.354

16.127

16.506

17.349

Libramont (061)

32.881

34.356

35.846

36.764

39.524

Aarlen (063)

31.809

33.502

35.049

36.291

38.260

Marche-en-Famenne (084)

19.236

20.133

21.014

21.612

23.288

Luik (041)

242.454

251.805

260.486

265.984

272.788

Borgworm (019)

20.915

21.804

22.678

23.255

24.497

Durbuy (086)

10.631

11.160

11.705

12.116

12.992

Bergen (065)

92.107

95.591

99.165

101.228

103.912

Genk * (089)

4

In theorie bestaat er een verschil tussen het aantal aansluitingen en het aantal hoofdlijnen. Het merendeel
van de telecommunicatie-instanties gebruiken echter de twee begrippen door elkaar en publiceren toch
dezelfde cijfers. Daarom wordt niet dieper ingegaan op het verschil.

5

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p17-18.
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1990

1991

1992

1993

1994

La Louvière (064)

62.244

65.011

67.450

69.126

70.837

Nijvel (067)

38.019

39.794

41.538

42.764

44.494

Aat (068)

22.690

23.733

24.715

25.468

26.537

Doornik (069)

59.461

61.949

64.521

66.217

68.230

Moeskroen (088)

27.688

28.941

30.001

30.819

31.683

Namen (081)

72.233

75.199

78.176

80.967

83.269

Waver (010)

45.281

47.975

50.210

52.517

54.740

Dinant (082)

16.966

17.802

18.601

19.083

20.006

Ciney (083)

12.146

12.654

13.156

13.536

14.183

Hoei (085)

32.090

33.407

34.706

35.692

36.689

Verviers (087)

74.837

78.300

81.395

83.811

87.679

Stavelot (080)

25.120

26.391

27.425

28.386

30.216

3.912.629

4.096.071

4.264.342

4.395.695

4.526.309

--

105%

104%

103%

103%

Nationaal
Procentueel t.o.v.
het vorige jaar

* In 1992 werd de zone Hasselt in twee gesplitst, nl. de zone Hasselt en de zone Genk.

In het Nieuwsblad van 26 maart 1996 staat vermeld dat het aantal aansluitingen op het einde van
1995 opgelopen was tot 4,6 miljoen.
In 1994 bedroeg het aantal aansluitingen iets meer dan 4,52 miljoen, terwijl er ongeveer 5,12
miljoen lijnen verbonden waren met lokale telefooncentrales (zie hoofdstuk 1 punt A.2). Het
verschil zit in het feit dat sommige particulieren, KMO’s en grote bedrijven meerdere lijnen
vragen bij een aansluiting.
Wanneer men niet kijkt naar de absolute cijfers, maar men zich toespitst op het aantal
aansluitingen per 100 inwoners ziet de evolutie er als volgt uit.
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Tabel 2.3. Evolutie van de dichtheid van de
telefoonaansluitingen in België per 100 inwoners 6.
Telefoonaansluitingen: dichtheid
1990

39,92

1991

41,01

1992

42,55

1993

43,66

1994

44,81

1995

+/- 46

Het aantal aansluitingen per 100 inwoners neemt nog steeds toe en bedroeg eind 1995 ongeveer
46 per 100 inwoners. Wanneer men deze cijfers vergelijkt met die van de buurlanden, ziet men
dat er nog een groeimarge bestaat in België.

Tabel 2.4. Evolutie van het aantal hoofdlijnen
per 100 inwoners in België en zijn buurlanden 7.

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Luxemburg

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

1990

39,26

40,13

49,50

48,34

46,42

44,97

1991

40,94

41,97

51,00

49,68

47,61

44,96

1992

42,54

43,96

52,46

52,87

48,72

45,91

1993

43,66

45,69

53,60

54,11

49,94

47,17

1994

44,90

48,31

54,74

55,35

50,87

48,87

1995

+/- 46

...

...

56,69 *

52,00 *

...

* nationaal regulerend orgaan voor telecommunicatie
 schatting
6

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p20 + schatting voor 1995.

7

Eurostat, OESO, ITU: Communication indicators for major economies 1995 .
Frankrijk: ISDN inbegrepen vanaf 1993.
Voor België zijn de cijfers lichtjes verschillend met tabel 2.3 omdat de bron van tabel 2.4 bij de
berekening gebruik maakte van afgeronde cijfers.
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Figuur 5

Evolutie van het aantal hoofdlijnen per 100 inwoners
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Toch staat België achteraan onder de Europese landen. Eind 1995 waren de koplopers de
Scandinavische landen, met 68 hoofdlijnen per 100 inwoners in Zweden en 60 in Denemarken. De
gemiddelde penetratiegraad van vaste telefoonaansluitingen in de Europese Unie bedroeg 49% 8.
Vaak is het interessant om een onderscheid te maken tussen de residentiële en de professionele
markt. Dit zijn twee verschillende doelgroepen die elk hun eigen specifieke behoeftes hebben. Uit
cijfers van de ITU blijkt dat de residentiële markt in België ongeveer 80% van de klanten
vertegenwoordigt. In de andere landen van de Europese Unie is dit ongeveer hetzelfde
percentage.
Belgacom maakt vanaf 1996 het onderscheid tussen drie groepen klanten: residentieel, corporate
en business. De nationale operator doet deze diversificatie om haar klanten een betere service te
kunnen verlenen die aangepast is aan de behoeftes van de klant en hem kwaliteit garandeert. De
residentiële markt omvat het geheel van particulieren en telt meer dan 3 miljoen klanten. De
business-markt omvat de zelfstandigen, de vrije beroepen en de KMO’s, en telt ongeveer 750.000
klanten. De corporate-markt ten slotte omvat de klanten die verschillende vestigingen hebben en
de vennootschappen met grote rekeningen, die aanzienlijke telecommunicatiebehoeftes hebben.
Het gaat in totaal om ongeveer 2.500 klanten.

8

Het Nieuwsblad van 26 maart 1996.
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De publieke telefooncellen horen volgens de wet bij de uitbating van de infrastructuur. Hier
worden ze beschouwd als een dienst van Belgacom op het openbaar geschakelde telefoonnet.
9

Tabel 2.5. Evolutie van het aantal publieke telefooncellen per type

.

Totaal

Procentueel
t.o.v. het vorige
jaar

Jaar

PA

PAI

PA(I)X

Telecard

Creditfaxphone

1990

45

449

7.439

5.332

--

13.265

--

1991

--

7.711 *

--

6.960

38

14.709

110,9%

1992

--

6.854

--

7.458

30

14.342

97,5%

1993

--

6.324

--

8.058

26

14.408

100,5%

1994

--

5.911

--

8.887

47

14.845

103,0%

* vanaf 1991 is het totaal aantal munttoestellen weergegeven.
PA staat voor munttoestellen die enkel gebruikt kunnen worden voor zonaal verkeer, PAI voor deze waarbij
zowel zonaal als interzonaal kan getelefoneerd worden en PA(I)X voor deze waarbij ook internationaal verkeer mogelijk is.

Het aandeel van de munttoestellen daalt, terwijl dat van de telecardtoestellen stijgt als gevolg van
maatregelen tegen diefstal en vandalisme.
Figuur 6
Aandeel van de munttoestellen, telecardtoestellen en
kredietkaarttoestellen in het totaal aantal publieke telefooncellen.
1991

1992

0%

0%

47%

48%
53%

52%

1993

1994

0%

0%
40%

44%
56%

60%

lichtgrijs: munttoestellen
donkergrijs: telecardtoestellen
0%: kredietkaarttoestellen
9

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p21.
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Ook hier kan een vergelijking gemaakt worden met de buurlanden.
Tabel 2.6. Evolutie van het aantal publieke telefooncellen
per 1.000 inwoners in België en zijn buurlanden 10.

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk *

Luxem-b
urg **

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

1990

1,33

2,00

3,22

1,75

0,53

1,66

1991

1,47

1,98

4,08

1,79

0,67

1,76

1992

1,43

2,02

3,09

1,78

0,78

1,90

1993

1,43

2,22

3,19

1,81

0,92

2,01

1994

1,47

2,03 

3,46

1,79

0,72

2,14 

* ITU: Statistisch jaarboek 1994
** Ministère des Communications
 ITU: World Telecommunication Development Report
 OFTEL

Men komt tot opmerkelijke vaststellingen. Frankrijk bv. heeft, relatief gezien, meer dan tweemaal
zoveel publieke telefooncellen als België, terwijl het aantal aansluitingen per 100 inwoners op het
vaste netwerk eveneens een stuk hoger ligt dan in België. Nederland heeft relatief gezien minder
telefooncellen en meer aansluitingen per 100 inwoners.
Figuur 7
Evolutie van het aantal publieke telefooncellen per 1.000 inwoners
4,5

Aantal publieke telefooncellen

4
3,5
3

1990

2,5

1991

2

1992

1,5

1993

1

1994

0,5
0
België

10

Duitsland

Frankrijk Luxemburg Nederland

Verenigd
Koninkrijk

Eerste werkverslag van het BIPT: juli 1993 - december 1994, p47.
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A.1. Zonaal telefoonverkeer
Eurostat spreekt over publieke lokale telefoondiensten, die omschreven worden als “switching
and transmission services necessary to establish and maintain communications within a local
calling area. This service is primarily designed (used) to establish voice communications, but may
serve other applications such as text communication.” Dit is dus het zonaal telefoon-, fax- en
dataverkeer over de PSTN- en ISDN-lijnen.
De evolutie van het verkeer kan gemeten worden in minuten, in gesprekken of in aantal
tijdseenheden (= tariefeenheden). De zonale (A.1.) en interzonale trafiek (A.2) wordt gemeten in
tariefeenheden en de internationale trafiek (A.3.) in minuten en/of in gesprekken (zie
onderstaande tabellen). Dit is niet bevorderlijk voor de vergelijkbaarheid van de cijfers.
Het Belgische openbaar geschakelde telefoonnet is onderverdeeld in een veertigtal zones. Elke
zone bevat verscheidene lokale netten. Men noemt een gesprek zonaal of interzonaal naargelang
het tot stand komt tussen toestellen die al dan niet tot dezelfde zone behoren.

Tabel 2.7. Evolutie van het zonaal
telefoonverkeer over PSTN lijnen 11.

11

Jaar

Aantal
tariefeenheden
(in duizenden)

Gemiddeld aantal
tariefeenheden per
aansluiting

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

1990

2.973.598

760

--

1991

3.185.387

778

102,4%

1992

3.341.685

784

100,8%

1993

3.539.839

805

102,7%

1994

3.843.750

849

105,5%

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p22.
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Figuur 8

Aantal
tariefeenheden

Zonaal verkeer: gemiddeld aantal
tariefeenheden per aansluiting
860
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700
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Deze cijfers dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden omdat Belgacom de jongste jaren nogal
wat tariefwijzigingen heeft doorgevoerd; niet enkel op het vlak van het zonaal verkeer maar
tevens op het vlak van het interzonaal en het internationaal verkeer.
Na 1990 werd nog één tariefwijziging doorgevoerd. Vanaf 1 januari 1994 werden drie
tariefperiodes ingevoerd:
- het rode tarief dat geldt van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en
17 uur;
- het gele tarief dat toegepast wordt tussen 8 en 9 uur, tussen 12 en 13.30 en tussen 17
en 18.30 uur van maandag tot vrijdag;
- en het zwarte tarief dat loopt van maandag tot vrijdag tussen 18.30 en 8 uur, alsook op
zaterdag, zon- en feestdagen.
De gespreksduur per tariefeenheid (= 5 BEF zonder BTW) voor het rode tarief bedraagt
momenteel 240", voor het gele tarief 360" en voor het zwarte tarief 720", in het geval van een
zonaal gesprek.

A.2. Interzonaal telefoonverkeer
In plaats van telefoongesprekken within a local calling area spreekt men hier van
telefoongesprekken from a local calling area to another local calling area.
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Tabel 2.8. Evolutie van het interzonaal telefoonverkeer

T

12

.

Jaar

Aantal tariefeenheden
(in duizenden)

Gemiddeld aantal
tariefeenheden
per aansluiting

1990

3.064.819

783

--

1991

3.301.959

806

102,9%

1992

3.538.779

830

103,0%

1993

3.767.736

857

103,3%

1994

3.764.529

832

97,1%

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

Figuur 9

Aantal tariefeenheden

Interzonaal verkeer: gemiddeld aantal
tariefeenheden per aansluiting
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Het aantal tariefeenheden wordt rechtstreeks bepaald door de tarievenstructuur. Net zoals bij
het zonaal verkeer dient men voorzichtig te zijn met de interpretatie van deze cijfers wegens de
doorgevoerde tariefwijzigingen.
Op 1 november 1989 werden de tarifaire basisgebieden ingevoerd. Deze stemmen overeen met
de telefoonzones, behalve in de hiernavermelde gevallen waar zij er verschillende omvatten:

12

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994,p 23.
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- Bergen en La Louvière;
- Charleroi en Chimay;
- Namen en Ciney;
- Durbuy en Marche;
- Hasselt en Diest;
- Libramont, Aarlen, Bastenaken en Stavelot;
- Oostende, Veurne en Ieper.
Er zijn 2 soorten interzonale gesprekken: de interzonale gesprekken van type A (tussen 2 zones
die deel uitmaken van eenzelfde tarifair basisgebied, tussen 2 zones die behoren tot
aaneengrenzende tarifaire basisgebieden of tussen 2 zones die behoren tot tarifaire
basisgebieden van minder dan 100.000 klanten gescheiden door een enkel tarifair basisgebied
van minder dan 100.000 klanten) waarvoor 1 tariefeenheid (TE) gelijk is aan 5 BEF voor een
periode van 180", en de interzonale gesprekken van type B (de andere gevallen) waarvoor 1 TE
gelijk is aan 5 BEF voor een periode van 40". De duur van de periode wordt verdubbeld tussen
18.30 u en 08.00 u, 's zaterdags, 's zondags en op wettelijke feestdagen.
Op 1 januari 1994 wordt in de definitie van de interzonale gesprekken van type A het aantal
klanten van 100.000 verhoogd tot 125.000 en worden er 3 tariefperiodes ingevoerd. Een periode
waarin het rode tarief geldt, één waarin het gele tarief wordt toegepast en één waarin het zwarte
tarief loopt. De periodes van de verschillende tarieven stemmen overeen met de respectieve
tijdsintervallen van de tarieven voor de zonale gesprekken. De gespreksduur van 1 TE (5 BEF) is
voor interzonale gesprekken van type A 150" voor het rode tarief, 180" voor het gele tarief en
360" voor het zwarte tarief. Voor type B is dat 40" voor het rode, 50" voor het gele en 100" voor
het zwarte tarief.

A.3. Internationaal telefoonverkeer
Een internationaal telefoongesprek is een communicatie from a local calling area to a crossborder
destination.
De internationale trafiek wordt gewoonlijk in minuten of in gesprekken uitgedrukt.
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Tabel 2.9. Het internationaal uitgaand en inkomend telefoonverkeer

13

.

Jaar

Aantal internationale
uitgaande gesprekken

Internationaal uitgaand
telefoonverkeer
(in minuten) *

Internationaal inkomend
telefoonverkeer
(in minuten)

1990

197.750.496

731.265.024

748.544.000

1991

217.166.872

822.728.000

845.023.000

1992

243.906.920

911.113.984

926.106.000

1993

268.157.232

979.425.024

1.025.322.000

1994

291.037.000

1.049.008.000

1.095.975.000

* ITU: World telecommunication indicators, data for 1960-1994.

Tabel 2.10. Ontwikkeling van het Europees en extra-Europees
uitgaand en inkomend telefoonverkeer 14.
Verkeer in duizenden minuten
met bestemming

Verkeer in duizenden minuten
komende van

Jaar

Europa

Extra-Europa

Totaal

Europa

Extra-Europa

Totaal

1990

667.910

63.355

731.265

662.272

86.272

748.544

1991

749.796

72.931

822.727

745.985

99.038

845.023

1992

828.291

82.823

911.114

813.676

112.430

926.106

1993

888.778

90.647

979.425

893.088

132.234

1.025.322

1994

949.406

99.647

1.049.008

952.252

143.723

1.095.975

Er treden geen grote verschillen op wat betreft het uitgaand en het inkomend verkeer uitgedrukt
in minuten. In vergelijking is er ieder jaar iets meer inkomend verkeer, wat volledig toe te
schrijven is aan het inkomend verkeer van buiten Europa.

13

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p25-26-27.

14

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p26-27.
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Wanneer men het internationaal uitgaand telefoonverkeer per 100 inwoners uitdrukt in minuten,
bemerkt men de hoge cijfers voor de landen van de Benelux. Dit is vrij logisch gezien hun sterk op
het buitenland gerichte economieën.

Tabel 2.11. Internationaal uitgaand telefoonverkeer van uit België
en zijn buurlanden, per 100 inwoners, uitgedrukt in minuten 15.

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Luxem-bu
rg

Nederland *

Verenigd
Koninkrijk

1990

7.337

3.959

3.747

39.637

6.053

3.924

1991

8.223

4.449

4.023

42.811

6.753

4.507

1992

9.088

5.073

4.269

46.397

7.470

5.048

1993

9.728

5.794

4.035

48.783

8.105

5.550

1994

10.406

6.113

4.331

53.250

8.743

...

* Nederland: vanaf 1992 zijn de data niet vergelijkbaar met de voorgaande jaren wegens een andere berekeningswijze.

Figuur 10
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Het internationaal uitgaand telefoonverkeer is veruit het hoogst in Luxemburg. Dit is een gevolg
van het feit dat vele banken en internationale instellingen in Luxemburg gevestigd zijn.
15

Eurostat, OESO, ITU: Communication indicators for major economies 1995 .
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A.4. Datacommunicatiediensten over vaste publieke netwerken
Diensten voor datacommunicatie zijn volledig geliberaliseerd sedert 1991. Inzake techniek kan
een onderscheid gemaakt worden tussen pakket- en circuitgeschakelde gegevensoverdracht.
Pakketschakeling is een datatransmissietechniek waarbij de informatie van de gebruiker
gesegmenteerd wordt in verschillende pakketten, die voorzien worden van de nodige gegevens
voor o.a. routering en foutcontrole. De techniek bestaat erin dat een communicatiekanaal
gedeeld wordt door verschillende gebruikers, waarbij ieder van hen, volgens beurtrol, het kanaal
enkel gebruikt tijdens het doorzenden van één of meer pakketten. Alle pakketten van eenzelfde
communicatie kunnen op dezelfde manier gerouteerd worden, waarbij eveneens de volgorde van
de pakketten gerespecteerd blijft. Het kan ook zijn dat pakketten van eenzelfde communicatie
verschillend gerouteerd worden. Op de bestemming worden de pakketten dan terug verzameld
en in de juiste volgorde geplaatst.
Circuitschakeling is een communicatiemethode waarbij een bepaald communicatiepad tot stand
komt tussen twee gebruikers. In tegenstelling tot pakketschakeling worden de gegevens hier
gestuurd in de vorm van een continue stroom bits, die tijdens de communicatietijd volledig en
exclusief door deze twee gebruikers kan gebruikt worden.
Praktisch gezien kan men om aan datatransmissie te doen, gebruik maken van het openbaar
geschakelde telefoonnet als men beschikt over een modem, of het telexnet aanwenden, of de
verhuurde geleidingen van de nationale operator. Dit zijn voorbeelden van circuitschakeling.
Pakketschakeling gebeurt op basis van het X.25-protocol.
In het domein van de pakketgeschakelde datatransmissie heeft Belgacom het DCS-net (Data
Communication Service) ontwikkeld. Via dit net kunnen verschillende toepassingen zoals
interactieve informatica worden uitgevoerd. Het is een afzonderlijk netwerk waarop de klant
toegang kan verkrijgen via bv. het PSTN-net of via gehuurde geleidingen.

