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B
elgacom en Telenet zijn heel
duidelijk over de prijs van hun
internetabonnementen. Hun
klanten kopen een bepaalde
hoeveelheid trafiek tegen een

bepaalde snelheid. Wie meer verbruikt,
moet bijbetalen. Doet de abonnee dat niet,
dan wordt zijn snelheid beperkt. Telenet
ExpressNet kost 42,91 euro per maand en
omvat 25 gigabyte verkeer. Een extra gi-
gabyte verkeer kost 1,02 euro. Comfort-
Net kost 30,64 euro per maand voor 4 gi-

gabyte volume. Extra gigabytes kosten
daar omgerekend 1,53 euro. Belgacom
heeft gelijkaardige aanbiedingen. 

Het zijn die volumeafbakeningen die al-
gemeen directeur Phillip Vandervoort van
Microsoft Belux dwars zitten. Een Com-
fortNet-klant die een hogedefinitiefilm van
14 gigabyte van de Zune-marktplaats
downloadt, verbruikt zijn hele maandvo-
lume en betaalt dan nog eens 15,3 euro
bij, louter aan transmissiekost. Bovenop
komt nog het verhuurtarief van Zune van

2,99 tot 6,5 euro in ‘Microsoft-punten’.
Daarmee is de klant aanzienlijk duurder af
dan met de video-op-aanvraagdiensten van
Telenet of Belgacom. 

Schrap de extra transmissiekost en
Zune is competitief, klinkt de redenering
van Microsoft. Het vindt dat de telecom-
toezichthouder en de mededingingsau-
toriteit nu moeten “nagaan of alle markt-
kanalen voldoende openstaan en
gegarandeerd zijn. Op die manier moet
de concurrentie volledig kunnen spelen”.

Microsoft vraagt onderzoek 
naar ‘boycot’ door Telenet en Belgacom

Minister voor Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) laat het nut van de
downloadlimieten van Belgacom en Telenet onderzoeken. Zij zouden de videoverhuurdienst
Zune van Microsoft uit de markt houden. ❙ Door Bruno Leijnse

visietelecom

Afschaffing downloadlimieten 
kan duopolie versterken
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In het Rijk van het Midden moest de kei-
zer zijn concubines ‘opgebruiken’ als
vitamines. En dat is precies de rol die

Peking buitenlandse bedrijven meer en
meer laat spelen. Nationalistische en pro-
tectionistische reflexen nemen toe. Net
voor het jaareinde liet Peking weten dat
bij overheidsbestellingen de voorkeur
voortaan gaat naar in China gepatenteer-
de producten. Kwestie van technologische
innovaties op eigen bodem te stimuleren,
ook door westerse bedrijven — als ze re-
searchafdelingen over-
brengen. Noch bij recente
aanbestedingen voor ho-
gesnelheidslijnen, noch
bij projecten voor her-
nieuwbare energie, wer-
den offertes geselecteerd
van buitenlandse con-
structeurs. 

China kan, zelfs als lid
van de Wereldhandelsor-
ganisatie, zijn eigen spel-
regels opleggen. Onze
middeleeuwse ridders be-
klaagden er zich al over
dat de Mongolen niet eer-
lijk streden. Maar dat was
ook toen ter zake: Chine-
zen passen de regels aan
hun doelstellingen aan,
snel en wendbaar als goed
getrainde atleten. Hun pri-
oriteit is maximale te-
werkstelling. De binnenlandse consump-
tie neemt toe, maar de eigen markt is nog
onvoldoende ontwikkeld om de industriële
overproductie — die blijft groeien — te
verteren. En dus moet de exportmachine
tot elke prijs blijven draaien. 

Internationale druk, Amerikaanse te-
genmaatregelen op import van autoban-
den of van Europese op Chinese schoe-
nen, het zal daar allemaal niets aan
veranderen. Evenmin als aanmaningen
om de ondergewaardeerde yuan te corri-
geren. Westerse managers hebben hun
tegenhangers en de Chinese autoriteiten

twee decennia gretig opgevrijd in de illu-
sie van win-winpartnerships. Maar meest-
al kregen ze weinig tastbaars in ruil.

