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De Belgische Mededingingsautoriteit heeft een onderzoek geopend naar mogelijk 

concurrentieverstorende praktijken bij de uitrol van glasvezelnetwerken in Vlaanderen  

De auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft een onderzoek geopend naar 

mogelijke concurrentievervalsing bij de uitrol van glasvezelnetwerken in Vlaanderen.  

Glasvezelnetwerken zijn de netwerken van de toekomst: ze hebben een erg hoge capaciteit, waardoor 

zeer hoge snelheden mogelijk zijn en de betrouwbaarheid van de dienst ook significant hoger is dan bij de 

‘klassieke’ netwerken.  De uitrol van glasvezelnetwerken is van cruciaal belang voor de verwezenlijking 

van de Europese digitale strategie en dus voor de economie en de samenleving als een geheel. 

In België bevindt de uitrol van glasvezelnetwerken zich nog in een relatief vroeg stadium in vergelijking 

met andere EU-landen, met als gevolg dat slechts een beperkt deel van de Belgische eindgebruikers 

toegang heeft tot glasvezelnetwerken. Er is echter een inhaalbeweging aan de gang en verschillende 

telecomoperatoren zijn momenteel bezig of zijn van plan verder te investeren in de uitrol van glasvezel.  

Voor een efficiënte uitrol van de glasvezelnetwerken is het van groot belang dat er eerlijke concurrentie 

bestaat tussen de verschillende operatoren en dat er een gelijk speelveld (level-playing-field) wordt 

gerespecteerd, zodat de ondernemingen zich laten leiden door de juiste prikkels en de uitrol van glasvezel 

gebeurt ten voordele van iedereen en de maatschappij als geheel. De omstandigheden van de uitrol van 

de netwerken kunnen een invloed hebben op de concurrentievoorwaarden en dus op de kwaliteit en de 

tarieven van de telecommunicatiediensten op lange termijn. 

Om een gelijk concurrentieel speelveld te beschermen en de uitrol van glasvezelnetwerken te stimuleren 

vervullen steden en gemeenten een cruciale rol gezien de uitrol plaatsvindt op hun grondgebied.  Zij zijn 

dan ook één van de belangrijkste actoren in de vergunningsprocedures en voor de coördinatie van 

uitrolwerken.   
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Zoals aangegeven door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (het “BIPT”) op de 

website www.glasvezelinfo.be,1 heeft iedere operator het recht om zijn glasvezelnetwerk aan te leggenen 

daarvoor de openbare ruimte en de gevels te gebruiken, ongeacht of er al dan niet reeds een 

glasvezelnetwerk aanwezig is of dat er een plan is om in de toekomst een dergelijk netwerk uit te rollen.  

Aldus het BIPT: “Puur op basis van de reden dat er al een glasvezelnetwerk aanwezig is kan de aanleg van 

een tweede glasvezelnetwerk dus niet geweigerd worden”. Hetzelfde beginsel is van toepassing indien 

gemeenten ervan in kennis zijn gesteld dat bepaalde operatoren van plan zijn zo een netwerk in de 

toekomst uit te rollen, des te meer wanneer de desbetreffende gemeenten tevens (direct of indirect) 

aandeelhouder zijn - of kunnen worden - in één van de betrokken operatoren.   

Op grond van aanwijzingen van gedragingen waarbij de eerlijke concurrentie en de efficiënte uitrol van 

glasvezelnetwerken in Vlaanderen kan verstoord worden en rekening houdend met de prioriteitennota 

van de BMA van 12 mei 2022 waarin de telecommunicatie sector als een prioritaire sector wordt 

aangeduid, heeft het auditoraat besloten een onderzoek te openen.  

De opening van een onderzoek door het auditoraat betekent niet dat ondernemingen schuldig zijn aan 

concurrentieverstorend gedrag, noch loopt het vooruit op de uitkomst van het onderzoek zelf, dat zich 

nog in een vroeg stadium bevindt.  

De duur van een onderzoek zal afhangen van verschillende factoren, waaronder de graad van complexiteit 

van de zaak, de medewerking van de betrokken ondernemingen met de BMA en de uitoefening van de 

rechten van verdediging. 

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met: 
Damien Gérard 
Auditeur-generaal 
Tel: +32 (2) 277 76 57 
E-mail : damien.gerard@bma-abc.be 
Website : www.mededinging.be 

 
1  Op de website www.glasvezelinfo.be vermeldt het BIPT zelfs een aantal aanbevelingen en best practices 

voor lokale instanties om een efficiënte uitrol van glasvezelnetwerken zoveel mogelijk te stimuleren. 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 
definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende 
praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De BMA 
werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese Commissie binnen het Europees 
Mededingingsnetwerk (ECN). 
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