Tabel 2.12. Evolutie van het aantal DCS-lijnen in dienst

16

Jaar

Aantal lijnen in dienst
bij de klant

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

1990

9.866

--

1991

12.734

129%

1992

15.417

121%

1993

17.059

111%

1994

17.817

104%

16

.

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p37.

Tweede jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie juni 1995 - juni 1996

Pag. 80

T

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

T

Figuur 11
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Een ander soort dienst voor datatransmissie is Videotekst. Het is een dienst die in 1984 door de
CCITT (Consultative Committee on International Telephony and Telegraphy) als volgt werd
gedefinieerd 17: “An interactive service which, through appropriate access by standardized
procedures allows users to communicate with data bases via telecommunications networks”.
Deze brede definitie legt de nadruk op interactiviteit, op de combinatie van computersoftware en
telecommunicatiemogelijkheid, op de eenvoudigheid van gebruik, het raadplegen van informatie
en de transactiemogelijkheden.
Videotekstdiensten kunnen verdeeld worden in drie groepen:
- communicatie: elektronische post, berichtgeving
- informatie: raadpleging van databanken
- transacties: bankverrichtingen, home shopping.
Videotekst vormt een voorbeeld van de convergentie tussen verschillende diensten. Het
incorporeert meerdere diensten tegelijkertijd. Elektronische post vormt onder meer een
onderverdeling op zichzelf (zie infra bij D.1). Via het DCS-net is bv. eveneens elektronische post
mogelijk. Door de toenemende convergentie is het niet altijd evident om bepaalde commerciële
diensten te classeren onder de ene of andere hoofding.
Belgacom biedt als enige in België een videotekstdienst aan en dit onder de commerciële naam
“Videotex”. Via deze dienst kan de klant een reis boeken, een bestelling plaatsen of zijn banksaldo
bekijken, het ETB (Elektronisch Telefoonboek) raadplegen... De toegang tot de verschillende
databanken kan gebeuren door middel van een Videotex-terminal, een PC (personal computer) of
een aangepast telefoontoestel. In dat laatste geval wordt de informatie op het TV-scherm
afgebeeld.
17

Eurostrategies: “European telecommunications industry: special issues: videotex”.
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Videotex presenteert zich onder drie verschillende verschijningsvormen, elk met hun eigen naam
en doelpubliek. Ten eerste is er het professionele netwerk. Het is de oudste vorm, die van start is
gegaan in 1986. In tweede instantie is er Annutel, dat vooral de Europese elektronische
telefoongidsen groepeert. De derde vorm is interactieve teletekst, die “Infogate” wordt
genoemd. Infogate is duidelijk gericht op het grote publiek. Vanaf januari 1995 wordt deze dienst
nationaal aangeboden in samenwerking met BRTN en Canal Plus 18.

Tabel 2.13. Aantal klanten videotex

19

.

Jaar

Aantal klanten

Procentueel t.o.v.
het vorige jaar

1990

7.742

--

1991

9.438

121,9%

1992

10.921

115,7%

1993

10.876

99,6%

1994

14.620

134,4%

In België is het aantal klanten beperkt daar de dienst zich oorspronkelijk enkel richtte tot
professionele gebruikers. Europees gezien is de dienst enkel in Frankrijk tot een succes
uitgegroeid. Teletel richtte zich daar niet enkel tot de bedrijfswereld maar ook tot het grote
publiek en stelde eveneens gratis terminals (Minitel) ter beschikking. Het succes dient echter
genuanceerd te worden. Eens de gebruiker de rekening gepresenteerd kreeg - na de gratis
terminal - daalde zijn gebruik pijlsnel.
DCS is gebonden aan één bepaald netwerk en technologie (pakketschakeling), terwijl Videotex
inherent onafhankelijk is van het gebruikte netwerk. Videotex maakt bv. gebruik van het DCS-net
voor interne transmissie.
De klanten in de gewesten Antwerpen en Bergen kunnen verder gebruik maken van een dienst
met de naam RITT (Regionale Interactieve TeleTekst), die de mogelijkheid biedt zonder terminal
toegang te krijgen tot de meeste videotex-diensten. Het volstaat dat de potentiële
videotex-gebruikers beschikken over een telefoontoestel met klavier en een televisietoestel met
teletekst.

18

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p7.

19

ITU: World telecommunication indicators: data for 1960 - 1994.
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Via DCS en Videotekst kan datatransmissie gebeuren. Zoals hierboven reeds gesteld kan
gegevensoverdracht op nog heel wat andere manieren gebeuren:
- vaste verbindingen (zie A.5)
- ISDN (zie A.6)
- VPN (Virtual Private Network: zie A.8)
- ...
Gegevensoverdracht is slechts één van de vele mogelijkheden van deze zaken. Datatransmissie
neemt een belangrijke plaats in in het bedrijfsleven en vormt een belangrijke afzetmarkt voor de
telecommunicatieoperatoren. Het is een domein dat constant evolueert in de richting van hogere
transmissiesnelheden, veiligere overdracht, dienstverlening op maat ...
INTERNET mag hier zeker niet vergeten worden. Internet is het “netwerk der netwerken” die met
mekaar verbonden zijn door het TCP-IP protocol (Transmission Control Protocol / Internet
Protocol). Oorspronkelijk was het in de jaren ‘70 een militair netwerk in de Verenigde Staten.
Later werd daar ook de academische wereld mee verbonden en in het begin van de jaren ‘90
verspreidde Internet zich over de hele wereld dankzij de penetratie van de personal computer in
kantoren en thuis, de verspreiding van goedkope telecomfaciliteiten en het exponentiële aanbod
van wetenschappelijke, technologische, commerciële, informatieve, communicatieve, educatieve
en entertainment-diensten. Internet is de meest succesvolle telecomdienst.
In feite is het “een openbaar netwerk van onderling verbonden computers waardoor tekst, beeld,
en geluid naar alle hoeken van de wereld gestuurd kunnen worden. Als communicatiemedium
kent Internet een spectaculaire groei waardoor het gigantische reservoir van kennis en informatie
alsmaar groter wordt.
Via Internet kunnen bedrijven, privé-gebruikers, universiteiten en overheidsdiensten via hun
computer onderling gegevensbanken raadplegen via een muisgestuurd systeem (World Wide
Web), elektronische post uitwisselen, bibliotheekcatalogi raadplegen, als het ware musea
bezoeken, deelnemen aan gespreksgroepen over de meest uiteenlopende onderwerpen (Usenet
nieuwsgroepen), gratis programma’s uit het publieke domein (ftp) kopiëren, spelletjes spelen op
servers (computers) die zich bevinden in Japan, Amerika, Frankrijk ... En dit alles voor de prijs van
een lokaal telefoongesprek. Daarenboven kunnen bedrijven Internet gebruiken als een
marketinginstrument.”20
Om een aansluiting op Internet te bekomen heeft men een modem nodig om de verbinding te
maken tussen zijn computer en de netlijnen. Verder dient men een beroep te doen op een
“provider”, een gespecialiseerd bedrijf dat de verdere verbinding met de Internet-backbone
verzorgt.
Begin 1996 waren er 41 providers actief in België. Samen zorgden ze voor 171 toegangspunten en
waren in 28 van de 41 telefoonzones aanwezig.
20

Belgacom: catalogus en prijslijst; februari 1996, p39.
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Tabel 2.14. Internet: aantal accesspunten per telefoonzone

Zone

Aantal
accesspunten

Zone

21

.

Aantal
accesspunten

Brussel (02)

26

Libramont (061)

0

Antwerpen (03)

16

Aarlen (063)

0

Brugge (050)

9

Marche en Famenne (084)

0

Roeselare (051)

7

Luik (041)

9

Veurne (058)

2

Borgworm (019)

2

Oostende (059)

6

Durbuy (086)

2

Gent (09)

20

Bergen (065)

3

Aalst (053)

0

La Louvière (064)

0

Ninove (054)

0

Nijvel (067)

0

Hasselt (011)

8

Aat (068)

0

Tongeren (012)

1

Doornik (069)

0

Genk (089)

3

Moeskroen (088)

0

Diest (013)

3

Namen (081)

5

Kortrijk (056)

7

Waver (010)

4

Ronse (055)

1

Dinant (082)

0

Ieper (057)

1

Ciney (083)

0

Mechelen (015)

7

Hoei (085)

2

Herentals (014)

8

Verviers (087)

1

Leuven (016)

10

Stavelot (080)

1

Dendermonde (052)

2

Charleroi (071)

5

Chimay (060)

0

Nationaal

171

In de publikatie “World Telecommunication Development Report” van de ITU staat een schatting
voor het aantal Internet-gebruikers per 10.000 inwoners vermeld.
21

Internet en Belgique, B. Lips, Best of editions, Bruxelles 1996.
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Tabel 2.15. Het geschatte aantal
Internetgebruikers in 1994 volgens de ITU.
Aantal Internetgebruikers per 10.000 inwoners
België

102,02

Duitsland

140,80

Frankrijk

88,65

Luxemburg

84,24

Nederland

318,85

Verenigd Koninkrijk

228,37

Internet kent een snelle opgang in de geïndustrialiseerde landen en vormt er de facto de
informatiesnelweg.

A.5. Vaste verbindingen (gehuurde lijnen)
Vaste verbindingen, internationaal beter bekend als “leased lines”, verbinden twee punten van
het netwerk permanent met elkaar en dit voor de exclusieve beschikbaarheid van de lijn(en) voor
de klant. In de wet van 21 maart 1991 wordt een vaste verbinding gedefinieerd als: “Een
verbinding, die het openbaar domein overschrijdt en die rechtstreekse telecommunicatie toelaat
tussen, enerzijds, een aansluitpunt of een aansluiting op een buitenlandse
telecommunicatie-infrastructuur en, anderzijds, één of meer aansluitpunten of aansluitingen op
een buitenlandse telecommunicatie-infrastructuur en waarbij de gebruiker het totstandkomen of
verbreken van de verbinding niet via zijn aansluitpunten kan beïnvloeden.”
Belgacom heeft nog steeds de exclusieve concessie inzake infrastructuur en bijgevolg maakt het
ter beschikking stellen van vaste verbindingen voorlopig deel uit van de gereserveerde diensten.
Huurlijnen zorgen voor een permanente verbinding tussen twee of meer plaatsen in België of in
het buitenland. Vanzelfsprekend kan de klant met deze lijnen naar believen gaan combineren. Op
die manier kan een echt privé-netwerk worden uitgewerkt.
In de drie onderstaande tabellen valt op te merken dat het aantal verhuurde lijnen afneemt met
de loop der jaren, en dat het aandeel van de analoge lijnen het overgrote deel van de vaste
verbindingen vertegenwoordigt. Hun aandeel daalt wel t.o.v. de digitale lijnen. Hieruit mogen
geen verkeerde conclusies getrokken worden. Het aantal lijnen daalt wel, maar de
transmissiecapaciteit en het aantal bits dat over de lijnen gestuurd wordt, stijgt wel.
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Tabel 2.16. Evolutie van het aantal verhuurde lijnen

22

.

Jaar

Aantal nationale verhuurde lijnen

Aantal internationale
verhuurde lijnen

Totaal aantal
verhuurde lijnen

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

1990

112.566

2.397

114.963

--

1991

118.424

2.463

120.887

105,2%

1992

115.915

2.450

118.365

97,9%

1993

117.072

2.333

119.405

100,9%

1994

111.225

2.392

113.617

95,2%

Figuur 12

Aantal verhuurde
lijnen

Evolutie van het aantal verhuurde lijnen
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Zowel de nationale als de internationale verhuurde lijnen kunnen uitgesplitst worden naar aard
(analoog en digitaal).

22

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p35.
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Uit tabel 2.17 blijkt dat de digitale huurlijnen slechts een zeer beperkt deel uitmaken van het
totale aantal. Dit vormt echter een vertekend beeld omdat een digitale lijn een veel hoger debiet
kan hebben dan een analoge lijn. Het aandeel van de digitale lijnen, wat het debiet betreft, is een
stuk hoger dan uit de tabel blijkt.

Tabel 2.17. Aantal verhuurde lijnen (civiele en militaire)
onderverdeeld in analoge en digitale 23.
Analoog

Jaar

Nationaal

Europees

Intercontinentaal

Totaal

Analoog
procentueel

1990

112.118

2.029

76

114.223

99,4%

1991

117.767

1.940

60

119.767

99,1%

1992

114.850

1.742

51

116.643

98,5%

1993

115.509

1.456

47

117.012

98,0%

1994

108.850

1.319

34

110.203

97,0%

Digitaal

23

Jaar

Nationaal

Europees

Intercontinentaal

Totaal

Digitaal
procentueel

1990

448

253

39

740

0,6%

1991

657

408

55

1.120

0,9%

1992

1.065

589

68

1.722

1,5%

1993

1.563

752

78

2.393

2,0%

1994

2.375

938

101

3.414

3%

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p37.
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A.6. Integrated Services Digital Network (ISDN)
Het Integrated Services Digital Network is een diensten-integrerend netwerk voor digitale
transmissie van gesproken, tekst-, data- en beeldcommunicatie. Deze transmissie is niet alleen
snel maar verloopt bovendien simultaan: men kan tegelijkertijd bellen, faxen, videotekst-diensten
raadplegen, gegevens doorsturen ... Al deze diensten die via gespecialiseerde netwerken werden
geleverd, worden nu door één enkel veelzijdig net aangeboden.
ISDN biedt alle bestaande diensten via één enkele toegang op een gestandaardiseerde manier
aan. Bovendien veranderen heel wat nieuwe diensten, zoals videoconferenties, aanzienlijk de
telecommunicatiemogelijkheden.
De ISDN-diensten en -interfaces zijn gebaseerd op de Europese normen van de ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) en op overeenkomsten tussen operatoren, zodat in heel
Europa dezelfde diensten en terminals kunnen worden aangeboden. Vandaar ook de naam
EURO-ISDN (de compatibele ISDN op Europees niveau).

1

Tabel 2.18. Evolutie van de ISDN-dienst .
Basic Access

1

Primary Access

Jaar

Privé

%

Belgacom

%

Totaal

Privé

Belgacom

Totaal

1990

112

56,3%

87

43,7%

199

7

2

9

1991

267

66,1%

137

33,9%

404

7

3

10

1992

628

76,1%

197

23,9%

825

8

2

10

1993

989

85,8%

164

14,2%

1.153

8

2

10

1994

7.337

83,9%

1.412

16,1%

8.749

281

9

290

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p38.
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Figuur 13

Evolutie van de ISDN-dienst: Basic Access
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Zoals tabel 2.18 weergeeft, zijn er twee types van ISDN-toegang: basic access en primary access.
De EURO-ISDN-basistoegang (BA) gebeurt met een lijn van 144 kbit/s. Deze omvat twee
transmissiekanalen van 64 kbit/s (B-kanalen) en één van 16 kbit/s (D-kanaal). Elk B-kanaal kan
telefoongesprekken of data overbrengen. Men kan dus twee aparte oproepen gelijktijdig tot
stand brengen. Het D-kanaal maakt signalering mogelijk, activeert de bijkomende diensten en
verzekert de pakketgeschakelde communicatie.
Is een hoger debiet gewenst, dan kan op 2 Mbit/s EURO-ISDN worden aangesloten (bv. in geval
van een binnenhuiscentrale). Deze verbinding die samengesteld is uit 30 B-kanalen en een
D-kanaal van 64 kbit/s, draagt de naam “Primaire toegang” (PRA: Primary rate access). Sommige
van die B-kanalen kunnen worden bestemd als semi-permanente verbindingen tussen twee
vooraf bepaalde punten (verhuurde lijnen).
Vele Europese operatoren promoten ISDN via lage tarieven in vergelijking met andere diensten.
De mogelijke toepassingen zijn zeer ruim: van telefonie, videoconferenties, videotelefonie,
bestandsoverdracht tot LAN-interconnectie (Local Area Network: zie punt A.8) en back up voor
vaste verbindingen. Daarnaast biedt ISDN nog vele supplementaire mogelijkheden: calling-line
identificatie en restrictie, direct dialling, meerdere abonneenummers ...
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A.7. Audio- en videoconferenties
Hiertoe behoren alle netwerk- en aanverwante diensten die nodig zijn om een tweezijdige
volledig interactieve audio- of videoconferentie te houden. Het is m.a.w. een systeem om
interactieve en bidirectionele audio en/of visuele communicatie mogelijk te maken tussen twee
verwijderde locaties. Het is dus mogelijk om een rechtstreekse verbinding tot stand te brengen
tussen vergaderzalen die duizenden kilometers van elkaar verwijderd liggen. Dat kan een
aanzienlijke financiële besparing betekenen voor de bedrijven, want reis- en verblijfkosten zijn op
die manier quasi uitgesloten. Voor de meeste gebruikers is de tijdwinst nog belangrijker.
Audioconferentie stelt groepen personen ertoe in staat om vanop een afstand met elkaar te
communiceren via de stem. Het geeft hen daarbij de mogelijkheid om facsimile’s te verzenden en
grafieken af te beelden op een scherm. Zo is er op het hoofdkwartier van de Europese Commissie
in Brussel een private audioconferentiestudio geïnstalleerd voor verbindingen met Luxemburg en
Straatsburg. De vraag naar een dergelijke dienst is echter vrij beperkt. De toekomst is meer
voorbehouden aan videoconferentie omdat dit tegelijkertijd beelden laat zien van de deelnemers.
Vele bedrijven maken reeds gebruik van een dergelijke dienst, waardoor video- en
audioconferenties een motor vormen in de ontwikkeling van ISDN. In België is deze markt volledig
geliberaliseerd. Er zijn diverse service-providers op deze markt actief terwijl ook een aantal
bedrijven door middel van vaste verbindingen en de nodige software de dienst voor eigen gebruik
opzetten.
Hierbij mag het belang van videotelefonie niet vergeten worden. Tegenwoordig zijn er vrij
goedkope videokaarten op de markt. Wanneer deze in een computer aangesloten worden, de
nodige software aanwezig is en een videocameraatje geïnstalleerd wordt, kan aan videotelefonie
gedaan worden.