Investeringen in nieuwe fabrieken en
infrastructuurwerken dragen in de drie
eerste kwartalen van 2009 voor 95 procent
bij aan de economische groei van bijna 8
procent en voor 45 procent aan het bruto
binnenlands product. Het wordt tijd dat
de Europese Unie China niet langer be-
handelt als een ontwikkelingsland, maar
als de grootmacht die het ambieert te zijn;

dat onze bedrijfsleiders
westerse management-
principes aanvullen met
Chinese ethos: flexibili-
teit, nuchter pragmatisme
en vooral proactief, stra-
tegisch langetermijnden-
ken. Wij zijn zoetwater-
vissen en proberen van de
hele wereld een zoetwa-
terplas te maken; Chine-
zen veranderen van zoet-
water- in zoutwatervissen
in plaats van het water te
veranderen.

Het komende decenni-
um zal blijken of het Chi-
nese model solide en
duurzaam evolueert dan
wel gebaseerd is op spe-
culatie en wishful thinking.
Intussen kan Herman Van
Rompuy, als president van

de Europese Unie, maar best de Europe-
se staatshoofden aanporren hun tijd niet
langer te verdoen aan onrealistische pre-
ken over democratie. Peking heeft ook
geen boodschap aan vage, onwerkbare
compromissen van onderling verdeelde
lidstaten in Brussel. Dat leidt alleen tot
het tegen elkaar uitspelen van de Euro-
pese lilliputters. De Chinese leiders heb-
ben alleen ogen en oren voor zakelijke be-
langen. 

Het wordt tijd dat 
de Europese Unie 
China niet langer 
behandelt als een 
ontwikkelingsland,
maar als de groot-
macht die het 
ambieert te zijn.

Herman Van Rompuy moet
een Chinees worden

▼

Microsoft is niet de enige belangheb-
bende partij. Ook spelconsoleconcur-
renten Sony en Nintendo hebben
downloaddiensten. Bij uitbreiding is ie-
dereen met een onlinemarktplaats be-
trokken, Apple op kop.

Prijskaartje voor beleggers
Een ingreep van de toezichthouders

zou opmerkelijke gevolgen hebben, ook
voor beleggers. “Belgacom en Telenet
blijven zeggen dat hun klanten geen
nood hebben aan onbeperkt downloa-
den, maar eigenlijk is hun hoofdmotief
dat ze belangrijke inkomstenstromen ha-
len uit het meerverbruik. Die willen of
kunnen ze niet opgeven”, zegt woord-
voerder Bart Vandesompele van de al-
ternatieve internetserviceprovider Base,
het vroegere Tele2.

Een snelle berekening geeft een idee
over de bedragen. Telenet had in sep-
tember 1.085.000 internetabonnees en
zegt officieel dat 6 procent van zijn abon-
nees een probleem heeft met de volu-
melimiet. Als die 6 procent elke maand
één extra gigabyte koopt aan 1,02 of 1,53
euro komt dat op 800.000 tot 1,5 miljoen
euro jaarlijkse extra inkomsten. Bij 3 pro-
cent van de klanten is de overschrijding
het gevolg van een onaangepast abon-
nement, preciseert Telenet. Zij moeten
dus upgraden. Dat veroorzaakt een nog
veel grotere omzetverhoging. 

Jan Bouckaert, professor economie
aan de Universiteit Antwerpen, ziet op-
gelegde formules zonder volumebeper-
kingen prijsstijgingen met zich brengen
voor de overige gebruikers, naar analo-
gie van de uitbreiding van de daluren in
de elektriciteitsdistributie. De enige si-
tuatie waarin onbeperkte downloads ‘ef-
ficiënt’ zijn in economische termen is als
er geen verzadiging van het netwerk op-
treedt. “Als de capaciteit van het netwerk
tekortschiet, wordt er aan peak load pri-
cing gedaan. Hoge prijzen tijdens piek-
momenten om de congestie tegen te
gaan. Lage prijzen tijdens daluren.” 

Slecht nieuws voor concurrentie
Er is trouwens een keerzijde aan een

ingreep van de toezichthouders. Volu-
mebeperkingen zijn een van de weinige
punten waar alternatieve operatoren nog
het verschil maken. Zij hanteren veel rui-
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Snelnieuws. China sterker in
export en in thuismarkt, blz. 30 



mere volumebeperkingen of laten de li-
mieten nu al zelfs helemaal vallen. EDPnet
uit Sint-Niklaas laat 100 gigabyte down-
loaden binnen zijn ADSL Home-formule
van 29,95 euro per maand. Dat is het vo-
lume dat Telenet in zijn topproduct Tur-
boNet XL stopt, verkrijgbaar in een bun-
del met andere producten voor 70 of 75
euro per maand. 

