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PERSMEDEDELING 

 

Vrije modemkeuze in België: waarop wachten we? 

 
Antwerpen, 27 januari 2023 - Kies jij binnenkort zelf je modem? Als het van het VTKE, de Europese alliantie 
van fabrikanten van telecommunicatie-eindapparatuur, afhangt: ja! Kijk maar naar de voordelen die de 
eindconsument in Nederland ervaart. Onze noorderburen vieren morgen het bestaan van één jaar vrije 
modemkeuze. Waar staan we momenteel in België? 
 
Wat is vrije modemkeuze?  
Vrije modemkeuze laat toe dat de eindgebruiker zelf zijn modem kiest, of opteert voor een modem 
aangeleverd door de provider. Momenteel ben je verplicht om de modem die je provider meelevert bij 
het afsluiten van je aansluiting te gebruiken. Maar die apparatuur matcht niet altijd met  je eigen noden. 
Lucas Lasota, coördinator ‘Router Freedom’ bij Free Software Foundation Europe (FSFE) legt uit: 
"netwerkoperatoren hebben eindgebruikers beperkt door hen te ontmoedigen hun eigen 
routers/modems te gebruiken. Ter vergelijking: als we vandaag in Europa het recht hebben om onze 
eigen smartphones te kiezen, ongeacht de provider, dan zou dezelfde vrijheid moeten gelden voor 
routers en modems.” 
 
België niet bij de koplopers 
Finland was in 2014 het eerste Europese land waar consumenten zelf hun modem mochten kiezen. 
Duitsland volgde in 2016, in 2018 maakte Italië de ommezwaai en sinds vorig jaar is er ook vrije 
modemkeuze in Nederland.  
 
In België bepaalt het BIPT (het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) of vrije 
modemkeuze er al dan niet komt. Nochtans is de Europese Unie is met verordening 2015/2120 al sinds 
2015 vóór vrije modemkeuze. Verder blijkt uit onderzoek* dat 77 procent van de Belgen keuzevrijheid 
belangrijk vindt. 24 procent gebruikt een eigen apparaat op zijn aansluiting als de netwerkprovider dat 
toestaat, 62 procent heeft een apparaat van de provider. 
 
De laatste maanden is er wel vooruitgang geboekt. Het BIPT publiceerde voorbije oktober een eerste 
draft ontwerpbesluit over de definitie van het netwerkaansluitpunt. Door het netwerkaansluitpunt te 
specificeren op de ‘verbindingsdoos naar de lijn’ zou het ontwerpbesluit de Belgische eindgebruiker de 
vrije keuze van eindapparatuur bieden voor alle breedbandtechnologieën (glasvezel, kabel en DSL). 
Verder stelt het BIPT dat geen enkele technische reden de vrije modemkeuze in België in de weg staat.  
 
Jouw modem op maat  
Vrije modemkeuze biedt heel wat voordelen voor de eindgebruiker. Deze heeft de vrijheid om zelf een 
apparaat uit te kiezen dat qua functionaliteiten, veiligheid, updates, enz. precies aansluit bij hun 
huishouden en behoeften. Dit is bijvoorbeeld voor toepassingen op het gebied van smart home of 
cyberveiligheid zeer gunstig doordat eindgebruikers nu dankzij de vrije modemkeuze toegang hebben 
tot apparaten die over deze functionaliteiten beschikken. De vrije modemkeuze stimuleert daarnaast  
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een groter aanbod van apparaten en de toegenomen concurrentie zorgt tevens voor meer innovatie en 
een gunstige prijswerking. “In een one size fits all businessmodel komen lang niet alle innovaties bij de 
eindgebruiker terecht”, legt een woordvoerder van het VTKE uit. “Een vrije markt stimuleert innovaties 
en geeft eindgebruikers de mogelijkheid om te kiezen volgens hun behoefte en budget.” 
 
* Onderzoek in opdacht van het VTKE, uitgevoerd door marktonderzoeksinstituut Kantar van 3 tot 7 februari 2022. 
Representatief panel per land, leeftijd 16 tot 65 jaar. 