A.8. Telecommunicatiediensten op onafhankelijke netwerken voor gesloten
gebruikersgroepen 2
Vele multinationals en bedrijven met verschillende vestigingen gebruiken een privaat netwerk
voor hun communicaties tussen en binnen de verschillende vestigingen. Deze private netwerken
zijn meestal gebaseerd op gehuurde geleidingen en switching-mogelijkheden. Het beheer en het
onderhoud ervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

2

Voor een volledige uitleg in verband met “gesloten gebruikersgroepen” (CUG: Closed User Group)
wordt verwezen naar hoofdstuk 5 punt C.1.
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De telecommunicatietechnologie van vandaag biedt een uitstekend alternatief, een VPN (Virtual
private Network). VPN’s bieden dezelfde mogelijkheden als privé-netwerken maar zonder
overheadkosten en met veel lagere operationele kosten. De filosofie erachter is vrij eenvoudig. De
meeste plaatsen zijn reeds verbonden via het openbare netwerk. Deze bestaande verbindingen
kunnen voor private business communicaties worden gebruikt. Het PSTN-net vormt een perfecte
onderlaag voor een virtueel privé-net. Een VPN is een toepassing die de mogelijkheden van het
openbaar geschakeld netwerk maximaal benut om dezelfde faciliteiten aan te bieden als een
privé-net (vandaar de term “virtueel”). Een VPN voorziet dus in de switching en
transmissiediensten die nodig zijn om stem-, data- en/of beeldcommunicatie tot stand te brengen
tussen voorafbepaalde locaties of terminals, die meestal tot dezelfde onderneming of organisatie
behoren. In België zijn er verschillende dienstenaanbieders actief op deze markt. Een speciaal
voorbeeld van een VPN vormt het net van de Financial Network Association (FNA: zie hoofdstuk 1
punt C.3).
LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) en WAN (Wide Area Network) zijn
ook voorbeelden van onafhankelijke netwerken voor gesloten gebruikersgroepen.
Veel ondernemingen hebben binnen een gebouw of aangrenzende gebouwen een groot aantal
computers, printers en andere apparaten die met elkaar kunnen communiceren. Door middel van
een LAN kan men deze met elkaar gaan verbinden. Een LAN is dus een datacommunicatienetwerk
over een korte afstand (gebouw, campus).
Een MAN is een netwerk dat de onderlinge verbinding van lokale ondernemingsnetten (LAN)
mogelijk maakt. Het kan de transmissie van data, woorden of beelden aan een hoog debiet over
afstanden van 10 tot 50 km verzekeren.
Een WAN dient ook voor de verbinding van LAN’s maar dan over een grotere afstand dan een
MAN. Een Metropolitan Area Network beperkt zich meestal tot een stad terwijl een Wide Area
Network zich uitstrekt over verschillende steden. Voor de verbinding van de LAN’s worden
meestal verhuurde geleidingen aangewend.
Huurlijnen maken voor het merendeel van hun bestemmingen gebruik van ondergrondse of
onderzeese kabels. De verbinding kan nochtans ook plaatsvinden via de satelliet. Bovendien
maakt de satelliet het mogelijk een permanente verbinding in te stellen met alle uithoeken van de
wereld, zelfs indien de klassieke telecommunicatie-infrastructuren slechts in geringe mate
aanwezig zijn. Een dergelijke satellietcommunicatiedienst maakt gebruik van verscheidene kleine
apparaten (VSAT-toestellen: Very Small Aperture Terminals) en een central node (meestal HUB
genoemd). De VSAT-toestellen maken bijvoorbeeld de overzending van gegevens en beelden via
satelliet mogelijk.
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A.9. Telex- en telegraafdiensten
De telex- en telegraafdienst behoort tot de gereserveerde diensten. Belgacom baat reeds geruime
tijd deze dienst uit. Uit de onderstaande tabellen blijkt de felle achteruitgang van de dienst.
Andere telecommunicatiemiddelen hebben immers telex en telegraaf vervangen in de
geïndustrialiseerde landen. Het zijn vooral ontwikkelingslanden uit Afrika die nog niet over een
moderne infrastructuur beschikken die nog gebruik maken van telex en telegraaf.
In sommige professionele sectoren blijft de telex- en telegraafdienst toch een vorm van
communicatie die bewijskracht heeft. Nieuwe diensten zouden een vergelijkbaar statuut moeten
krijgen om als vervanger van telex en telegraaf te kunnen optreden in deze sectoren.
Tabel 2.19. Evolutie van het aantal telex-aansluitingen 3.

Jaar

Aantal aansluitingen

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

1990

17.720

--

1991

14.449

82%

1992

11.958

83%

1993

9.359

78%

1994

7.351

79%

Tabel 2.20. Evolutie van het telexverkeer 4.

Jaar

Binnenlands telexverkeer
(in duizenden minuten)

Gemiddeld
verkeer per
aansluiting
(in minuten)

Internationaal
telexverkeer (in
duizenden minuten)

Gemiddeld
verkeer per
aansluiting
(in minuten)

1990

35.806

2.021

48.677

2.747

1991

28.758

1.990

40.166

2.780

1992

24.058

2.012

32.559

2.723

1993

19.250

2.057

27.128

2.899

1994

14.973

2.037

20.463

2.784

3

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p29.

4

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p30-31.
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Figuur 14
Evolutie van de telexdienst
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Uit de figuur blijkt dat het aantal telexaansluitingen sterk daalt, terwijl het gemiddeld verkeer per
aansluiting toch ongeveer constant blijft.

Tabel 2.21. Evolutie van het telegraafverkeer 5.

5

Jaar

Binnenlandse
telegrammen

Internationale
telegrammen

Totaal

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

1990

485.279

332.830

818.109

--

1991

460.844

306.852

767.696

94%

1992

431.900

273.100

705.000

92%

1993

403.257

223.535

626.792

89%

1994

395.314

214.430

609.744

97%

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p31.
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Figuur 15
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Het telegram heeft zijn beste tijd achter de rug. Er bestaan modernere communicatiemiddelen ter
vervanging van het telegram.

A.10. Andere telecommunicatiediensten op vaste netwerken
Tot de andere telecommunicatiediensten op vaste netwerken behoren alle telecomdiensten die
nog niet zijn opgenomen in één van de negen voorgaande onderverdelingen. Er wordt een
overzicht gegeven van de belangrijkste soorten diensten die op dit vlak in België bestaan, zonder
al te veel in detail te treden.
Een call forwarding-dienst wordt door de meeste telecomoperatoren aangeboden. Dit maakt het
mogelijk dat een inkomend gesprek elders naar toe wordt gestuurd. Bijvoorbeeld: men gaat naar
een vergadering maar verwacht eveneens een belangrijk telefoontje. Men neemt zijn telefoon,
tikt een aantal nummers in en alle telefoongesprekken zullen gerouteerd worden naar het nieuw
ingegeven nummer. De comfortdiensten van Belgacom zijn hiervan een voorbeeld.
Een store-and-forward-faxdienst is net hetzelfde als een dienst voor store-and-forwardspraaktelefonie (zie punt D.2) maar i.p.v. gesproken berichten handelt het over facsimile’s. De
facsimile’s worden naar de klant gestuurd waar ze in een soort fax-mailbox worden bewaard en
als de klant ze opvraagt worden ze doorgestuurd naar de gevraagde locatie.
Een aantal bedrijven bieden in België een zogenaamde call backservice aan. Het woord zegt zelf
wat het is. Men telefoneert naar een bepaald nummer en men telefoneert u terug. Deze dienst
kent ruime toepassingen in beveiliging van communicatie (toegangsbeveiliging).
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Veel ondernemingen maken tegenwoordig gebruik van een Call Center. Call Centers zijn een soort
dienstverlening naar de klanten toe. Ofwel wordt de klant onmiddellijk geholpen, ofwel geeft men
de klant de nodige inlichtingen waar hij verder kan geholpen worden, ofwel schakelt men hem
door naar de juiste persoon op de juiste plaats. Hun aantal stijgt fel en heeft een positief effect op
de tewerkstelling. België is één van de geschiktste plaatsen om een Call Center voor
internationale dienstverlening op te zetten. Het ligt centraal in Europa, Brussel is de
vestigingsplaats van vele internationale instellingen en de Belgen worden geprezen om hun
talenkennis. Call Centers worden ook gebruikt in de telemarketing.
Een calling card is een soort kredietkaart voor het maken van telefoongesprekken. Hiermee
wordt het bv. mogelijk om vanuit hotels te bellen zonder de toeslagen van de hotels te moeten
betalen. Het is alsof het telefoontoestel van de calling card-houder is. Eerst moet wel een groen
nummer (zie infra) worden gedraaid.
Een Centrex-dienst (Belgacom) is bedoeld om klanten die via gewone telefoonlijnen op een
openbare schakelaar aangesloten zijn te voorzien van bijkomende faciliteiten, die identiek zijn
met die van installaties van het PABX-type (privé-nummeringsplan, operatordienst,
supplementaire diensten ...) (zie infra hoofdstuk 3).
Een Starfax-dienst (Belgacom) is een dienst die de gebruikers de mogelijkheid biedt om, door
middel van een enkele verbinding, eenzelfde facsimile-boodschap te versturen naar een groot
aantal bestemmelingen.
Er bestaan heel wat diensten waar informatie wordt verstrekt via de telefoon. Als voorbeeld
worden degene genomen die door de nationale operator worden aangeboden. Vooreerst zijn er
de groene nummers, de nummers met gedeelde taxatie en de universele nummers. De groene
nummers of 0800-nummers is een dienst die in de eerste plaats opgericht werd om te beschikken
over een middel om telefoonverbindingen tot stand te brengen die gratis zijn voor de oproeper.
Het is een dienst waar vele bedrijven gebruik van maken als een element in hun marketingstrategie. Het gratis karakter werkt drempelverlagend. Een 0800-nummer kan voor uiteenlopende
doeleinden aangewend worden: informatie geven, bestellen, klachten behandelen, boekingen ...
De nummers met gedeelde taxatie zijn een variante van de groene nummers, waarbij de houder
van het nummer een deel van de kosten op zich neemt. De oproeper betaalt een zonaal gesprek,
waar hij zich ook bevindt. Het nummer is interessant voor bedrijven die voor cliënten die
gevestigd zijn in andere telefoonzones de telefoonkosten willen beperken. Het kengetal is 078 15.
Bij de universele nummers betalen alle oproepers evenveel, ongeacht de plaats waarvan ze
bellen. De eigenaar van het nummer betaalt niet mee. Daardoor liggen de tarieven hoger dan bij
de 078-nummers. Deze nummers worden gekenmerkt door het nummer 070 en worden verstrekt
sinds 1 mei 1991.
De nationale dienst infokiosk stelt tegen betaling getelefoneerde of opgenomen informatie,
afkomstig van natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen die vreemd zijn aan Belgacom,
ter beschikking van het publiek (bv. horoscoop, spelletjes, uurregeling NMBS ...). Belgacom stort
een percentage van de inkomsten uit de gesprekken aan de personen of vennootschappen (de
informatieverstrekkers) die de informatie ter beschikking van het publiek stellen.
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De nationale operator heeft de infokiosk in 1994 opgesplitst in twee domeinen. Het ene voor
algemene inlichtingen, toegankelijk via de nieuwe toegangscode 0900 en het andere is
toegankelijk via de code 077. Deze splitsing was vooral ingegeven door de bezorgdheid om
ernstige informatieleveranciers duidelijk te onderscheiden van de babbelboxen en sexlijnen.
De nieuwere nummers 0902 en 0903 verschaffen tegen een hogere taxatie professionele
informatie zoals bijvoorbeeld beursberichten. Deze diensten worden Consultelnummers
genoemd.

B. MOBIELE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN
Een mobiel communicatienetwerk biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om buitenshuis
gesprekken of boodschappen te zenden en/of te ontvangen door radioverbindingen met het
“vaste” telefoonnetwerk. Eén van de grote voordelen van mobiele netwerken is de soepelheid.
Men is niet langer gebonden aan zijn toestel thuis of op kantoor.
Mobiele communicatie is één van de sterkst groeiende markten van de laatste tien jaar. Het
voldoet aan een onverwacht grote vraag naar communicatiemogelijkheden, om het even waar en
om het even wanneer.

B.1.

Mobilofonie

Eurostat omschrijft mobilofonie als volgt: “Radio telephone services which, by means of
transportable equipment, give two-way access to the public telephone network or other mobile
telephones. Some versions of this service, with proper terminal equipment, may be used to
transmit facsimiles as well as voice communications.”
Zoals in tabel 2.1 te zien is, werd met de opkomst van de GSM-technologie concurrentie in de
meeste Europese landen toegelaten op basis van een duopolie. Verwacht wordt dat dit zal
evolueren naar een vrije concurrentie met de lancering van PCN-systemen (Personal
Communication Network). PCN opereert op een hogere frequentie (1800 MHz versus 900 MHz
voor GSM) met een smallere bandbreedte, wat het mogelijk maakt het aantal transmissiekanalen
te verhogen. Een drastische prijsreductie gaat ermee gepaard. In Frankrijk, Duitsland en
Groot-Brittannië werden reeds dergelijke licenties toegekend.

Oorspronkelijk waren de mobilofoonnetwerken gebaseerd op analoge technieken. In België
bestaan twee dergelijke netten, door Belgacom uitgebaat onder de naam MOB1 (afgeschaft sinds
mei 1994) en MOB2. Deze laatste is gebaseerd op de NMT-technologie (Nordic Mobile
Telephone).
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Vergeleken met de analoge systemen laten de digitale systemen een efficiënter gebruik toe van
de frequenties, garanderen ze een hogere veiligheid, een betere transmissiekwaliteit en de
voorziening van value-added services zoals mobiele datatransmissie.
Voor de uitbating van een digitaal mobilofoonnet zijn er twee licenties uitgereikt. De eerste
licentie werd toegekend aan Belgacom Mobile en de tweede aan Mobistar. Momenteel is enkel
het net van Belgacom Mobile operationeel.
Tabel 2.22. Mobilofonie: evolutie van het aantal abonnees 6.

Aantal abonnees

Jaar

Eerste generatie
(MOB1)

Tweede
generatie
(MOB2)

Derde
generatie
(GSM)

Totaal

Procentueel t.o.v.
het vorige jaar

1990

1.621

42.880

--

44.501

--

1991

1.361

51.420

--

52.781

119%

1992

1.040

61.460

--

62.500

118%

1993

842

66.929

--

67.771

108%

1994

0

59.393

68.678

128.071

189%

1995

0

46.599

188.659

235.258

184%

In juni 1996 waren er in België meer dan 300.000 mobilofoonabonnees, waarvan 260.000 op het
GSM-netwerk 7.
De eerste generatie mobilofoons (MOB1: analoog radiotelefonienet) verloor het grootste deel van
zijn succes toen de tweede generatie (MOB2: cellulair analoog) op de markt verscheen. MOB1 is
ondertussen van de markt verdwenen. Door de introductie van de GSM-technologie (cellulair
digitaal pan-Europees systeem) heeft de neerwaartse trend zich voor MOB2 reeds ingezet. De
introductie van de GSM-technologie heeft het totaal aantal abonnees sterk laten stijgen. Men
heeft niet enkel te maken met een substitutie-effect maar tevens met een uitbreidingseffect.

6

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p29 en Belgacom Mobile.

7

Belgacom Mobile : persconferenite van 21 juni 1996.
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Figuur 16
Mobilofonie: evolutie van het aantal abonnees
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De markt van de mobilofonie is volop in ontwikkeling, niet alleen in België maar in gans de
Europese Unie. Daarom wordt even stilgestaan bij de cijfers van alle lidstaten van de Europese
Unie.
Tabel 2.23. Mobilofonie: aantal abonnees in de lidstaten van de EU op 31/12/1995 8.

Land

België

Denemarken

Duitsland

Finland

8

Operator

Aantal abonnees
op analoge
systemen

Startdatum GSM

Aantal
GSM-abonnees

Belgacom Mobile

46.599

januari 1994

188.659

Mobistar

--

augustus 1996

--

Sonofon

--

maart 1992

...

Tele Danmark Mobil

303.829

maart 1992

241.565

Mannesmann
Mobilfunk

--

juni 1992

1.400.000

De Te Mobil

700.000

juni 1992

1.400.000

E-Plus (PCN)

--

mei 1994

> 200.000

Radiolinja

--

januari 1992

130.000

Telecom Finland

636.893

juni 1992

253.203

Public Network, februari 1996; aangevuld met eigen gegevens voor België.
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Land

Operator

Aantal abonnees
op analoge
systemen

Frankrijk

France Télécom

153.500

juli 1992

700.700

SFR

143.483

juli 1992

303.860

Bouygues Télécom
(PCN)

--

eerste helft 1996

--

Panafon

--

juli 1993

> 150.000

STET Hellas

--

juli 1993

150.000
(schatting)

Eircell

90.660 *

juni 1993

88.000 (1994)

Esat Digifone

--

september 1996

--

Omnitel Pronto Italia

--

oktober 1995

> 60.000

Italië

Telecom Italia Mobile

3.400.000

oktober 1992

420.000

Luxemburg

Luxembourg P&T

...

juli 1993

29.000

PTT Telecom

272.275

juli 1994

241.268

Libertel

--

oktober 1995

27.000

PTT Austria

283.465

herfst 1993

100.070

OeCall

--

midden 1996

--

Telecel

--

oktober 1992

128.000 *

TMN

21.500 *

oktober 1992

84.500 *

Airtel

...

oktober 1995

20.000

Telefonica Moviles

640.000

juli 1995

...

Hutchison Orange
(PCN)

--

april 1994

400.000

Mercury One-2-One
(PCN)

--

september 1993

340.000 *

Cellnet

2.042.000

juli 1994

258.000

Vodafone

1.900.000

december 1991

400.000

NordicTel

--

september 1992

128.000

Comviq

--

januari 1992

421.700

Telia Mobiltel

975.000

november 1992

463.200

Griekenland

Ierland

Nederland

Oostenrijk

Portugal

Spanje

Verenigd
Koninkrijk

Zweden

Startdatum GSM

Aantal
GSM-abonnees

* september 1995
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In alle landen van de Europese Unie heeft de komst van een tweede operator steeds geleid tot
een versnelde groei van de markt voor mobilofonie. De verdere sterke groei op de reeds sterk
gepenetreerde markten in Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk (zie infra) toont aan dat het
groeipotentieel van de mobilofoon groter is dan tot voor enkele jaren werd verwacht.
Tabel 2.24 toont dat de dichtheidscijfers in België in vergelijking met de buurlanden laag zijn. Eén
van de redenen is dat het net nog niet optimaal functioneert in vergelijking met andere landen en
er “donkere vlekken” zijn op de kaart waar mobiel telefoneren nog niet mogelijk is. Door de
huidige inspanningen op het vlak van de dekkingsgraad en de komende concurrentie van
Mobistar is er vooruitgang merkbaar. Dit vormt één van de oorzaken van de sterke stijging van
het aantal abonnees, wat allemaal samen leidt tot een stijging van het relatieve cijfer in België.