“De regering zou de kosten voor dit on-
derzoek beter in de sensibilisering van de
consument voor de bestaande alternatie-
ven steken”, zeggen Sandra Schevernels
en Bart Dom, gedelegeerd bestuurders
van het bedrijf achter Dommel, een
Vlaamse internetserviceprovider die on-
beperkt downloaden aanbiedt voor 34,99
euro per maand. Hun andere formules
hanteren limieten tussen 100 en 500 gi-
gabyte.

“Hoe meer ‘gewone’ consumenten voor
diensten gaan die een groter datavolume
vereisen — zoals de Microsoft-dienst —
hoe meer dit in ons voordeel speelt”,
meent Vandesompele van Base, dat een
fair use policy hanteert, maar geen down -
loadlimieten. Fair use (billijk gebruik) is
een alternatief voor strikte volumebeper-
kingen. In Nederland stelt Base-moeder
KPN dat ‘excessief gebruik’ begint bij
meer dan vijf keer het gemiddelde gebruik
van het bewuste abonnement. Telenet
noemt die aanpak “onduidelijk en on-
transparant”. 

Telenet in vizier 
van toezichthouders

De dienst voor de Mededinging zou de
vraag van minister Van Quickenborne om
een informeel onderzoek nu voor het eerst
bekijken. Een interessant neveneffect kan
zijn dat de mededingingsautoriteit weer
het begrip ‘markt’ moet aflijnen en zich
moet uitspreken over de positie van Te-
lenet. De Belgische telecomtoezicht -
houder BIPT heeft in het verleden syste-
matisch geweigerd om Telenet een
dominante speler te noemen omdat Tele-
net alleen in Vlaanderen (en een stukje
van Brussel) werkt en dus op Belgische
schaal niet dominant is, ondanks een
breedbandmarktaandeel van 53 procent
in Vlaanderen in juni 2008. Hetzelfde rap-
port zet het Belgische marktaandeel van
Telenet en Belgacom samen op 83 pro-
cent.

In dat geval staat ook de positie van Te-
lenet op de mediamarkt — en niet alleen

de telecommarkt — ter discussie. En me-
dia zijn een Vlaamse materie, geen fede-
rale. De twee markten zijn trouwens moei-
lijker en moeilijker te onderscheiden
onderstreepte de Leuvense jurist en on-
derzoeker aan de KULeuven, David
Stevens, onlangs nog bij de verdediging
van zijn doctoraal proefschrift. In de prak-
tijk versterkt de samenvloeiing van de te-
lecom- en mediamarkt de dominantie van
Belgacom en Telenet. 

Alternatieve internetproviders kunnen
geen televisie aanbieden omdat Belgacom
geen groothandelsaanbod formuleert voor
multicast, de internettechnologie die es-

sentieel is voor de distributie van televisie.
Bovendien weigert Belgacom, verwijzend
naar de dominantie van Telenet, zijn tele-
visiepakket in een groothandelsformule
door anderen te laten verdelen. TV Vlaan-
deren kan hen evenmin uit de brand hel-
pen, omdat het daarvoor niet de nodige dis-
tributierechten heeft, bevestigt executive
vice president Kurt Pauwels van M7 Group
Belux. Omdat Telenet helemaal niet gere-
guleerd wordt, hoeven alternatieve opera-
toren daar al helemaal niet aan te kloppen
voor een televisiepakket. 

Bij gebrek aan televisieaanbod hebben
zij het aldoor moeilijker om weerwerk te
bieden aan de bundels van Telenet en Bel-
gacom. “Maar misschien is het nu tijd om
de kabelactiviteiten van Telenet ook eens
te reguleren?” ,suggereert Bart Vande-
sompele van Base fijntjes richting BIPT,
waarvan de top onlangs is vernieuwd.

Het informele onderzoek van de dienst
voor de Mededinging kan dus verschil-
lende richtingen uit. Een beslissing pro
Microsoft kan betekenen dat er uiteinde-
lijk nog minder concurrentie is in de tele-
combranche dan voorheen. Maar ze kan
ook de aanleiding zijn om de markt hele-
maal open te gooien. Verwacht dat de
downloadlimieten nu snel worden opge-
trokken, kwestie van de druk van de ketel
te halen. De laatste belangrijke volume-
verhogingen bij Telenet dateren van 
2008. (T)
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