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Muyters daagt Telenet en Proximus uit
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De Vlaamse regering wil sneller en goedkoper internet en overweegt daarom een concurrent op te richten.
Als Vlaanderen de trein van de digitalisering niet wil missen, is het nodig een supersnel glasvezelnetwerk uit te bouwen. Daarvoor wil Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) afspraken maken met de telecombedrijven Telenet en Proximus, die volgens hem te duur zijn. Als dat niet lukt, overweegt de Vlaamse regering zelf de infrastructuur daarvoor uit te bouwen.
1 Loopt Vlaanderen achterop qua digitale infrastructuur?
Vandaag scoren Vlaanderen en België op Europese en wereldschaal heel goed voor breedbandcapaciteit en -snelheid, dankzij de uitgebreide en snelle netwerken van Proximus en Telenet.
Door de exploderende digitalisering en dito datastromen zullen die netwerken op termijn echter tekortschieten in bandbreedte en snelheid, oordeelt Muyters. Het gebruik van videostreaming, gezondheidszorg via apps en geconnecteerde huishoudtoestellen zal enkel toenemen.
Proximus en Telenet delen de mening van Muyters over hun netwerken niet. Ze investeren miljarden in glasvezel om hun netwerken verder te ‘verglazen’ of sneller te maken. Telenet belooft dat heel Vlaanderen tegen eind 2019 met 1 gigabit per seconde zal surfen - vijf tot twintig keer sneller dan vandaag. ‘Volgens de Europese Digital Economy and Society Index zit ons land in de top drie van Europese landen voor digitale infrastructuur. Dat zal zo blijven’, reageert Telenet.
Proximus trekt voor zijn supersnelle verbindingen 3 miljard euro uit, gespreid over tien jaar. Het overheidsbedrijf wil de komende jaren 85 procent van de bedrijven en de helft van de gezinnen een internetsnelheid van 1 gigabit per seconde aanbieden.
2 Waarom is Muyters niet tevreden met Telenet en Proximus?
Muyters wil dat de telecomgroepen op termijn internetsnelheden aanbieden van 2,5 gigabit per seconde. Dat is meer dan het dubbele van waar de twee dominante spelers op mikken. Ook moeten Proximus en Telenet hun verbindingen openstellen voor concurrenten. Om supersnel internet te garanderen zal het ook nodig zijn de laatste meters van de internetverbindingen - van de stoep tot in het huis - te vervangen door supersnelle glasvezel. De Vlaamse regering wil dat de netwerken van Proximus en Telenet daarbij heel Vlaanderen afdekken en niet alleen dichtbevolkte gebieden waar de investering rendabel is.
Tot slot wil de Vlaamse regering dat Telenet en Proximus lagere tarieven hanteren. Uit de jongste studie van de Europese Commissie over de vaste breedbandprijzen blijkt dat ons land flink duurder is dan het Europese gemiddelde voor een klant die enkel breedbandinternet afneemt bij een operator. De premie zakt wel gevoelig als de klant ook digitale televisie en telefonie afneemt bij de operator. De Belgische telecomwaakhond BIPT trok al dezelfde conclusies. De telecomwaakhond wil ook dat Proximus en Telenet hun jongste technologie openstellen voor concurrenten als Orange. De twee doen dat vandaag al voor hun ‘oudere’ technologie, maar ze weigeren hun nieuwste verbindingen - die miljardeninvesteringen vergen - te verhuren aan Orange.
3 Hoe wil Muyters Telenet en Proximus daartoe overtuigen?
De Vlaamse regering gaat de komende maanden onderhandelen met verschillende spelers, waaronder Telenet en Proximus, om haar ambities te realiseren. Begin volgend jaar wil Muyters die gesprekken afronden.
In eerste instantie hoopt Muyters samen te werken met de twee telecomgroepen. Op die manier kan Vlaanderen de blinde vlekken opvullen en de capaciteit en de snelheid van de netwerken opkrikken. Dat partnerschap impliceert wel dat de twee hun netwerken openstellen, maar volgens de Vlaamse regering hebben zij daar zelf ook heel wat bij te winnen.
Weigeren ze dat, dan steekt de minister zelf de spade in de grond. Met de oprichting van een nieuw overheidsbedrijf wil hij in het najaar van 2018 al de eerste glasvezelkabel in de grond steken. Daarbij moet Vlaanderen niet van nul beginnen. De gemeenten beheren volgens Wim Dries, de voorzitter van intercommunale Infrax, ongeveer evenveel glasvezel als Proximus of Telenet. Fluvius, het fusiebedrijf van Infrax en Eandis, is al een hele tijd bezig met een strategische oefening om een open kabelnetwerk op te zetten om de laatste meters tot in de huiskamer te overbruggen. ‘In Vlaanderen speelt de wet van de remmende voorsprong’, zegt Dries. ‘Maar dit kan ook een opportuniteit zijn. We willen vermijden dat Proximus aan cherrypicking doet en enkel supersnel internet in de steden aanbiedt. Bovendien heeft het geen zin om die investering in de laatste kilometers drie keer te doen. Als gemeenten kunnen we samen met de Vlaamse overheid het initiatief nemen voor die investering en dat netwerk openstellen.’ Het nieuwe overheidsvehikel zou de verschillende spelers daarvoor bundelen en vervolgens de nieuwe verbindingen kunnen verhuren aan operatoren die er internet op willen verkopen aan gezinnen en bedrijven. Tegen een verhuurprijs die lager is dan die van Telenet en Proximus.