Tabel 2.24. Mobilofonie: dichtheid per 1.000 inwoners 9.

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Luxemburg **

Nederland 

Verenigd
Koninkrijk

1990

4,46

3,43

4,99

1,50

5,28

19,40

1991

5,28

6,66

6,57

2,30

7,66

21,86

1992

6,23

12,10

7,61

2,92

10,97

26,05

1993

6,73

21,89

9,92

12,80

14,17

39,04

1994

12,70

30,83

13,93

32,20

19,56

64,68

1995 *

23,31

45,39

22,52

66,00

35,48

91,85

* extrapolaties
** Ministère des Communications
 nationaal regulerend orgaan

9

Eurostat, OESO, ITU: Communication indicators for major economies 1995 .
Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat het aantal abonnees en de bevolking afgerond
werden op 1000 eenheden.
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Figuur 17
Mobilofonie: dichtheid per 1.000 inwoners
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De landen van West-Europa zijn echter niet degene met de hoogste dichtheidscijfers. De
Scandinavische landen laten de hoogste dichtheid optekenen. Eind februari 1996 was Noorwegen
koploper met bijna 250 abonnees per 1000 inwoners, gevolgd door Zweden met 235 abonnees,
Finland 214 en Denemarken 173 10. De Verenigde Staten vormen eveneens een belangrijke
mobilofoonmarkt. Eind 1994 waren er in de VSA bijna 100 abonnees per 1000 inwoners 11.
Als deze cijfers met België vergeleken worden, mag geconcludeerd worden dat de Belgische markt
nog talrijke groeimogelijkheden heeft. Eind februari 1996 kende van alle landen van de Europese
Unie enkel Frankrijk een lagere penetratiegraad dan België. Zelfs Griekenland, Spanje en Portugal
scoorden hoger.

10

Financieel Economische Tijd van 15 april 1996.

11

Eurostat: “Statistiques en bref: commerce, services et transports”; 1996, eerste nummer.
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Tabel 2.25 en figuur 18 geven de groeicijfers van de dichtheid op basis van de gegevens uit tabel
2.24.

Tabel 2.25. Mobilofonie: groeicijfers van de dichtheid.

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Luxem-b
urg

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

1990-1991

18,39

94,17

31,66

53,33

45,08

12,68

1991-1992

18,00

81,68

15,83

26,96

43,21

19,17

1992-1993

8,02

80,91

30,35

338,36

29,17

49,87

1993-1994

88,71

41,11

40,42

151,56

38,04

65,68

1994-1995

83,54

46,94

61,67

104,97

81,39

42,01

Figuur 18

Mobilofonie: groeicijfers per 1.000 inwoners
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Tabel 2.26 en de daarop volgende figuur geven de evolutie weer van het verkeer over het
mobilofoonnetwerk van Belgacom Mobile. Door de stijging van het aantal abonnees valt een vrij
logische stijging van het verkeer te noteren.

Tabel 2.26. Evolutie van het nationaal mobilofoonverkeer

12

.

Jaar

Nationaal mobilofoonverkeer in
duizenden tariefeenheden

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

1990

115.972

116%

1991

167.453

144%

1992

212.529

127%

1993

233.077

110%

1994

359.010

154%

1995

606.726

169%

Figuur 19

Aantal

Nationaal mobilofoonverkeer in 1.000
tariefeenheden
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995
Jaar

12

Belgacom: Statistisch jaarboek 1993, p55 en Belgacom Mobile.
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Tabel 2.27. Evolutie van het nationaal mobilofoonverkeer per abonnee.

Jaar

Nationaal mobilofoonverkeer per Procentueel t.o.v. het
abonnee (in tariefeenheden)
vorige jaar

1990

2.606

--

1991

3.173

121,8%

1992

3.400

107,1%

1993

3.439

101,1%

1994

2.803

81,5%

1995

2.579

92,0%

Figuur 20
Nationaal mobilofoonverkeer per abonnee
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Het nationaal mobilofoonverkeer per abonnee steeg in het begin van de jaren ‘90, maar vanaf
1994 doet zich een duidelijke daling voor.
Zoals in de definitie van mobilofonie vermeld staat, behoren de publieke mobiele
datacommunicatiediensten ook tot de mobilofonie. Op dit moment is er één digitaal
mobilofoonnet operationeel in België. Met de huidige mobilofoons is het mogelijk om via dit net
data te versturen en te ontvangen. De datatransmissiedienst van Belgacom Mobile heet Proxilink.
Ram Mobile Data verzorgt eveneens een publieke datadienst (zie infra punt B.3).
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Semafoondiensten

De semafoondienst wordt geformuleerd als: “the summoning of a person to the telephone
through the use of an electronic pager. This includes tone, voice and digital display paging
services.”
Via een semafoon is men bereikbaar op het Belgische grondgebied of iets uitgebreider op het
grondgebied van de Benelux. In tabel 2.28 wordt een onderscheid gemaakt naar type. Een
sematone meldt de klant met een geluidssignaal of een cijfercode wie hij precies moet
contacteren. Een semadigit geeft tevens codeboodschappen of telefoonnummers door op een
cijferdisplay. Een semascript is het meest geavanceerd. Zijn schermpje is groot genoeg om een
heel adres, een routebeschrijving of een prijsopgave door te seinen, via computer of telex.
Sematone, semadigit en semascript zijn de commerciële benamingen van Belgacom voor de
verschillende types.

Tabel 2.28. Evolutie van het aantal semafoontoestellen in dienst

13

.

Type semafoontoestel
Semadigit

Semascript

Aantal
Procentueel
toestellen in t.o.v. het vorige
dienst
jaar

Jaar

Sematone

Nationaal

Benelux

Nationaal

Benelux

1990

46.483

43.654

9.431

1.033

356

100.957

--

1991

60.382

68.081

14.567

2.044

553

145.627

144%

1992

64.136

92.331

18.723

2.160

678

178.028

122%

1993

65.153

114.783

22.214

2.574

761

205.485

115%

1994

65.114

132.667

24.165

2.721

821

225.488

110%

13

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p28.
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Figuur 21

Evolutie van de semafoondienst
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Het aantal semafoons neemt nog steeds toe in absolute eenheden. Midden 1995 bedroeg het
aantal abonnees 240.000 14. In procentuele aangroei vindt er een afvlakking plaats. De opkomst
van de mobilofoon is daar niet vreemd aan.
Daartegenover staat de verdere uitbouw van de Europese semafoondienst ERMES (European
Radio Message System). ERMES zal een ruimer dienstenpakket kunnen aanbieden dan de huidige
semafoons en zal ook de mogelijkheid bieden om berichten te ontvangen in heel Europa, zonder
dat de oproeper de precieze locatie van de bestemmeling hoeft te kennen.
Met meer dan 240.000 klanten heeft België één van de hoogste dichtheidscijfers van Europa (zie
tabel 2.29) . In 1994 werd een tweede nationaal net in gebruik genomen, wat een extra capaciteit
van 150.000 klanten betekent. De groei op de markt van de professionele gebruikers wordt
nochtans beïnvloed door de ontwikkeling van andere mobiele diensten, zoals de GSM.

14

Belgacom: halfjaarlijkse resultaten 1995.
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Tabel 2.29. Evolutie van de dichtheid van het
aantal semafoonabonnees per 1.000 inwoners 15.

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

1990

10,15

3,44

4,27

Luxemburg
urg
9,21

1991

13,86

4,43

4,76

11,08

20,25

11,63

1992

17,81

5,50

5,15

15,18

23,13

12,16

1993

20,46

6,35

5,39

15,68

25,00

12,46

1994

22,37

6,82

...

16,16

26,33

...

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

17,19

11,43

Figuur 22
Evolutie van de dichtheid van het aantal semafoonabonnees
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Eerste werkverslag van het BIPT, p45.
ITU: Statistisch jaarboek 1994.
ITU: World Telecommunication Development Report.
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Publiek toegankelijke mobiele radiocommunicatiediensten (PAMR: Public Access
Mobile Radio)

Hieronder worden de mobiele radiocommunicatiediensten (spraak en/of data) verstaan die
aangeboden worden door een dienstenuitbater en die bestemd zijn voor gebruik in gesloten
gebruikersgroepen. Alvorens een PAMR-dienst te mogen uitbaten, moet een lastenboek van het
BIPT gevolgd worden.
In België zijn enkel de uitbaters van de zogenaamde “trunkingnetwerken” actief in dit domein.
Trunking staat voor een techniek die het mogelijk maakt dat verschillende gebruikersgroepen
eenzelfde infrastructuur en een pool van frequenties delen doordat het systeem automatisch een
vrij kanaal toekent voor de duur van het gesprek. Het is dus ideaal voor dispatching waarbij het
grootste gedeelte van de gesprekken opgezet wordt vanuit een centraal punt.
Een trunkingdienst is een mobiele telecommunicatiedienst die erop gericht is veelvuldige maar
korte communicaties mogelijk te maken voor professionele gebruikers. Er kunnen draadloze
verbindingen gemaakt worden tussen:
- mobiele gebruikers onderling;
- mobiele gebruikers en draagbare stations (toestellen met autonome voeding); en
- mobiele en vaste gebruikers.
Vier dienstenuitbaters zijn actief: Ram Mobile Data, LCL (Low Cost Linking), BTC (Belgian Trunking
Company) en RLW (Regie der Luchtwegen). Ram Mobile Data is enkel actief op het vlak van data.
Daarom werd het ook vermeld bij punt A.1 bij de publieke datadiensten. De andere diensten
bieden zowel spraak als data aan.
Ram Mobile Data is een dochteronderneming van France Télécom. De Amerikaanse groep
Bell-South heeft tevens een participatie van 20% in Ram Mobile Data. De dienst is sinds vorige
zomer actief.
Het PowerPhone trunkingnetwerk van LCL werd eind 1995 opgestart. Het systeem beperkte zich
oorspronkelijk tot communicatie in de haven en regio van Antwerpen. Momenteel wordt de
dekkingsgraad sterk uitgebreid. De doelstelling is om tegen eind 1996 het volledige economische
werkingsgebied van Vlaanderen en Brussel voor 85% te dekken 16.
Het Spectrum-radionetwerk, uitgebaat door BTC ging op 20 februari 1996 officieel van start.
Vandaag dekt Spectrum het overgrote deel van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en
Vlaams- en Waals-Brabant. In de zomer worden West-Vlaanderen en een deel van Limburg
toegevoegd. In de derde fase zal tegen eind 1996 de rest van Vlaanderen en het grootste deel van
Wallonië worden ontsloten 17.

16

Financieel Economische Tijd van 3 februari 1996.

17

Financieel Economische Tijd van 21 februari 1996.
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Private mobiele radiocommunicatiediensten (PMR: Private Mobile Radio)

Private mobiele radiodiensten worden omschreven als: “Services by means of a private radio
communications system, normally operating on a local or regional basis, from a single base station
and using a single or small number of radio channels. Communication is generally limited to a
closed user group.”
Dergelijke diensten worden toegekend aan ambulancediensten, taximaatschappijen,
brandweerkorpsen, takeldiensten ... Het zijn voornamelijk mobiele netten die worden aangelegd
met veiligheidsdoeleinden of doeleinden van openbaar nut. In tegenstelling tot de publiek
toegankelijke mobiele radiocommunicatiediensten komt er geen dienstenleverancier aan te pas.
Er zijn twee soorten PMR: de conventionele PMR en de TPMR (Trunked PMR). Het verschil
bestaat erin dat een conventionele PMR slechts één communicatie terzelfdertijd biedt omdat er
maar één basisstation en één frequentie beschikbaar is, terwijl een TPMR meerdere
communicaties terzelfdertijd mogelijk maakt.
Voor cijfers hierover wordt verwezen naar hoofdstuk 5, waar gesproken wordt over het aantal
afgeleverde vergunningen voor private radiozend- en/of ontvangtoestellen, meer bepaald
categorie 1 en 3.
Het ASTRID-project (zie hoofdstuk 1 punt B) van de federale regering zou een voorbeeld van een
private mobiele radiocommunicatiedienst moeten worden.

B.5.

Maritieme telecommunicatiediensten en lucht-grond-communicatiediensten

Belgacom is de enige operator in België die een maritieme radiocommunicatiedienst verzorgt. De
nationale operator heeft zich aangesloten bij de “Global Maritime Radiotelephone Service”
(GMRS) - groep, die werd opgericht in januari 1992. Deze groep zorgt ervoor dat de automatische
maritieme radiotelefoondiensten (Autolink RT) internationaal verenigbaar zijn; om het even welk
schip dat uitgerust is met de Autolink RT-apparatuur zal automatisch maritieme
telefoongesprekken kunnen voeren, zowel in de richting wal-schip als omgekeerd, via elk
kuststation dat de Autolink RT-dienst verzekert.1

1

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p8.
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Tabel 2.30. Radio-maritieme dienst Belgacom: telefoongesprekken 2.
Radiotelefoongesprekken
met schepen
Jaar

Handbediening

Automatisch

Totaal

Procentueel
t.o.v. het vorige
jaar

1990

126.175

--

126.175

--

1991

115.968

--

115.968

92%

1992

109.418

--

109.418

94%

1993

110.783

1.754 *

112.537

103%

1994

86.187

4.231

90.418

80%

* De automatische radiotelefoongesprekken (Autolink) startten op 2 juni 1993.

Naast telefoongesprekken maken radiotelegrammen en radiotelex eveneens deel uit van de
radio-maritieme dienst.

Tabel 2.31. Radio-maritieme dienst Belgacom: radiotelegrammen en -telex 3.

Radiotelex

Procentueel
t.o.v. het vorige
jaar

Jaar

Radiotelegrammen

Procentueel t.o.v.
het vorige jaar

1990

56.225

--

27.300

--

1991

54.514

97%

30.281

111%

1992

49.327

90%

28.640

95%

1993

38.796

79%

18.010

63%

1994

37.607

97%

15.365

85%

De afname van het aantal gesprekken, telegrammen en telex is te wijten aan de ontwikkeling van
andere mobiele diensten zoals de mobilofonie.

2

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p32.

3

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p32.
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Figuur 23

Radio-maritieme dienst Belgacom
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Naast een radio-maritieme dienst heeft Belgacom tevens een lucht-grond-communicatiedienst.
4

Tabel 2.32. Radiotelefoongesprekken met vliegtuigen: Belgacom .

Radiotelefoongesprekken met vliegtuigen

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

1990

612 *

--

1991

3.574

--

1992

3.776

106%

1993

3.369

89%

1994

2.770

82%

* De gesprekken met vliegtuigen startten in april 1990.

De radiotelefoongesprekken met vliegtuigen zijn communicaties met voornamelijk de toestellen
van Sabena. De dienst verloopt via Oostende, maakt gebruik van een kortegolfinstallatie en is van
mindere kwaliteit. Dit is één van de redenen waarom het aantal radiotelefoongesprekken sterk
gedaald is. De vliegtuigen schakelen over op andere communicatiemidddelen van betere
kwaliteit.

4

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p32.
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In vliegtuigen is het nog altijd verboden om te telefoneren met GSM-toestellen. Om dit te
verhelpen is men bezig met het ontwikkelen van een “Terrestrial Flight Telecommunication
System” (TFTS). Dit is een Europees systeem dat aan de passagiers de mogelijkheid biedt om
vanuit hun vliegtuigzetel tijdens de vluchten op korte en middellange afstanden rechtstreeks en
automatisch in contact te treden met een correspondent op het land. Deze dienst verloopt via
een netwerk van radiostations op de grond, verspreid over Europa.
FlightNet, een filiaal van Cable & Wireless, installeerde onlangs zijn eerste TFTS te Brussel. Vanaf
februari 1996 is de dienst operationeel.

B.6.

Lokalisatie- en positioneringsdiensten

Dit zijn aardse diensten voor het opvolgen en controleren van de plaats, de snelheid, richting en
eventueel de status van bewegende en stilstaande voertuigen en vaste installaties alsmede de
transmissie van data, voor zover het lastenboek inzake trunking en de voorwaarden voor de
exploitatie van een satellietdienst niet van toepassing zijn.
Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie is bezig met het opstellen van een
lastenboek voor de uitbating van dergelijke diensten. Dit betekent dat er nog geen vergunningen
zijn afgeleverd voor het aanbieden ervan.

B.7.

Andere mobiele communicatiediensten

Dit zijn de mobiele communicatiediensten die nog niet elders zijn ondergebracht. Er zijn nog geen
dergelijke diensten geregistreerd bij het regulerend orgaan.

C. COMMUNICATIEMANAGEMENTDIENSTEN
C.1.

Management-netwerkdiensten en uitbesteding

Eurostat omschrijft dit als “data communication provided over a third party network including
extras like protocol conversion and network access security; supervision and management of a
customer’s network for data and/or voice communications - may include providing the staff and
equipment accommodation for that network.”
Kort gezegd zijn dit managementdiensten van telecommunicatienetwerken voor derden (zie o.a.
punt A.8). In België zijn vele bedrijven hierin actief.
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Verkoop van capaciteit

Bedrijven kunnen capaciteit of bandbreedte op bestaande netwerken of huurlijnen verkopen aan
andere bedrijven. De prijszetting kan interessanter zijn dan de kosten van een aparte huurlijn
voor de noden van een individueel bedrijf. Immers, een huurlijn heeft een vaste capaciteit,
ongeacht het gebruik dat er van gemaakt wordt.
Als een bedrijf vooral nood heeft aan communicatie gedurende de nacht, moeten de kosten voor
deze verbinding overdag ook betaald worden. De capaciteit, en dus de prijs, van een huurlijn
wordt bepaald door de behoefte op piekmomenten. Buiten de piekmomenten is er capaciteit
over.
Met het combineren van de communicaties van verschillende bedrijven kan er dus
geoptimaliseerd worden.

D. TELECOMMUNICATIENETWERKDIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE
Diensten met toegevoegde waarde worden meestal omschreven als basisdiensten waar iets
extra’s aan toegevoegd werd. Met de huidige ontwikkelingen op technologisch vlak en de
uitbreiding van het dienstenaanbod, kan men in feite stellen dat bijna alle diensten value added
services zijn. Eens te meer is het onderscheid afhankelijk van welke definitie en interpretatie men
uitgaat. Eurostat houdt het bij elektronische post, store-and-forward-spraaktelefonie en
telemetrie.

