
Bijlage 08_ Nieuw industrieel ondernemen & FTTH (natuurlijk monopolie) 

 

  
 
 
 

Nieuw Industrieel Ondernemen 
 

Nieuwe algemene welvaart wordt niet bepaald door de downloadsnelheid van films, voetbal, …;  

wel door massale wereldwijde peer-to-peer kennisdeling en -vermenigvuldiging tussen 

ondernemers, wetenschappers, studenten, burgers, overheid 
 

 

Fiber to the Home: natuurlijk monopolie? 
100Mb/s, ook stroomopwaarts, ‘voor iedereen’ 

 

“’Mobiel‘ bracht een revolutie teweeg in de spraakdiensten. Nieuwe datadiensten en toepassingen zullen meer op de 
FTTH vaste lijn beroep doen. Wegens het pover economisch plaatje initieel verbonden aan deze diensten 

moeten overheden tussenkomen om de nodige significante investeringen mogelijk te maken en om de 
verwachte transformatorische impacten te realiseren.” 

 (‘Return of the Fixed’ Telecom consultancy Mc Kinsey 19/6/2013) 
  

 Vaste lijn:  
- superieure kwaliteit voor kritische diensten: real-time banktransacties, gezondheidszorg, open innovatie, 

productie-, distributie-, logistiek beheer; 

- KMO’s, thuiswerkers, mini-fabriekjes doen beroep op cloud-diensten om hun startkosten te 
beperken en om hun productiveitsgroei te versterken; 

- zelfs in ontwikkelingslanden hebben het merendeel v/d zakelijke gebruikers en 20% v/d privé gebruikers nood 

aan breedbandintensieve diensten.  
- Data-intensief 4G kan de kostenconcurrentie met FTTH niet aan door de nood aan massa’s basistations 

en een fijn-mazig glasvezelnetwerk. 

- ‘Historische’ (geprivatiseerde) operatoren (draad, kabel): kunnen onmogelijk een positieve FTTH 

businesscase realiseren, zelfs in welvarende streken, wegens (1) hoge kosten v/d FTTH graafwerken over ‘de 
eerste kilometer’, (2) de concurrentie in de mobiele sector.  

 Het breed maatschappelijk rendement – op nationaal vlak - voor investeringen in FTTH is 
onweerlegbaar: 10% verhoging in FTTH-penetratie resulteert in 0,6-0,7% groei in BBP en ~0,3% groei in 

werkgelegenheid. FTTH: tien maal meer efficiënt in de levering van cruciale openbare diensten zoals 

gezondheidszorg en onderwijs. 
 In de beginperiode van de telefonie werden het natuurlijk monopolie en investeringen door de overheid aanvaard. 

Mobiele technologieën gaven aanleiding tot marktgestuurde privé investeringen. Mc Kinsey ziet een ommekeer: 
veralgemeende investeringen in FTTH gebeuren enkel daar waar de overheid expliciet tussenkomt.  

 Doel v/d initiële beslissing Australische overheid(!?): investeren in een onaf-hankelijk openbaar FTTH netwerk en 

het niet-discriminatoir ter beschikking stellen aan ‘alle’ dienstenleveranciers, incl. de historische operator. 
 Om een breed maatschappelijk rendement van FTTH te realiseren volstaat een klassiek overheidsbeleid niet 

(concurrentie tussen infrastructuren; ex-post correctie van dominant misbruik). 
 

 Overheden dienen de communicatiesector centraler te stellen in een breed economisch en sociaal 

relancebeleid. 

 

 België. De structurele splitsing van Belgacom ‘Infrastructuur’ en ‘Diensten’? (infrastructuur: 51% 
overheid; diensten: 100% privé) 

 

- Versnelde positieve business case FTTH (natuurlijk monopolie); 

- ‘Einde’ de-facto duopolie & ‘voorkomen’ verschraling inhoud: gevarieerd user generated content  dankzij 

100mb/s  upstream; 
- ‘Veilig’ internet gemakkelijker te realiseren; 

- Breed-maatschappelijk rendement door massale peer-to-peer samenwerking: Onderneming 2.0 
(Nieuw Industrieel Ondernemen); Onderwijs 2.0; Gezondheidszorg 2.0; Wetenschap 2.0; Overheid 2.0; 

- De infrastructuur van de kennismaatschappij komt niet in buitenlandse handen. 
 

 

 

https://tmt.mckinsey.com/content/function/all/view/Return_ofthe_Fixed_2013-06