’We hebben een unieke troef: we zijn klein en dichtbevolkt’, zegt Muyters. ‘Dat maakt dat zo’n supersnel digitaal netwerk in Vlaanderen goedkoper en gemakkelijker te realiseren is dan in buurlanden zoals Duitsland of Frankrijk. Dat kan een duidelijke voorsprong zijn voor Vlaanderen, ook voor onze bedrijven.’ Muyters mikt op vijftien tot twintig jaar voor dat supersnelle digitale netwerk bij elke Vlaming is geïnstalleerd. Coalitiepartner CD&V suggereert dat die timing iets ambitieuzer mag.
4 Hoeveel kost dat en wie moet die investering betalen?
Als het Vlaamse overheidsbedrijf in heel Vlaanderen glasvezel uitrolt, zal dat 3 miljard euro kosten, liet Muyters berekenen. Die investering zal over twintig jaar gespreid worden.
Muyters kijkt naar Vlaamse investeringsmaatschappijen als Gimv of PMV om de operatie te financieren. Maar ook naar privé-investeerders, lokale overheden en zelfs Jan Modaal. De investeerders mogen rekenen op een jaarlijkse opbrengst van 5 procent, aldus Muyters die de voorbije maanden een financieringsplan liet opmaken.
’Telenet en Proximus bieden hun aandeelhouders een veel hoger rendement op hun investering in glasvezel. Daarom zijn ze net zo duur’, luidt het bij Muyters.
5 Is een derde netwerk een goed idee?
Een derde netwerk kan een goed idee zijn om de concurrentie aan te zwengelen in Vlaanderen. Maar of dat de prijzen naar beneden krijgt, is een andere vraag. Vlaanderen is een kleine vijver van zowat 3 miljoen gezinnen. Als drie (in plaats van de huidige twee) netwerken om hun centen vechten, zullen ze er relatief weinig geld aan verdienen. Is het sop dan de kool waard?
Een telecomkenner heeft een ander voorstel voor Muyters: ‘Accepteer de huidige telecomtarieven, maar eis dat Telenet en Proximus wel stelselmatig de internetsnelheden opvoeren.’
Meer concurrentie en lagere prijzen kunnen ook bereikt worden door Telenet en Proximus te dwingen hun netwerk volledig open te stellen voor concurrenten die hun internet, telefonie en televisie via die weg kunnen aanbieden. Telecomwaakhond BIPT heeft dat in een voorstel gegoten dat nu wacht op het fiat van de Europese Commissie.
Coalitiepartners Open VLD en CD&V zijn sceptisch. ‘Ik zie het spook van de RTT (het vroegere overheidsbedrijf Regie voor Telegraaf en Telecom, red.) opduiken en vraag me af: waarom hebben we nu ook alweer Telenet verkocht (zie inzet)?’, zegt Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD). ‘Het huidige duopolie van Telenet en Proximus geeft niet de beste prijzen in vergelijking met de buurlanden. Het is de duidelijke ambitie om dat netwerk open te gooien. De concurrentie moet daar zo veel mogelijk spelen. Pas als de obstakels niet overwonnen kunnen worden, is een eventuele overheidstussenkomst mogelijk. Niemand zit te wachten op en nieuw soort staatsbedrijf.’
Federaal telecomminister Alexander De Croo (Open VLD), ook de voogdijminister van Proximus, waarschuwt voor het idee dat de overheid zelf netwerken aanlegt: ‘Het is belangrijk privépartners te betrekken.’ En Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) herinnert eraan dat er binnen de Vlaamse regering is afgesproken een kerntakendebat te houden over Fluvius.
CD&V wil in de eerste plaats het overleg van de komende maanden afwachten. ‘Persoonlijk denk ik dat er eerder een stimulerende en regelgevende rol voor de Vlaamse overheid is weggelegd zoals bij de energiedistributie’, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). ‘Daarom hoeven we zelf geen actor op die markt te zijn. Maar dat zal verder onderzoek uitwijzen.’
6 Hoe reageren Telenet en Proximus?
Proximus zegt dat het openstaat om samen te werken met Vlaanderen en het glasvezelnetwerk verder uit te breiden, tot in elk huis in Vlaanderen. En de groep herhaalt dat ze haar glasvezelnetwerk versneld uitrolt met een investering van 3 miljard euro.
Telenet stelt dat het tegen eind 2019 internetsnelheden van 1 gigabit per seconde zal aanbieden, waarmee Vlaanderen digitaal aan de kop blijft in Europa. Telenet oppert dat Vlaanderen dat geld beter investeert in het opleiden van kinderen tot digitale wereldburgers en het aanleren van digitale vaardigheden aan kansarme jongeren. ‘Want op het vlak van digital skills staat België maar op de elfde plaats in de Europese ranglijst.’
Herhaalt de geschiedenis zich?
De ironie wil dat de Vlaamse overheid en de investeringsmaatschappij Gimv ruim 20 jaar geleden Telenet boven de doopvont hielden om monopolist en overheidsbedrijf Belgacom (nu Proximus) het vuur aan de schenen te leggen. De plannen van Muyters roepen herinneringen op aan de golf van glasvezelinvesteringen in ons land in de jaren 90 door allerlei privéspelers. Met hun verbindingen wilden ze vooral bedrijven bedienen. Maar achteraf bleken de investeringen grotendeels weggegooid geld wegens een forse overschatting van de vraag naar breedband.
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