D.1. Elektronische post
Elektronische post of E-mail is de transmissie van computer-gebaseerde berichten tussen een
zender en ontvanger(s) door middel van telecommunicatielinks. E-mailberichten kunnen
verzonden worden over corporate networks of public networks. X.400 is de algemeen aanvaarde
standaard voor elektronische berichtgeving.
Als gebruiker van een elektronische postdienst beschikt men over een individuele elektronische
brievenbus, die men zo vaak als gewenst kan raadplegen. Wanneer men een boodschap verzendt,
komt deze onmiddellijk terecht in de brievenbus van de geadresseerde. Alles wat in een
computerbestand kan worden geschreven, kan worden opgestuurd, gaande van grafieken,
beelden, spreadsheets, formulieren tot programma’s. Vele elektronische postdiensten bieden
internationale aansluitingen zodat men wereldwijd documenten kan uitwisselen met gebruikers
van andere elektronische postdiensten.
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EDI (Electronic Data Interchange) staat voor elektronische overdracht van op een
genormaliseerde manier gestructureerde gegevens tussen de toepassingen van computers die zijn
aangesloten op één of meer communicatienetwerken. Het komt erop neer dat papieren
documenten en hun postverzending vervangen worden door gegevensbestanden die elektronisch
overgeseind worden via telefoonlijnen of andere netwerken. Die documenten kunnen facturen
zijn, bestelbons of verzendingsnota’s.
In tegenstelling tot papieren documenten die met het menselijk oog gelezen worden, moeten
elektronische heel nauwkeurig standaard gestructureerd zijn, met alle gegevens zoals datum,
nummers, bedragen ... op precies dezelfde elektronische plaats. Deze documenten hebben een
standaardformaat hoe langer hoe meer volgens de internationale norm EDIFACT. Elektronische
documenten bieden het voordeel de uitwisselingen te versnellen. Hierdoor kunnen alle
tussenstappen van overschrijven en intikken, samen met de daarbij gepaard gaande vergissingen
en tijdverlies uitgeschakeld worden. EDI is een vorm van elektronische post.
In de meeste Europese landen, behalve Groot-Brittannië, Zweden en Nederland, kent EDI een
trage groei omdat het significante organisatorische kosten vergt, onverwachte kosten genereert
en een algemene standaard lang ontbrak.
De introductie van EDI wordt geleid door grote maatschappijen, overkoepelende organisaties en
publieke administraties. Het ontwikkelt zich voornamelijk in de automobielsector, de
transportsector, de bank- en publieke sectoren. Het grootste deel van het verkeer is gebaseerd op
specifieke afspraken binnen de verschillende industrietakken. De nieuwste ontwikkelingen volgen
meestal de EDIFACT-standaard die overeengekomen werd binnen de UNO (United Nations
Organisation).
E-mail is voornamelijk bekend bij de gebruikers van Internet 5.

D.2. Store-and-forward-spraaktelefonie
Dit wordt gedefinieerd als: “Delayed voice communication between different parties where
spoken messages are stored and retrieved.”
In België bestaan een paar bedrijven die een dergelijke dienst uitbaten.

D.3. Telemetrie
Telemetrie betekent: “Recording of measurements, such as electricity meter readings, and
automatic transmission of that information to a remote collection point, such as a computer
system.”
5

Voor uitleg in verband met Internet wordt verwezen naar punt A.4.
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Telemetriediensten situeren zich vooral op applicatieniveau. Hierover zijn weinig gegevens
beschikbaar.

D.4. Andere telecommunicatienetwerkdiensten met toegevoegde waarde
Bij het BIPT waren op 31 december 1995 geen andere telecommunicatienetwerkdiensten met
toegevoegde waarde, dan degene die onder één van de drie andere rubrieken werden vermeld,
geregistreerd.

E. OMROEPDIENSTEN
E.1.

Televisie-transmissiediensten

Televisie-transmissiediensten zijn “network services necessary for the transmission of television
signals, independently of the type of technology (network) employed.”
Bij TV-transport moet er een onderscheid gemaakt worden tussen contributie- en
distributiegeleidingen. Contributiegeleidingen brengen TV-signalen naar een studio voor verdere
behandeling. Distributiegeleidingen verdelen het resulterend programma.
De Madou-toren in Brussel vormt het hart van het TV-netwerk van de nationale operator.
Belgacom brengt de nodige infrastructuur tot stand om de niet-openbare omroepen in staat te
stellen rechtstreekse TV-beelden naar de studio te sturen. In 1994 werden ongeveer 70
reportages gerealiseerd. Een gedeelte van de reportages vergt de installatie van meerdere
straalverbindingen.
In 1994 werd het schakelcentrum voor TV-signalen op de Madou-toren verder uitgebouwd. Langs
dit centrum worden binnenlandse en buitenlandse TV-signalen gerouteerd.
Belgacom speelt een belangrijke rol in de TV-distributie omdat geen enkele kabelmaatschappij in
staat is om alle buitenlandse programma’s die ze aanbiedt zelf te ontvangen. Van o.a. de volgende
omroepen worden TV-programma’s in dit net getransporteerd: VTM, BRTN1, BBC1, BBC2, RTL-TVI.
Ook voor het transport van de signalen van regionale televisiezenders wordt een beroep gedaan
op deze infrastructuur.6

6

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p7-8.

Tweede jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie juni 1995 - juni 1996

Pag. 115

T

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

T

Tabel 2.33. Belgacom: internationale occasionele TV-transmissies 7.
Jaar

Aantal transmissies

Totale duur

1991

341

226u 13'

1992

726

354u 42'

1993

940

302u 19'

1994

973

347u 05'

Verschillende omroepen (BRTN en RTBF) beschikken over eigen straalverbindingen. Bij de BRTN
en de RTBF kadert dit in het Eurovisienetwerk. VTM (Vlaamse Televisiemaatschappij) beschikt
daarentegen over een aantal satellietwagens. Onlangs nam de BRTN ook een satellietwagen in
dienst.
De televisiezenders wenden hun straalverbindingen in hoofdzaak aan voor eigen gebruik en
verlenen geen diensten aan derden.

E.2.

Radio-transmissiediensten

Radio-transmissiediensten zijn “network services necessary for the transmission of signals such as
radio broadcasting, wired music and loudspeaker.” Net zoals bij de televisie-transmissiediensten
verlenen de radio-omroepen geen dienstverlening aan derden, maar wordt de apparatuur
aangewend voor eigen gebruik.

7

Belgacom: Statistisch jaarboek 1994, p39.
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F. RADIO- EN TELEVISIEDIENSTEN OP TELEDISTRIBUTIENETWERKEN

F.1.

Teledistributie

Het teledistributienet in België wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge penetratiegraad.
De kabeldistributiemarkt wordt grotendeels beheerst door gemengde intercommunales. Zij
bedienen meer dan 50% van de abonnees. De partner van de gemeentes in de intercommunales
is steeds het nutsbedrijf Electrabel. Op de tweede plaats komen de zuivere intercommunales, die
ongeveer 35% van de markt voor hun rekening nemen. De overige 10% van de abonnees worden
bediend door de privé-sector, waarvan de helft aangesloten is op de netten van Coditel. Wat niet
mag vergeten worden is dat een aantal van die kabelmaatschappijen nog andere opdrachten
uitvoeren naast de kabelactiviteit: distributie van gas en elektriciteit ...
Aangezien de teledistibutiemarkt zo goed als verzadigd is in België, zoeken steeds meer
distributiemaatschappijen naar nieuwe groeikansen (Telenet en Titan: zie hoofdstuk 1 punt B.9).
De markt van de telecommunicatiediensten wenkt. Maar de distributeurs zijn er zich terdege van
bewust dat zij niet de enige actoren zijn op de markt van de telecomdiensten. Tegenover hen
staat een machtige concurrent: Belgacom.
De kabelmaatschappijen zijn verenigd in de beroepsvereniging RTD (Beroepsvereniging van de
Radio- en Televisiedistributie). Met betrekking tot het aantal abonnees op teledistributie
verstrekte RTD de volgende cijfers.

Tabel 2.34. Teledistributie via de kabel:
totaal aantal abonnees op 30/09.

Jaar

Aantal abonnees

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

1990

3.369.604

--

1991

3.451.124

102,4%

1992

3.509.573

101,7%

1993

3.549.114

101,1%

1994

3.594.304

101,3%

1995

3.628.961

101,0%
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Figuur 24
Evolutie van het aantal abonnees op teledistributie in
België
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Tabel 2.35. Teledistributie via de kabel: aantal abonnees per maatschappij op 30/09.

2

A.I.E.S.H.
A.L.E.

2

1990

1991

1992

1993

1994

1995

11.781

12.514

13.297

13.700

13.901

14.191

223.182

228.625

230.958

296.338

298.785

299.058

ASVERLEC 1

1

31.675

1.460

ASVERLEC 2

1

2.684

615

1.485

--

--

--

BRUTELE

2

251.684

254.456

256.420

257.667

257.783

258.059

C.I.E.J.E.

1

5.996

6.053

6.217

6.364

6.463

6.503

CODITEL BRABANT

3

159.670

162.115

164.247

164.807

164.869

164.189

CODITEL HAINAUT

3

16.771

16.996

16.946

--

--

--

9.757

9.841

9.891

--

--

--

10.002

10.084

10.276

--

--

--

--

--

40.703

41.067

41.297

41.165

248.358

265.112

273.946

271.947

277.192

284.396

4.709

4.782

4.808

4.877

4.978

4.996

70.058

74.739

81.199

80.965

82.044

83.087

CODITEL
3
LIEGE
CODITEL VERVIERS
EVAG

3

1

GASELWEST

1

GEM. MACHELEN
HAVITV

2

2
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1990

1991

1992

1993

1994

1995

I.D.E.A.

2

128.719

131.802

133.306

136.273

137.294

138.048

I.E.G.A.

1

19.401

20.513

21.033

21.507

21.695

22.044

80.747

82.521

84.114

85.363

88.187

89.405

119.455

117.740

199.385

120.872

122.461

123.978

173.207

206.546

207.420

207.524

207.294

206.231

186.804

198.821

207.504

214.149

220.313

226.603

11.791

12.086

12.282

12.535

12.441

12.389

173.204

176.055

178.967

181.919

184.499

186.580

100.360

102.783

104.523

60.844

61.191

60.538

55.387

56.827

57.897

59.048

59.970

60.675

104.107

105.982

110.372

113.330

115.956

118.589

1

I.G.E.H.O.
1

INATEL

2

INTEGAN

INTERELECTRA
1

INTEREST

1

INTERGEM

INTERMOSANE

1

1

INTERTEVE
IVEKA

2

1

IVERLEC 1

1

41.720

73.449

74.892

77.622

78.646

79.390

IVERLEC 2

1

184.734

188.032

190.975

192.464

195.342

197.701

37.501

38.558

39.539

43.430

44.303

45.117

203.972

133.532

128.505

128.444

127.864

126.693

2.314

2.347

2.372

2.403

2.417

2.487

81.821

83.439

83.965

84.985

86.834

87.633

4.311

4.248

4.344

21.458

21.762

21.805

48.009

50.932

53.095

55.072

56.714

58.408

P.B.E.

2

RADIO PUBLIC
REGIE
2
LANDEN
SEDITEL

1
1

SIMOGEL

TELEKEMPO

1

3

TELELUX

1

64.920

68.223

70.642

73.567

75.929

79.378

TEVELO

1

22.111

22.958

23.681

24.199

24.656

25.106

TEVEOOST

1

221.115

225.744

229.553

232.002

234.406

236.147

TEVEWEST

1

153.915

153.673

152.212

154.742

157.004

158.717

10.083

10.808

11.183

11.560

4.080

12.431

V.E.M.

2

WOLU TV

3

19.035

19.012

19.184

19.173

19.141

19.109

W.V.E.M.

2

74.534

76.853

78.235

76.897

78.667

78.115

3.369.604

3.451.124

3.509.573

3.549.114

3.594.304

3.628.961

TOTAAL

1

gemengde intercommunales
2
zuivere intercommunales
3
privé-sector
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Bestudeert men de teledistributie in de buurlanden, dan merkt men een belangrijk verschilpunt in
de organisatie van de kabelmaatschappijen op het vlak van de rol van de telecomoperator. In
België speelt Belgacom geen enkele rol in het kabellandschap. In het buitenland ligt dit vaak
anders: France Télécom controleert veelal de Franse kabelmaatschappijen, in Duitsland is
Deutsche Telekom de enige kabeloperator en in Nederland speelt KPN een belangrijke rol via haar
participatie in Casema. Dit vertaalt zich in zeer uiteenlopende cijfers van het aantal abonnees op
teledistributie in de omringende landen.
Tabel 2.36. Aantal abonnees op teledistributie in België en zijn buurlanden 8.

Jaar

België 

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

1990

3.369.604

8.059.000

514.810

4.363.330

148.950

1991

3.451.124

9.899.000

788.490

4.670.450

267.430

1992

3.509.573

11.823.000

1.032.450

5.165.000 *

434.460

1993

3.549.114

12.580.000

1.320.370

5.451.000 *

610.260

1994

3.594.304

14.600.000

1.625.910

5.555.000 *

915.590

1995

3.628.961

15.491.000

...

5.673.000 *

1.044.290

* nationaal regulerend orgaan
 op 30/09 (RTD)

Tabel 2.37. Dichtheid van het aantal abonnees
op teledistributie op basis van het aantal gezinnen 9.

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

1990

87,30%

23,70%

2,35%

73,04%

0,68%

1991

88,72%

28,53%

3,56%

76,53%

1,21%

1992

89,53%

33,78%

4,62%

83% 

1,96%

1993

89,85%

35,69%

5,86%

87% 

2,74%

1994

90,31% *

39,78%

7,15% *

87% 

4,08% *

1995

90,50% *

41,97% *

...

87% 

4,63% *

* schattingen op basis van een extrapolatie van het aantal gezinnen
 nationaal regulerend orgaan voor telecommunicatie.
8

Eurostat, OESO, ITU: Communication indicators for major economies 1995 .

9

Eurostat, OESO, ITU: Communication indicators for major economies 1995 .
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Figuur 25

Teledistributie: dichtheid op basis van het aantal gezinnen
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België en Nederland behoren tot de dichtst bekabelde landen ter wereld. Duitsland maar vooral
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn weinig bekabeld. Kabelnetwerken kunnen op het vlak van
telecommunicatie een belangrijk alternatief vormen voor de netten van de nationale
telecomoperatoren op voorwaarde dat ze een hoge dichtheid kennen.

F.2.

Betaaltelevisie en betaalradio

In België zijn twee betaalzenders aanwezig op de televisiemarkt: Filmnet en Canal Plus. Filmnet
bestaat uit drie kanalen: een filmkanaal, een sportkanaal en Hallmark. Filmnet heeft
aangekondigd dat het voor eind 1996 gebruik zal maken van digitale compressietechnieken om op
die manier 51 kanalen ter beschikking te kunnen stellen van het publiek.
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Tabel 2.38. Aantal abonnees op betaaltelevisie.

Jaar

Filmnet *

Procentueel t.o.v.
het vorige jaar

Canal Plus **

Procentueel t.o.v.
het vorige jaar

1990

65.000

--

44.000

--

1991

85.000

131%

72.000

--

1992

115.000

135%

124.000

172%

1993

150.000

130%

150.000

121%

1994

180.000

120%

161.000

107%

1995

175.000

97%

...

--

* Multichoice
** Communauté française: “Annuaire de l’audiovisuel 1995"

Figuur 26

Aantal abonnees

Betaaltelevisie in België
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Lange tijd veranderde er weinig in het landje van de televisie. Toen veel Europese landen besloten
om commerciële televisie toe te laten, barstte echter een mediaoorlog los. Uitgevers palmden de
zenders snel in, toen ze merkten dat de reclamebudgetten van de schrijvende pers naar de
televisie verschoven. In de jaren ‘80 ontstonden overal multimedia-groepen. Ook de fabrikanten
van apparatuur en programmatuur wilden hun graantje meepikken. Er was veel op komst.
De laatste ontwikkeling is de digitale televisie. In België is weinig te merken van de strijd die op dit
vlak gevoerd wordt in andere landen van de Europese Unie. Eén ding is zeker: digitale televisie zal
er komen, alleen is nog niet duidelijk dewelke.
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Naast betaaltelevisie is er ook betaalradio. In België zijn twee zenders actief: MCE (Music Choice
Europe) en DMX (Digital Music Express).
Music Choice Europe biedt sedert 1995 radiodiensten aan via de kabel. MC Europe is een digitaal
muzieknet dat men via de kabel aansluit op zijn hifi-installatie. Het biedt 30 muziekkanalen aan
met alle verschillende muziekgenres. MC Europe wordt via de kabel verdeeld door de gemengde
intercommunales.
DMX is qua produkt bijna identiek aan dat van MCE. Het is eveneens een digitaal muzieknet maar
het wordt door de zuivere intercommunales aangeboden.

F.3.

Teletekst

In België beschikken de BRTN en RTBF over een teletekstdienst. Sedert 1 februari 1996 startte
VTM eveneens met een zulke dienst, terwijl VT4 tijdens de zomer zou starten.
Voor het gebruik van teletekst dient een onderscheid gemaakt te worden tussen Vlaanderen en
Wallonië. In Vlaanderen gebeurt het kijkonderzoek door ASPEMAR N.V. in opdracht van BRTN,
VTM, VT4 en de CIM (Centrum voor Informatie over de Media). In een rapport aan de betrokken
partijen maakt ASPEMAR haar bevindingen bekend. Op die manier beschikt de BRTN over
informatie op het vlak van het gebruik van teletekst. In Wallonië daarentegen bestaat dergelijk
onderzoek niet.
Tabel 2.39 geeft de percentages weer over het gebruik van teletekst voor de periode 1990 - 1995
(jaarlijkse cijfers voor het Vlaamse landsgedeelte). De getallen stellen percentages voor. Zo keek
bijvoorbeeld 9,3% van de mensen die teletekst bezitten in 1990 wel eens naar de
teletekstbladzijden van BRT1 en 1,3% naar die van TV2. Het totale aantal mensen dat wel eens
teletekst geraadpleegd hebben via één van de BRTN-kanalen is 10,1%. (Dit is niet de som van 9,3%
en 1,3% omdat sommigen naar beide keken.) 1% stemt overeen met 52.773 personen.
De bijdrage van de BRTN bestaat dus uit bereikcijfers van mensen die teletekst wel eens
geraadpleegd hebben, dit voor verschillende zenders en verschillende tijdsvakken (hier niet
opgenomen) maar niet voor de verschillende bladzijden.
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Tabel 2.39. Het gemiddeld gebruik van teletekst op jaarbasis.
Jaar

BRT1

TV2

BRTN

NED1

NED2

NED3

NL

TOT

1990

9.3

1.3

10.1

3.5

1.5

0.4

4.8

12.3

1991

11.6

2.1

13.0

2.5

1.3

1.2

4.5

16.1

1992

10.9

1.5

11.8

1.7

1.4

1.2

3.8

14.5

1993

11.6

1.2

12.2

1.5

1.5

1.3

3.7

14.6

1994

10.7

2.0

11.8

2.0

1.6

1.9

4.5

14.6

1995

10.6

2.4

11.5

1.6

1.9

2.5

4.5

9.2

De BRTN beschikt ook over een interactieve teletekstdienst (Infogate). Deze werd behandeld bij
de videotekstdienst onder punt A.4.

G. BESLUIT
De gebruiker is niet zozeer geïnteresseerd in de telecommunicatie-infrastructuur maar wel in de
diensten die op de netwerken worden aangeboden. Door de huidige ontwikkelingen en de
technologische evolutie op de telecommunicatiemarkt en het toenemend belang van de sector
voor de andere sectoren is het dienstenaanbod exponentieel gestegen. Door de stijging van het
aantal diensten is ook de convergentie ertussen sterk toegenomen. Dit maakt dat het niet
eenvoudig is om een indeling op te stellen die alle diensten nauwkeurig en zonder discussie kan
catalogeren. Het voorstel van indeling van Eurostat werd als basis gebruikt.
Door het feit dat er in de structuur rekening wordt gehouden met de reeds bestaande diensten in
andere lidstaten van de Europese Unie alsook met toekomstige ontwikkelingen, is het zo dat er in
België nog niet voor iedere onderverdeling dienstenleveranciers aanwezig zijn.
Het is onmogelijk om alle in België aanwezige diensten en dienstenleveranciers exhaustief in kaart
te brengen. Hiervoor kunnen tal van redenen worden aangehaald: het BIPT is pas operationeel
sinds 1993, sommige bedrijven vragen geen vergunning aan hoewel ze zouden moeten, andere
krijgen de toelating om een telecommunicatiedienst uit te baten maar breiden die dan uit zonder
opnieuw een aanvraag te doen ... In plaats daarvan werd een overzicht gegeven van de
verschillende soorten diensten die er bestaan.
De meerderheid van de cijfers zijn afkomstig van Belgacom. Dit is vrij logisch omdat de operator
decennia lang een monopoliepositie bekleedde in de Belgische telecommunicatiemarkt. Met de
verdere vrijmaking van de markt zal daar verandering in komen.
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Van de diensten vormt mobilofonie de sterkst groeiende telecommunicatiemarkt. In de meeste
lidstaten is concurrentie ingevoerd op basis van een duopolie. Sommige landen gaan verder in het
openstellen van de markt en reiken reeds licenties uit voor PCN-systemen (Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk). Uit de cijfers blijkt dat de Belgische markt - die een lage penetratiegraad heeft in
vergelijking met de andere landen van de Europese Unie - nog heel wat groeimogelijkheden heeft.
De telecomoperatoren experimenteren ondertussen verder met nieuwe normen en technieken
om nieuwe diensten te kunnen uitbaten. Denk maar aan video-on-demand, home shopping,
home banking, teleworking ... Een aantal van deze diensten kan een sterke impact hebben op het
sociale leven en de organisatie van de maatschappij.
Bij dit alles mag de ontwikkeling van Internet niet uit het oog worden verloren. Internet is de facto
de internationale informatiesnelweg. Door dit netwerk der netwerken wordt het mogelijk om
vanuit zijn computerzetel reizen te bestellen, data op te vragen, bibliotheken te raadplegen,
berichten uit te wisselen, diensten aan te bieden, virtuele reizen te maken, musea te bezoeken,
software te downloaden ... Toch zal enige structuur en wetgeving nodig worden om de
ontwikkeling ervan in goede banen te kunnen leiden.
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HOOFDSTUK 3
TELECOMMUNICATIE-EINDAPPARATUUR

In de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven wordt een eindapparaat gedefinieerd als: “apparatuur die bestemd is om te
worden aangesloten op de openbare telecommunicatie-infrastructuur, dat wil zeggen :
a) om rechtstreeks te worden aangesloten op een aansluitpunt (een eindpunt van de openbare
telecommunicatie-infrastructuur dat dient voor de aansluiting van een eindapparaat [art. 68, 6
van de wet van 21 maart 1991]) of
b) voor interactie met de openbare telecommunicatie-infrastructuur via rechtstreekse of
onrechtstreekse aansluiting op een aansluitpunt, ten behoeve van de overbrenging, verwerking
of ontvangst van informatie, ongeacht of het verbindingssysteem bestaat uit metaaldraden,
radioverbindingen, optische systemen of andere elektromagnetische systemen.”
De telecommunicatie-eindapparatuur kan opgedeeld worden in eindapparatuur en
radio-apparatuur. Tot de eindapparatuur behoren o.a. huisschakelaars, facsimile’s en
televisietoestellen.
De gemachtigde stations en netten voor radioverbindingen worden gerangschikt in acht
categorieën, volgens de bestemming en de wijze waarop ze werken. Dit wordt geregeld door art.
3 van het Koninklijk Besluit van 15 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen. De
apparaten die hierin gebruikt worden (ongeveer 170.000 in totaal) behoren tot de
radio-apparatuur. Semafoons, draadloze telefoons, GSM-toestellen en radio-ontvangtoestellen
waar geen vergunning voor nodig is, maken eveneens deel uit van de radio-apparatuur.
Dit hoofdstuk spitst zich toe op semafoons, draadloze telefoons, mobilofoons, huisschakelaars,
facsimile’s, televisietoestellen en personal computers.
De professionele organisaties FIT en FIR (FIT “Federatie van erkende fabrikanten en installateurs
van telefonische uitrustingen”; FIR “Federatie van fabrikanten en invoerders van
radiocommunicatie-apparatuur”) houden statistieken bij van een aantal eindapparaten. Bij de
interpretatie van de cijfers van deze organisaties dient met twee zaken rekening gehouden te
worden. Qua leveringen vertegenwoordigen de FIT en FIR niet de volledige markt, maar toch de
overgrote meerderheid ervan. Daarnaast is het zo dat de gegevens over de verschillende jaren
niet altijd dezelfde merken inhouden. De belangrijkste merken qua marktaandeel zijn echter wel
altijd vertegenwoordigd.
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Tabel 3.1. Leveringen semafoons.

Tone
only

Numeriek
nationaal

Numeriek
Benelux

Alfanumeriek
nationaal

Alfanumeriek
Benelux

Totaal

Procentueel
t.o.v. het vorige
jaar

56.704

51.361

11.741

1.939

435

122.180

--

1991

11.410

16.870

4.411

425

177

33.293

--

1992

15.099

34.560

6.626

402

214

56.901

171%

1993

7.291

26.228

5.758

891

134

40.302

71%

1994

9.479

32.248

5.439

499

206

47.871

119%

1995

8.952

33.733

6.156

2.367

908

52.116

109%

Jaar
1990

1

Wanneer in hoofdstuk 2 punt B.2 de semafoondienst werd behandeld, werd niet gesproken over
tone only, numeriek en alfanumeriek, maar wel over sematone, semascript en semadigit
(commerciële benamingen van Belgacom). Tone only stemt overeen met sematone, numeriek
met semascript en alfanumeriek met semadigit.
België vormt het tweede semafoonland na Nederland. Bij de interpretatie van de cijfers moet
rekening worden gehouden dat het hier gaat om geleverde toestellen, niet om werkelijk gebruikte
(o.a. voorraadwijzigingen, vervangtoestellen).

Figuur 27
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Het betreft hier de leveringen van 1990 en de jaren voordien.
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Naast semafoons zijn er de draadloze telefoons.

Tabel 3.2. Leveringen draadloze telefoons.

Jaar

Hoeveelheid

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

1990

12.029

--

1991

11.803

98%

1992

19.695

167%

1993

98.598

501%

1994

100.251

102%

1995

147.986

148%

In 1995 waren de cijfers betreffende de DECT-toestellen nog verwaarloosbaar. DECT staat voor
“Digital European Cordless Telephone” en is een interface specificatie voor pan-Europese digitale
draadloze telefonie.
Tabel 3.2. bevat enkel de gegevens van goedgekeurde apparatuur. In 1990, 1991 en 1992 bestond
echter een groot deel van de geleverde toestellen uit niet-goedgekeurde exemplaren. Om deze
toestand te veranderen werden vanaf de oprichting van het BIPT in 1993 effectieve controles
uitgevoerd. Een aantal klanten kloeg eveneens over te hoge rekeningen die te wijten
waren aan het telefoneren van andere personen op hun nummer. Dit was mogelijk bij de
niet-goedgekeurde apparaten. Tegelijkertijd werd een prijsdaling van de goedgekeurde
apparatuur doorgevoerd. Vandaar de grote omschakeling van niet-goedgekeurde naar
goedgekeurde exemplaren. Vanaf 1993 was het overgrote deel van de toestellen goedgekeurd.
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Verder zijn er de mobilofoons NMT (Nordic Mobile Telephone) en GSM.
Tabel 3.3. Leveringen mobilofoons NMT: enkel MOB2.

Jaar

Hoeveelheid

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

voor 01/12/1987
(monopolie RTT)

5.275

--

december 1987

1.080

--

1988

15.811

--

1989

11.465

73%

1990

11.984

105%

1991

13.213

110%

1992

12.255

93%

1993

9.483

77%

1994

604

6%

1995

96

16%

Tabel 3.3. heeft enkel betrekking op MOB2 toestellen. In december 1987 werd de markt
geliberaliseerd. MOB2 heeft enkel succes gekend in de beginperiode. Toen de GSM-technologie
geïntroduceerd werd, daalden de MOB2 leveringen uiteraard fel. In 1995 werden er zelfs bijna
geen meer geleverd.

Tabel 3.4. Leveringen mobilofoons GSM.

Jaar

Mobile

Handheld

Totaal

Procentueel t.o.v. het
vorige jaar

1993

3.094

8.151

12.055

--

1994

16.461

50.808

67.269

558%

1995

9.559

83.906

93.465

139%

In deze tabel ontbreken de cijfers van de directe leveringen van Motorola (tevens Nokia, Matra en
Sagem voor 1995) aan Belgacom, de leveringen van OEM-produkten en de parallel-import.
In 1994 bemerkt men een sterke stijging. Dit komt door het operationeel worden van het
GSM-net.
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Figuur 28
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Uit figuur 28 blijkt dat de draadloze telefoon en de GSM-toestellen de grootste markt
vertegenwoordigen van de voorgaande behandelde eindapparaten.
Naast die vier eindapparaten vormen de huisschakelaars een belangrijke markt van
telecommunicatie-eindapparatuur.
Een PABX (Private Automatic Branch Exchange) of huisschakelaar is een switching-systeem dat
ontworpen werd om middelgrote tot grote businessklanten te voorzien van de nodige
telefoonaansluitingen. Initieel voorzag een PABX in stemoverdracht voor computers, voor word
processing en andere kantoorfuncties zoals elektronische post tussen terminals aangesloten op
de PABX, maar tegenwoordig voorzien ze zowel in stem- als datatransmissie om aan de stijgende
behoeften van de klanten te voldoen.
In feite evolueerden de PABX’en naar lokale netwerken, waarbij telefoons en
datacommunicatietoestellen worden verbonden, en dus kunnen dienen als een alternatief voor
een Local Area Network (LAN). Toch zijn een PABX en een LAN eerder complementair dan
concurrerend : een LAN biedt immers permanent high-rate verbindingen en een PABX biedt
eerder mid-rate switched verbindingen.
De stijgende behoefte van professionele gebruikers aan datacommunicatie-opportuniteiten en de
saturatie van de residentiële aansluitingen op het telefoonnetwerk in de meeste industrielanden
leiden er toe dat PABX’en een steeds grotere rol gaan spelen in de markt van de
telecommunicatie-apparaten.
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In verband met huisschakelaars kan men de volgende statistieken naar voor brengen 2. De
gemaakte onderverdeling is vrij algemeen qua gebruik. De linkerkolom heeft betrekking op de
verschillende segmenten die er bestaan. Zo bestaan er centrales met minder dan 11 poorten,
centrales die tussen de 11 en 30 poorten hebben ... Op die manier gaat men in de tabellen over
van kleine centrales naar grote centrales.

Tabel 3.5. PABX: evolutie van de verkoop van centrales.
1990

1991

1992

1993

1994

< 11

7.184

9.166

12.705

10.978

12.420

11 - 30

5.608

5.872

5.289

5.200

5.223

31 - 50

623

580

576

692

957

51 - 100

394

429

432

434

455

101 - 200

227

211

200

218

298

201 - 500

110

102

103

100

112

501 - 1000

26

30

23

41

41

> 1000

8

11

17

10

20

Totaal

14.180

16.401

19.345

17.673

19.526

Tabel 3.6. PABX: evolutie van de verkoop van poorten.

2

1990

1991

1992

1993

1994

< 11

40.378

47.430

80.410

69.862

78.901

11 - 30

89.425

94.909

96.901

90.628

90.989

31 - 50

23.943

21.804

22.009

27.219

37.084

51 - 100

26.997

27.760

30.335

30.446

33.687

101 - 200

30.814

27.751

27.680

31.281

42.867

201 - 500

33.230

26.995

31.651

31.505

34.948

501 - 1000

16.743

18.880

15.742

27.480

28.568

> 1000

17.966

18.446

33.926

17.209

30.071

Totaal

279.496

283.975

338.654

325.630

377.115

Bron: de federatie van fabrikanten en erkende installateurs van telefonische uitrustingen (FIT).
De FIT beschikt niet over de juiste verkoopsaantallen van Belgacom. De organisatie maakte
hiervan een schatting.
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Tabel 3.7. PABX: evolutie van het park van centrales.
1990

1991

1992

1993

1994

< 11

71.650

72.773

77.212

78.683

83.628

11 - 30

26.977

28.949

29.484

32.331

34.657

31 - 50

4.134

4.391

4.576

4.778

5.289

51 - 100

3.527

3.783

3.913

4.058

4.138

101 - 200

1.643

1.772

1.869

1.971

2.049

201 - 500

848

904

960

1.027

1.074

501 - 1000

226

257

285

313

315

> 1000

96

101

105

119

123

Totaal

109.101

112.930

118.404

123.280

131.273

Tabel 3.8. PABX: evolutie van het park van poorten.
1990

1991

1992

1993

1994

< 11

400.831

401.888

424.514

446.524

477.553

11 - 30

433.879

470.038

511.333

549.397

592.978

31 - 50

165.938

177.049

184.718

194.000

216.785

51 - 100

240.528

259.180

270.317

283.518

295.153

101 - 200

226.376

246.308

259.228

276.514

294.999

201 - 500

257.683

271.772

289.062

307.331

327.217

501 - 1000

149.950

171.553

191.474

209.653

213.895

> 1000

189.764

204.534

213.715

238.926

240.568

Totaal

2.064.949

2.202.322

2.344.361

2.505.863

2.659.146

Met deze statistieken van de FIT is het mogelijk om te bepalen hoeveel poorten er gemiddeld zijn
per centrale.
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Tabel 3.9. PABX: evolutie van het gemiddeld aantal poorten
per centrale volgens de verkoopsaantallen.
1990

1991

1992

1993

1994

< 11

5,62

5,17

6,33

6,36

6,35

11 - 30

15,95

16,16

18,32

17,43

17,42

31 - 50

38,43

37,60

38,21

39,33

38,75

51 - 100

68,52

64,71

70,22

70,15

74,04

101 - 200

135,74

131,52

138,40

143,49

143,85

201 - 500

302,09

264,66

307,29

315,05

312,04

501 - 1000

643,96

629,33

684,43

670,24

696,78

> 1000

2.245,75

1.676,91

1.995,65

1.720,90

1.503,55

Totaal

19,71

17,31

17,51

18,43

19,31

Tabel 3.10. PABX: evolutie van het gemiddeld aantal poorten
per centrale volgens de cijfers van het totale park.
1990

1991

1992

1993

1994

< 11

5,59

5,52

5,50

5,67

5,71

11 - 30

16,08

16,24

17,34

16,99

17,11

31 - 50

40,14

40,32

40,37

40,60

40,99

51 - 100

73,85

68,51

69,08

69,87

71,33

101 - 200

137,78

139,00

138,70

140,29

143,97

201 - 500

303,87

300,63

301,11

299,25

304,67

501 - 1000

663,50

667,52

671,84

669,82

679,03

> 1000

1.976,71

2.025,09

2.035,38

2.007,78

1.955,84

Totaal

18,93

19,50

19,80

20,33

20,26

Bemerk dat het gemiddelde aantal poorten per centrale in zijn totaliteit aan de hand van de
verkoopsaantallen of aan de hand van de cijfers van het totale park ongeveer dezelfde resultaten
oplevert. Per segment treden er af en toe wel verschillen op. De trend die zich aftekent is een
stijging van het gemiddeld aantal poorten per centrale.

Op basis van de oorspronkelijke gegevens kunnen tevens andere evoluties worden afgeleid. Zo
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werden er in 1991 in het segment met minder dan 11 poorten per centrale 9.166 centrales
verkocht, terwijl het park van centrales in datzelfde segment in 1991 aangroeide met slechts
1.123 (72.773 - 71.650). Blijkbaar wordt meer dan de helft van de nieuwe centrales gebruikt voor
de vervanging van oude en zijn er minder uitbreidingsinvesteringen. In de onderstaande tabel
werd de berekening gemaakt voor het totaal aantal centrales zonder te kijken naar de segmenten
afzonderlijk.

Tabel 3.11. PABX: evolutie van het vervangen van centrales
en uitbreiding van het park van centrales.
1991

1992

1993

1994

totaal #
verkochte
centrales

16.401

19.345

17.673

19.526

waarvan
vervanging

12.572

13.871

12.797

11.263

waarvan
uitbreiding

3.829

5.474

4.876

7.993

Naast de reeds behandelde telecommunicatie-eindapparatuur bestaan er nog heel wat andere
telecommunicatie-eindapparaten. Denk maar aan het aantal facsimile’s, televisietoestellen,
personal computers ... Van deze eindapparatuur bestaan er meestal enkel maar schattingen.
Zodoende moet men voorzichtig zijn met de interpretatie van de cijfers.
Tabel 3.12. Schatting van het aantal facsimile’s in België en zijn buurlanden 3.

Jaar

België *

Duitsland *

Frankrijk

Luxemburg

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

1990

67.000

696.230

580.000

3.500

180.000

750.000

1991

93.320

946.220

650.000

4.000

325.000

900.000

1992

150.000

1.172.700

750.000

5.000

372.750

1.005.000

1993

165.000

1.296.000

1.000.000

5.500

400.000

1.300.000

1994

350.000

1.446.600

...

...

...

...

* op basis van de telefaxgids

3

Eurostat, OESO, ITU: Communication indicators for major economies 1995 .
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De schattingen van het aantal facsimile’s zijn onderschattingen van de werkelijkheid, zeker voor
België.
Tabel 3.13. Schatting van het aantal televisietoestellen in België en zijn buurlanden 4.

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Luxemburg

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

1990

4.450.000

44.300.000

30.570.000

132.000

7.050.000

24.900.000

1991

4.500.000

44.400.000

32.095.000

134.000

7.100.000

25.000.000

1992

4.550.000

44.500.000

32.495.000

135.000

7.150.000

25.100.000

1993

4.600.000

44.600.000

33.000.000

135.000

7.200.000

25.200.000

1994

4.700.000

44.700.000

33.500.000

...

7.600.000 *

26.400.000 *

* ITU: World Telecommunication Development Report.

Dit zijn schattingen van de ITU. De Franse Gemeenschap haalt in haar “Annuaire de l’audiovisuel”
cijfers aan van het NIS. Deze cijfers liggen een stuk lager dan deze van de ITU. Volgens het NIS
waren er in België in 1992 3.296.595 televisietoestellen en 3.315.648 in 1993. Verdere cijfers zijn
nog niet beschikbaar.
Tabel 3.14. Schatting van het aantal personal computers in België en zijn buurlanden 5.

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

1990

880.000

6.240.000

4.130.000

1.690.000

3.960.000

1991

1.000.000

7.100.000

4.510.000

1.950.000

4.780.000

1992

1.120.000

8.420.000

4.860.000

2.230.000

5.790.000

1993

1.260.000

9.420.000

5.330.000

2.090.000 *

6.940.000

1994

1.400.000

10.550.000

5.850.000

2.400.000

8.200.000

* Breuk in de vergelijkbaarheid wegens een andere bron voor de schatting.

4

Eurostat, OESO, ITU: Communication indicators for major economies 1995 .

5

Eurostat, OESO, ITU: Communication indicators for major economies 1995 .
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Deze cijfers zijn schattingen voornamelijk gemaakt door de ITU. In zijn “World Telecommunication
Development Report” vermeldt de organisatie nochtans andere cijfers voor het jaar 1994. Voor
België zou het gaan om 1.300.000 PC’s, voor Duitsland om 11.650.000 PC’s, voor Frankrijk om
8.060.000 PC’s en voor het Verenigd Koninkrijk om 8.800.000 PC’s in plaats van de gegevens uit
tabel 3.14.

Tabel 3.15. Aantal personal computers per 100 inwoners op basis van tabel 3.14.

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

1990

8,83

7,85

7,28

11,90

6,90

1991

10,00

8,88

7,91

12,94

8,29

1992

11,17

10,45

8,47

14,69

10,01

1993

12,51

11,66

9,25

13,68 *

11,96

1994

13,89

13,00

10,13

15,59

14,12

* Breuk in de vergelijkbaarheid wegens een andere bron voor de schatting.

Figuur 29
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Als besluit kan gezegd worden dat het niet eenvoudig is om cijfers te verzamelen over de
volledige markt van de telecommunicatie-eindapparaten. Voor vele apparaten bestaan alleen
maar rudimentaire schattingen en de beroepsorganisaties omvatten wel de overgrote
meerderheid van de fabrikanten maar toch niet de volledige markt.
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HOOFDSTUK 4
TELECOMMUNICATIESECTOR :
PRODUKTIE IN BELGIE

Dit hoofdstuk behandelt de industriële activiteit van de telecommunicatiesector in België en niet
de globale gegevens van de sector zoals omzet, investeringen, werkgelegenheid ... Dit komt
omdat de statistieken van de officiële, internationale instanties zoals de ITU, de OESO, Eurostat ...
zich beperken tot gegevens van de nationale operatoren.
Hierbij komt nog dat er weinig sprake is van standaardisatie en harmonisatie. Het is ook niet
eenvoudig om goede statistieken in verband met die algemene gegevens op te stellen. Belgacom
bv. is een bedrijf dat ongetwijfeld thuishoort in de telecommunicatiesector maar het
restaurantpersoneel van de nationale operator en de mensen die instaan voor het wagenpark
kunnen bezwaarlijk tot de telecomsector gerekend worden. In vele bedrijven is er iemand
verantwoordelijk voor de telecommunicatie, maar die mensen worden niet opgenomen in de
statistieken van de werkgelegenheid in de telecomsector ...
Het probleem begint reeds bij het afbakenen van de sector. Meestal worden de bedrijven
gerangschikt volgens hoofdactiviteit maar met de huidige diversificatie in de ondernemingen is de
materie veel complexer geworden en is het veel moeilijker om relevante statistieken op te stellen
die een beeld geven van een volledige sector. In feite bestaan er weinig of geen statistieken die
een volledig beeld geven van de telecommunicatiesector. Vandaar dat dit hoofdstuk zich beperkt
tot de produktie van de sector.

A. LEVERINGEN
Fabrimetal is de federatie van ondernemingen van de metaalverwerkende, machinebouw-,
elektrotechnische, elektronische en kunststofverwerkende nijverheid. Het betreft hier een
Belgische beroepsvereniging die industriële ondernemingen uit volgende sectoren groepeert :
non-ferrometalen, metaalprodukten, machinebouw, elektrotechniek en elektronica,
transportmiddelen. In samenwerking met het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek), stelt
Fabrimetal o.a. cijfers op in verband met de industriële activiteit van de telecommunicatiesector.
Telecommunicatie behoort er tot de groep “Elektronica, Informatietechnologie en
Telecommunicatie”.
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Tabel 4.1. Telecommunicatiesector: leveringen 1.
Gegevens voor 1990-1993 (uitgedrukt in miljoen BEF).
Binnenlandse
markt

Export

Totaal

Telecommunicaties

18.856

18.801

37.657

Radiocommunicaties

1.474

2.486

3.960

Totaal

20.330

21.287

41.617

Telecommunicaties

18.014

20.925

38.940

Radiocommunicaties

1.558

3.194

4.752

Totaal

19.572

24.119

43.692

Telecommunicaties

18.770

24.886

43.655

Radiocommunicaties

1.448

2.538

3.986

Totaal

20.218

27.424

47.641

Telecommunicaties

13.602

30.593

44.196

Radiocommunicaties

2.011

2.863

4.874

Totaal

15.613

33.456

49.070

Jaar

1990

1991

1992

1993

Dit zijn cijfers exclusief de kabels.

In het kader van de tot standbrenging van een communautaire enquête naar de industriële
produktie werd op 28 januari 1994 de betreffende verordening van de Europese Raad 2 van 19
december 1991 in de Belgische regelgeving omgezet (Koninklijk Besluit van 28 januari 1994). Deze
harmonisatie op Europees vlak bracht een nieuwe nomenclatuur met zich : de Prodcomlijst
(Products of the European Community). De overeenkomst tussen de vroegere nomenclatuur en
de nieuwe Prodcomlijst is niet altijd duidelijk te stellen, waardoor de vergelijkbaarheid tussen de
jaren voor en na 1994 grotendeels wegvalt.

1

Bron: Fabrimetal.
Leveringen = produktie + wijziging in de voorraad.

2

Verordening EU nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de totstandkoming van een
communautaire enquête naar de industriële produktie.
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Tabel 4.2. Statistiek van de industriële produktie - Prodcom: verdeling van de waarde
van de industriële produktie 3 volgens de hoofdactiviteit van de vestiging
4
(in miljoen BEF). Gegevens voor 1994 en 1995 (tot september) .
Prodcomlijst

1994

01/ - 09/1995

95.357

72.806

32.1 Vervaardiging van
elektronische
onderdelen

13.480

12.405

32.2 Vervaardiging van
zend-en transmissieapparatuur

44.420

31.524

32.3 Vervaardiging van
audio- en videoapparatuur

37.457

28.877

32. Vervaardiging van
audio-, video-, en
telecommunicatieapparatuur

B. EXPORT
De exportcijfers zijn afkomstig van de douanestatistieken op basis van de Intrastat-nomenclatuur.
In de onderstaande tabel worden de exportcijfers (zonder de telecomkabels) uitgesplitst naar
grote geografische gebieden.

3

4

Waarde van de leveringen met inbegrip van de industriële behandelingen en diensten en aan het
buitenland geleverd maakloonwerk (de bewerking van basisprodukten die afkomstig zijn van een
opdrachtgever, waardoor nieuwe produkten ontstaan die teruggaan naar de opdrachtgever).
Bron: NIS.
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Tabel 4.3. Tele- en radiocommunicatie: export in duizenden BEF
Export naar

5

(zonder kabels).

1990

1991

1992

1993

1994

EU

10.455.703

9.717.614

12.518.535

16.339.017

14.979.181

Europa

12.815.435

12.304.150

15.135.539

19.717.400

19.258.251

Afrika

1.232.124

1.295.662

1.607.526

904.005

971.661

Amerika

3.125.641

4.561.078

5.183.393

3.304.894

3.970.611

Azië

5.236.028

4.731.606

5.037.992

9.446.158

17.029.753

Australië /
Oceanië

18.062

354.912

1.401.468

1.217.249

1.637.031

Verscheidene

27.285

23.373

18.786

99.827

1.139

22.481.575

23.270.781

28.384.704

34.689.533

42.868.446

Algemeen totaal

In tabel 4.1 werden de leveringen opgesplitst in binnenlandse markt en export. Het totaal van de
export in die tabel is verschillend met het totaal van de export in tabel 4.3 . Dit komt omdat in de
douanestatistieken de transitprodukten worden meegerekend. Dit zijn die produkten die in België
worden ingevoerd en weer worden uitgevoerd.

C. TEWERKSTELLING
In onze huidige maatschappij gaat veel aandacht naar tewerkstellingscijfers. Het is echter geen
gemakkelijke opgave om gedetailleerde gegevens hiervoor te bekomen. Fabrimetal bijvoorbeeld
publiceerde tot 1994 de tewerkstellingscijfers van de telecommunicatiesector niet afzonderlijk
maar in een groter geheel, gedefinieerd als de bedrijfsgroep “Elektronica, Informatietechnologie
en Telecommunicatie”. Deze groep omvat:
- openbare telecommunicatie,
- bedrijfscommunicatie,
- informatietechnologie,
- professionele en industriële elektronica,
- elektronische componenten.

5

Bron: Fabrimetal.
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Tabel 4.4. Tewerkstelling : elektronica, informatietechnologie en telecommunicatie 6.
Jaar

Arbeiders

Bedienden

Totaal

1990

12.119

11.852

23.971

1991

11.107

11.324

22.432

1992

10.334

10.296

20.630

1993

10.214

10.067

20.281

Figuur 30
Elektronica, informatietechnologie en telecommunicatie:
tewerkstelling
25
20
15
Arbeiders
10

Bedienden
Totaal

5
0
1990

1991

1992

1993

jaar

Net zoals bij de leveringen werd in 1994 ook voor de tewerkstelling overgeschakeld op de
Prodcomlijst.

6

Bron: Fabrimetal.
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Tabel 4.5. Statistiek van de industriële produktie - Prodcom:
verdeling van de tewerkstelling volgens de hoofdactiviteit van de vestiging 7.
Prodcomlijst
32. Vervaardiging van
audio-, video-, en
telecommunicatieapparatuur

32.1 Vervaardiging van
elektronische
onderdelen

32.2 Vervaardiging van
zend-en transmissieapparatuur

32.3 Vervaardiging van
audio- en videoapparatuur

1994

09/1995

Arbeiders

7.838

8.113

Bedienden

4.316

4.268

Totaal

12.155

12.381

Arbeiders

2.541

2.749

Bedienden

893

960

Totaal

3.435

3.709

Arbeiders

2.060

1.931

Bedienden

1.736

1.622

Totaal

3.796

3.553

Arbeiders

3.236

3.433

Bedienden

1.687

1.686

Totaal

4.924

5119

Er wordt nogmaals opgemerkt dat het hier cijfers over de constructeurs van
telecommunicatiemateriaal betreft en niet over de telecomsector in zijn totaliteit.

D. BESLUIT
Op het niveau van de Europese Unie leeft het besef van de stijgende belangrijkheid van de
telecommunicatiesector. Hij zal een van de sleutelsectoren vormen in de verdere ontwikkeling
van het maatschappelijk bestel. Vanuit dit besef groeide het idee om de bestaande nomenclatuur
aan te passen zodanig dat de telecommunicatiesector wel herkenbaar zou zijn op basis van een
eigen onderverdeling. Een werkgroep van de Europese Unie houdt zich bezig met deze materie.

7

Bron: NIS.
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HOOFDSTUK 5
OPERATIONELE TAKEN VAN HET BIPT

Een van de eerste zaken die de Europese Unie aan de lidstaten heeft opgelegd inzake
telecommunicatie is de oprichting van een onafhankelijk regulerend orgaan dat moet toezien op
de invoering en de naleving van de liberalisatie. Het meest bekende is ongetwijfeld OFTEL (Office
for Telecommunication) uit het Verenigd Koninkrijk. In België heet deze instelling het “Belgisch
Instituut voor postdiensten en telecommunicatie” (BIPT).
Het BIPT vervult drie soorten opdrachten: strategische, regelgevende en operationele
opdrachten. Op strategisch vlak beschikt het Instituut over een globale adviesbevoegdheid ten
opzichte van het beleid dat de federale overheid in deze sector wil voeren. Het staat de Minister
bij in de onderhandeling van het beheerscontract met Belgacom en het is tevens lid van
verscheidene gespecialiseerde internationale organisaties, waar het de Belgische belangen
verdedigt. Inzake regelgevende opdrachten verzorgt het Instituut de voorbereiding van de
Belgische reglementering op het vlak van telecommunicatie: het zorgt voor de omzetting van de
Europese richtlijnen, de publikatie van normen, het opstellen van wetsontwerpen, koninklijke en
ministeriële besluiten, circulaires ... De operationele taken van het BIPT bestaan uit het correct
laten uitvoeren van de bestaande reglementering.
In het kader van de telecommunicatiestatistieken kan men zich beperken tot een aantal
operationele opdrachten van het BIPT. De cijfergegevens voor dit hoofdstuk zijn afkomstig van
het Instituut en hebben betrekking op de periode van juli 1993 tot en met december 1995 voor
de goedkeuringen (punt A) en de vergunningen (punt B) en op de periode februari 1993 tot en
met maart 1996 voor de uitbating van de niet-gereserveerde diensten (punt C).

A. AANTAL GOEDKEURINGEN
Overeenkomstig art. 94, §1 van de wet van 21 maart 1991 moeten de eindapparaten die
aan-gesloten zijn op de openbare telecommunicatie-infrastructuur goedgekeurd zijn . Deze
goedkeuring is er om schade aan het net en de diensten te voorkomen, voor de veiligheid van de
gebruiker en het onderhoudspersoneel en om te kunnen instaan voor de compatibiliteit en de
interoperabiliteit van de eindapparaten die op het openbaar telecommunicatienet zijn
aangesloten.
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Tabel 5.1. Goedkeuring van eindapparatuur.
Juli 1993 december 1994

Januari 1995 december 1995

Aantal ingediende dossiers

555

361

Aantal afgeleverde goedkeuringen

337

411

Aantal overdrachten, naamsveranderingen en
uitbreidingen

36

28

Goedkeuring van eindapparatuur

In 1995 werden 361 dossiers ingediend en 411 goedkeuringen afgeleverd. Dit kan omdat er
meerdere goedkeuringen afgeleverd kunnen worden per dossier en omdat er dossiers zijn die in
1994 werden ingediend waarvan de goedkeuring in 1995 werd afgeleverd.
Naast de goedkeuring van eindapparaten staat het Instituut ook in voor de goedkeuring van zendof ontvangtoestellen voor radioverbinding.
De toestellen voor radioverbindingen, werkend tussen 10 kHz en 3000 Ghz, al dan niet
aangesloten op de openbare telecommunicatie-infrastructuur, zijn onderworpen aan een
specifieke goedkeuringsprocedure, gebaseerd op art. 7 van de wet van 30 juli 1979 betreffende
de radioberichtgeving. De procedure is vastgelegd in het ministerieel besluit van 19 oktober 1979
betreffende de private radioverbindingen. De bijlagen bij dit ministerieel besluit bepalen de
technische voorschriften waaraan de diverse zend- en ontvangtoestellen moeten voldoen. De
goedkeuringen worden verleend door de Minister op voorstel van het Instituut.

Tabel 5.2. Goedkeuring van private zend- of
ontvangtoestellen voor radioverbinding.

Goedkeuring van private zend- of
ontvangtoestellen voor radioverbinding

Juli 1993 december 1994

Januari 1995 december 1995

Aantal ingediende dossiers

429

302

Aantal afgeleverde goedkeuringen

349

231

Aantal overdrachten, naamsveranderingen en
uitbreidingen

27

10
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B. AANTAL VERGUNNINGEN
Tabel 5.3. geeft het totaal aantal ministeriële vergunningen op die per 31 december 1995 voor de
verschillende categorieën van private stations of netten voor radioverbindingen zijn verleend.
Zoals reeds gezegd in hoofdstuk 3 worden de gemachtigde stations en netten voor
radioverbindingen gerangschikt in acht categorieën, volgens de bestemming en de wijze waarop
ze werken.

Tabel 5.3. Totaal aantal vergunningen voor private radiozend- en/of ontvangtoestellen.

Vergunningen voor private radiozend- en/of ontvangtoestellen
1e categorie
Private mobiele radionetten
2e categorie
Vaste netten met humanitaire doeleinden of
doeleinden van openbaar nut
3e categorie
Mobiele netten aangelegd met veiligheidsdoeleinden
of met doeleinden van openbaar nut
4e categorie
Mobiele private netten op gemeenschappelijke
frequentie 27Mhz

1.928

587

1.640

21

5e categorie
Stations voor individuele opleiding, technische
berichtenwisseling en studies, gebruikt door
radioamateurs

5.867

Vaste en mobiele netten binnen de grenzen van een
zelfde eigendom

8.399

Individuele stations uitsluitend bestemd voor de
afstandsbediening van kleine modellen

9.488

C.B. radiotelefonen B27

46.575

6e categorie

7e categorie

8e categorie
Stations aan boord van
A) luchtvaartuigen
B) zeeschepen
C) rijnaken en binnenvaartuigen
D) jachten
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In 1995 werden bovendien 800 tijdelijke ministeriële vergunningen van de 6e categorie afgegeven
voor het gebruik van private radiozend- en ontvangtoestellen bij bepaalde feesten, manifestaties,
sportwedstrijden ... Opdat deze tijdelijke vergunningen, die vaak op het laatste ogenblik worden
aangevraagd, vlugger zouden kunnen worden afgeleverd, werd voor heel België een collectieve
UHF-frequentie1 op 442,975 MHz ter beschikking van de gegadigden gesteld. Dit biedt het
voordeel dat deze frequentie niet voor elke activiteit dient te worden gecoördineerd.

C. UITBATING VAN NIET-GERESERVEERDE DIENSTEN
Het BIPT behandelt de aanvragen in verband met het uitbaten van niet-gereserveerde diensten.
Niet-gereserveerde diensten zijn in de wet van 21 maart 1991 negatief gedefinieerd. Dit wil
zeggen dat alle diensten die niet in exclusieve concessie zijn toegekend aan Belgacom behoren tot
de niet-gereserveerde diensten.
Door de wijziging van 12 december 1994 aan de wet van 21 maart 1991 zijn slechts een aantal
diensten in exclusieve concessie aan Belgacom toegekend. Dit zijn met name (zie ook supra:
hoofdstuk 2):
- de telefoondienst,
- de telex- en de semafoondienst,
- de telegraafdienst en
- de terbeschikkingstelling van vaste verbindingen.
De exclusieve concessie moet eng geïnterpreteerd worden en alle telecommunicatiediensten die
niet in deze opsomming zijn begrepen, worden niet-gereserveerde diensten genoemd en de
uitbating ervan is vrij, mits inachtneming van de voorwaarden en procedures ter zake bepaald
door de wet.
Hieronder vindt men de statistische gegevens betreffende de verschillende niet-gereserveerde
diensten die volgens de aangiftes uit de periode februari 1993 - maart 1996 werden
geregistreerd. Het is wel zo dat één of meerdere diensten naar aanleiding van één enkele aangifte
kunnen geregistreerd zijn. Het betrouwbare statistische materiaal begint pas in februari 1993
omdat toen het BIPT operationeel werd.

C.1.

Spraakdiensten

De gereserveerde telefoondienst staat in art. 68, §10 van de wet op de telecommunicatie
omschreven als “de telecommunicatiedienst bestemd voor het rechtstreekse transport in
real-time en de schakeling van vocale signalen van en naar aansluitpunten, in de mate dat hij
enkel de functies omvat die noodzakelijk zijn voor zijn exploitatie”.
Deze definitie is de omzetting in Belgisch recht van artikel 1 van de richtlijn van 28 juni 1990 van
1 UHF: Ultra High Frequency: deel van het elektromagnetisch spectrum gaande van 300 MHz tot ongeveer
3 Ghz. De frequentieband dient voor televisie- en cellulaire radiofrequenties.
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de Europese Commissie betreffende de mededinging op de markten voor
telecommunicatiediensten en dient op dezelfde manier geïnterpreteerd te worden als het artikel
van de Europese richtlijn waar spraaktelefonie gedefinieerd is als: “de commerciële exploitatie ten
behoeve van het publiek van direct transport en schakeling van spraak in real-time van en naar
aansluitpunten van het geschakelde netwerk, waarvan iedere gebruiker van op een dergelijk
aansluitpunt aangesloten apparatuur gebruik kan maken om met een ander aansluitpunt te
communiceren.”
Alle vormen van vocale diensten die niet tegelijkertijd beantwoorden aan alle elementen van de
definitie opgenomen in artikel 68, §10:
- telecommunicatiedienst,
- ten behoeve van het publiek,
- bestemd voor het rechtstreeks transport in real-time en de schakeling van vocale
signalen,
- van en naar aansluitpunten
worden bijgevolg beschouwd als niet-gereserveerde diensten en kunnen dus perfect in
concurrentie aangeboden worden. Voorbeelden van spraaktelefonie die niet beschouwd worden
als gereserveerde telefoondienst kunnen uitgelegd worden als volgt.
Er is slechts sprake van een (telecommunicatie)dienst indien er sprake is van “commerciële
exploitatie”. Dit impliceert een “uitbating tegen betaling met het doel winst te maken”. Indien
een aantal bedrijven gaan samenwerken en op basis van kostendeling lijnen gaan huren, valt dit
niet binnen de definitie van spraaktelefonie en gaat het bijgevolg om een niet-gereserveerde
dienst.
In art. 68, §10 van de wet van 21 maart 1991 is er geen sprake van “ten behoeve van het publiek”
in tegenstelling tot de dienstenrichtlijn van de Europese Unie. Art. 82 heeft het bij de omschrijving
van openbare telecommunicatie echter over “de uitbating van de gereserveerde diensten ten
behoeve van derden”. Vandaar dat het begrip wel in acht wordt genomen.
Omdat “derden” of “het publiek” moeilijk hanteerbare begrippen zijn, wordt de notie “gesloten
gebruikersgroep”, net als in de andere Europese landen, gebruikt als aanduiding voor wat als “niet
publiek” kan doorgaan.
Vanaf het moment dat er kan gesproken worden van communicatie tussen leden van een
gesloten gebruikersgroep in de zin van “entiteiten met duidelijke socio-economische of
professionele banden, die voorafgaand aan de uitbating van de dienst bestonden en die ruimer
zijn dan de eenvoudige noodzaak aan onderlinge communicatie” gaat het om een
niet-gereserveerde dienst. Voorbeelden van gesloten gebruikersgroepen zijn:
- een organisatie bestaande uit verschillende rechtspersonen zoals een onderneming en
haar dochterondernemingen, filialen of agentschappen met een geconsolideerde
jaarrekening (vaak aangeduid als “corporate networks”);
- verschillende diensten van internationale en intergouvernementele organisaties;
- ondernemingen met een gemeenschappelijke economische activiteit zoals banken,
luchtvaartmaatschappijen, bibliotheken ...
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Bij alle vermelde voorbeelden gaat het om diensten die niet onder het monopolie op
spraaktelefonie vallen aangezien ze niet aangeboden worden ten behoeve van het publiek.
Direct transport en schakeling van spraak in real-time vormt het derde element.
“Store-and-forward”- en “voice mail”-diensten vallen buiten de definitie omdat het niet gaat om
communicatie in real-time. Zodra er sprake is van enige vorm van toegevoegde waarde
(vertaaldiensten, videofoon) gaat het eveneens om een geliberaliseerde dienst.
Opdat het zou gaan om een gereserveerde dienst moet de dienst twee om het even welke
aansluitpunten van het geschakelde openbare netwerk terzelfdertijd verbinden. In tegenstelling
ermee volgen hierna voorbeelden van niet-gereserveerde diensten in die context:
- een dienst uitgebaat door een onderneming over een internationale gehuurde lijn die
op een enkele zijde de klanten de mogelijkheid biedt via het openbare net in te bellen;
- het aanbieden door een internationale hotelketen van een internationale
spraaktelefoniedienst vanuit zijn hotelkamers naar om het even welke abonnee op
het gecommuteerde net van lidstaten waar het een hotel bezit dat via een netwerk van
internationale gehuurde lijnen verbonden is.
De cijfers die betrekking hebben op het aantal niet-gereserveerde diensten inzake spraaktelefonie
zijn de volgende:
Tabel 5.4. Spraaktelefonie: aantal niet-gereserveerde diensten.
Spraaktelefonie: aantal niet-gereserveerde diensten
In gesloten gebruikersgroepen en VPN

15

Geen direct transport en schakeling

5

Niet in real-time

5

Niet van en naar aansluitpunten

7

Calling card

C.2.

2

2

Diensten voor gegevensschakeling

Een dienst voor gegevensschakeling is volgens de wet van 21 maart 1991 “een
telecommunicatiedienst waarvan de functies zich beperken tot het transport en de schakeling van
gegevens via pakket- of circuitschakeling, met inbegrip van de functies die noodzakelijk zijn voor
zijn exploitatie”. Het onderscheid tussen circuitschakeling en pakketschakeling werd reeds
uitgelegd in hoofdstuk 2 punt A.4.
2 Een calling card is een soort kredietkaart voor het maken van telefooncommunicaties. Het is niet
hetzelfde als een telecard. Een telecard moet u op voorhand betalen en bij een calling card komen de
gesprekkosten op uw gewone telefoonrekening (zie ook hoofdstuk 2 punt A.10).
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De verschillende manieren waarop de aanbieders in België toegang verschaffen tot het eigen
netwerk zijn:
- IP: Internet Protocol; het belangrijkste protocol waarop Internet gebaseerd is;
- Frame relay: een vorm van pakketschakeling, die een eenvoudigere structuur van
de pakketten gebruikt en meer beperkte beheersfuncties biedt dan de
traditionele vormen van pakketschakeling;
- X.25: interface tussen data terminal equipment (DTE) en data circuit-terminating
equipment (DCE) voor terminals die in de pakketmode werken en direct
aangesloten zijn op een publiek datanetwerk;
- X.28: definieert de terminal-pad interface. DTE/DCE is een interface voor een in start-stop
mode DTE die toegang heeft tot de PAD (Packet Assembler/Disassembler)-faciliteit van
een openbaar datanetwerk dat zich in hetzelfde land bevindt;
- X.32: beschrijft de functionele en procedurele aspecten van de DTE/DCE-interface
voor pakketmode DTEs die een pakketgeschakeld publiek datanetwerk
betreden via het openbaar geschakeld telefoonnetwerk;
- X.75: internationale standaard om X.25-pakketgeschakelde netwerken met elkaar te
verbinden (enkel voor operatoren en niet voor eindgebruikers);
- PSTN: Public Switched Telecommunications Network; het openbaar geschakelde
telefoonnet;
- ISDN: Integrated Services Digital Network;
- ATM: Asynchronous Transfer Mode. Standaard voor breedbandcommunicatie.

C.3.

Trunkingnetwerken

Hiertoe behoren de netwerken die een vergunning gekregen hebben overeenkomstig het
lastenboek BE/AD301 inzake trunkingnetwerken (zie ook hoofdstuk 2 punt B.3).

Tabel 5.5. Trunkingnetwerken.
Trunkingnetwerken
Enkel data

1

Spraak en data

3
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Private bureaus voor telecommunicatie

Krachtens de artikels 69, 82, 84, 87 en volgende van de wet van 21 maart 1991 is de uitbating van
telecommunicatie-inrichtingen in exclusieve concessie toegekend aan Belgacom indien deze
tegelijk aan de volgende twee voorwaarden voldoen:
- in het openbaar domein gelegen zijn en
- toegankelijk zijn voor het publiek.
De telecommunicatie-inrichtingen die niet tegelijkertijd beantwoorden aan de twee voorwaarden
(of anders gezegd aan één van de twee voorwaarden niet voldoen), mogen vrij uitgebaat worden.
Dit is van toepassing op de private bureaus voor telecommunicatie.
Eind maart 1996 waren er volgens het BIPT 39 private bureaus voor telecommunicatie die een
vergunning hadden.

C.5.

Diversen

Tot de categorie diversen behoren de vergunningen die nog niet elders zijn ondergebracht:
faxdiensten, berichtendiensten, multimedia en videoconferentie.

Tabel 5.6. Diversen.
Faxdiensten
in real-time

4

niet in real-time

6
Berichtendiensten

Geen specifieke standaard

3

EDI

4

X.400 *

10

X.500 *

13
Multimedia

2

Videoconferentie

2

* De vermelde aantallen begrijpen ook de diensten die in conformiteit met deze
normen zijn uitgebaat, maar niet als doel hebben deze norm als dienst te bieden .
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- EDI: Electronic Data Interchange (zie supra: hoofdstuk 2 punt D.1).
- X.400: standaard voor elektronische berichtgeving. Het maakt eveneens
communicatie tussen verschillende mailsystemen mogelijk.
- X.500: internationale standaard die ervoor zorgt dat applicaties zoals elektronische post
toegang hebben tot informatie die ofwel centraal is ofwel verdeeld wordt.
Tot slot kan er opgemerkt worden dat er wat de niet-gereserveerde diensten betreft een
discrepantie zou bestaan tussen de aangiftes en de realiteit.
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BESLUIT
In dit statistisch gedeelte werd een overzicht gegeven van de telecommunicatiesector in België;
niet enkel aan de hand van tabellen en grafieken, maar tevens met een woordje uitleg zodat een
buitenstaander ook in staat is om inzicht te verkrijgen in deze sector. Op die manier onderscheidt
het zich van de statistische jaarboeken van internationale instanties.
De telecommunicatiesector is volop in beweging: men evolueert van een monopolie naar een
concurrentiële omgeving onder het waakzame oog van de Europese Unie, de technologische
ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op, het aantal producten en diensten nemen een
hoge vlucht ... Aan de hand van een boomstructuur en een indeling van Eurostat als basismodel
werd geprobeerd om daar lijn in te krijgen.
In hoofdstuk 1 werd een overzicht gegeven van de aanwezige netwerkinfrastructuur in België. Het
net van Belgacom en dat van de kabeltelevisiedistributeurs zijn de belangrijkste.
De gebruiker van telecommunicatie is echter niet zozeer geïnteresseerd in de infrastructuur maar
wel wat er met die infrastructuur kan worden aangevangen. Vandaar dat er meer aandacht werd
besteed aan de diensten (hoofdstuk 2) dan aan de infrastructuur.
Verder werden de eindapparatuur, de productie en een aantal operationele taken van het
regulerend orgaan behandeld.
De beheersing van de informatie- en communicatietechnologieën heeft in strategisch opzicht een
mondiale dimensie gekregen. De elektronica-, informatica- en telecommunicatie-industrieën
zullen, volgens de Europese Commissie, aan het einde van deze eeuw de grootste bedrijfstak ter
wereld vormen. Bovendien heeft men hier met zogenaamde “activerende” technologieën te
maken, dat wil zeggen technologieën die geleidelijk in het gehele economische en sociale bestel
doordringen en tot een integrerend onderdeel van de ontwikkelingsstrategie uitgroeien.
Dankzij deze technologieën kan geleidelijk worden overgegaan tot de ontginning van een nieuwe
immateriële rijkdom, namelijk informatie, die de manier waarop men zijn werk organiseert en zijn
leven inricht, in sterke mate beïnvloedt. De informatie- en communicatietechnologieën vinden bij
steeds meer activiteiten op de meest uiteenlopende gebieden toepassing. Kortom, zij zijn van
invloed op de maatschappij in al haar aspecten.
In het economische leven neemt telecommunicatie een alsmaar belangrijkere plaats in. En deze
zeer dynamische en internationale sector wordt gekenmerkt door zijn constante innovatie op het
gebied van diensten en producten.
Ondertussen ontwikkelt Europa zich reeds in de richting van een informatie-economie, waarbij
netwerken en netwerkinfrastructuren een even belangrijke rol spelen als de spoorwegen bij de
transitie van de Europese economieën op het einde van de vorige eeuw. De maatschappij die
hieruit voortvloeit wordt wel eens de “Global Information Society” genoemd, en de infrastructuur
die de transitie ondersteunt de “Global Information Infrastructure”.
Snelle communicatiefaciliteiten met hoge debieten worden gebouwd om de alsmaar stijgende
vloed van multimediaverkeer (spraak, data, beeld, tekst en video) in goede banen te leiden. En de
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grenzen die er vroeger bestonden tussen de drie sectoren van de informatie-industrie
(telecommunicatie, computing en media) vervagen omdat elke sector in staat is om op een
digitale manier informatie uit te wisselen (zie onderstaand schema).
Schema 2: convergentie tussen de drie sectoren van de informatie-industrie 1.
MEDIA
- Publishing
- Film industry
- Advertising

Film
News
Education/Edutainment
Advertising

Off-line
entertainment &
information

VoD
interactive
services

Hardware &
Software

Cable TV
Satellite TV
Broadcasting

Networking
Switching

Telephony

COMPUTING

TELECOMMUNICATIONS

- Information processing
- Consumer electronics

- Network infrastuctures

VoD: Video on demand

Zoals uit het schema blijkt bestaat er steeds meer interactie tussen de drie sectoren: films worden
gedigitaliseerd en kunnen op computer bekeken worden, teleworking vindt opgang, telefoneren
1

European Information Technology Observatory 1996.
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over de kabeldistributienetten is mogelijk, interactieve diensten zoals video-op- aanvraag zijn een
combinatie van de drie sectoren ...
Dergelijke statistische verslagen kunnen helpen bij het nemen van talrijke beslissingen. Dit
rapport is toegespitst op België met af en toe een vergelijking met de buurlanden. Dit eerste
statistisch verslag kent vanzelfsprekend zijn kinderziektes. Zowel nieuwe statistieken die op het
NIS en het INR (Instituut voor de Nationale Rekeningen) worden voorbereid, als verdere
medewerking van de betrokken economische sectoren zouden het in de toekomst moeten
mogelijk maken het statistisch arsenaal te verbeteren.
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Lijst der gebruikte afkortingen
ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

BA
BINOC
BIPT
BTC
BRTN

Basic Access - Basistoegang
Belgacom Integrated Network Operating Center
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Belgian Trunking Company
Belgische Radio- en Televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap

CCITT
CIM
CPA
CUG

Consultative Committee on International Telephony and Telegraphy
Centrum voor Informatie over de Media
Classification of Products by Activity
Closed User Group - Gesloten Gebruikersgroep

DCE
DCS
DMX
DTE

data circuit-terminating equipment
Data Communication Service
Digital Music Express
data terminal equipment

EDI
ERMES
ETB
ETSI
EUTELSAT

Electronic Data Interchange
European Radio Message System
Elektronisch Telefoonboek
European Telecommunications Standards Institute
European Telecommunication Satellites Organization

FIT
FIR
FNA
FTTB
FTTC
FTTH

Federatie van erkende fabrikanten en installateurs van telefonische uitrustingen
Federatie van fabrikanten en invoerders van radiocommunicatie-apparatuur
Financial Networks Association
Fibre To The Building
Fibre To The Curb
Fibre To The Home

GIMV
GMRS
GSM
GTS

Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen
Global Maritime Radiotelephone Service
Global System for Mobile Communications
Global TeleSystems group
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HDSL

High Data Rate Subscriber Line

INMARSAT
INR
INTELSAT
ISABEL
ISDN
ITU

International Maritime Satellite Organization
Instituut voor de Nationale Rekeningen
International Telecommunication Satellites Organization
Interbank Standards Association Belgium
Integrated Services Digital Network
Internationale Telecommunicatie Unie

LAN
LCL

Local Area Network
Low Cost Linking

MAN
MANAP
MCE
MIVB

Metropolitan Area Network
Metropolitan Area Network Antwerpen
Music Choice Europe
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer Brussel

NIS
NMBS
NMT

Nationaal Instituut voor de Statistiek
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Nordic Mobile Telephone

OESO
OFTEL
ONP

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Office for Telecommunication
Open Network Provision

PABX
PAD
PAMR
PC
PCN
PMR
PRA
PRODCOM
PSTN

Private Automatic Branch Exchange
Packet Assembly / Disassembly
Public Access Mobile Radio
Personal Computer
Personal Communication Network
Private Mobile Radio
Primary Rate Access
Products of the European Community
Public Switched Telecommunications Network

RITT
RLW
RTBF
RTD

Regionale Interactieve TeleTekst
Regie der Luchtwegen
Radio-Télévision Belge de la Communauté Française
Beroepsvereniging van de Radio- en Televisiedistributie
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SDSL
SES
SPE
SRWT
SWIFT

Symmetric Digital Subscriber Line
Société européenne des satellites
Société de Production de l’Electricité
Société Régionale Wallon de Transport
Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication

TCP-IP
TE
TECTRIS
TFTS
TITAN
TPMR

Transmission Control Protocol / Internet Protocol
Tariefeenheid
Technical Trial for Interactive Services
Terrestrial Flight Telecommunication System
Terminal Interactif de Télévision à Accès Numérique
Trunked Private Mobile Radio

UNO

United Nations Organisation

VPN
VSAT
VTM

Virtual Private Network
Very Small Aperture Terminals
Vlaamse Televisiemaatschappij

WAN
WWW

Wide Area Network
World Wide Web
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