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Guillaume Boutin, CEO van Proximus, en Alex Goldblum, CEO van Eurofiber, hebben een Memorandum
of Understanding (MoU) ondertekend met de intentie om in Wallonië samen een fibernetwerk uit te
bouwen. Het hoofddoel van het partnership is het versnellen en uitbreiden van de Fiber-to-the-Home
uitrol op een koste�ciënte manier. Alle geïnteresseerde partijen krijgen toegang onder open access en
niet-discriminerende voorwaarden. 

Na de ondertekening van het MoU zullen Proximus en Eurofiber nu onderhandelingen starten over de
specifieke voorwaarden om samen een fibernetwerk uit te bouwen in verschillende steden en wijken in
Wallonië. Onder voorbehoud van de ondertekening van een definitieve overeenkomst, overwegen de
partijen een joint venture op te richten voor het ontwerpen, bouwen, onderhouden en upgraden van het
netwerk, dat open en toegankelijk zal zijn voor geïnteresseerde wholesaleklanten. Het doel is om
binnen deze samenwerking minstens 500.000 woningen en bedrijven in Wallonië op fiber te kunnen
aansluiten.
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Eind maart communiceerde Proximus zijn ambitie om de uitrol van zijn fibernetwerk te versnellen als
een cruciale pijler van de vernieuwde #inspire2022-strategie, met als doel 2,4 miljoen woningen en
bedrijven aan te sluiten tegen 2025. Om dit te bereiken, heeft Proximus zich ertoe verbonden zijn
investeringen te versnellen om een snellere en e�ciëntere fiberuitrol te garanderen, dit met een open
houding voor samenwerking en co-investering.

Door de krachten te bundelen met Eurofiber, sinds 2000 een ervaren leverancier van digitale
infrastructuur, zal Proximus in staat zijn e�ciëntieverbeteringen in de fiberuitrol te creëren en een
beduidende versnelling en uitbreiding van de dekking te realiseren, die verder gaat dan de eerder
aangekondigde uitrolplannen om tegen 2025 in België 2,4 miljoen woningen en bedrijven aan te
sluiten.

Deze overeenkomst vormt een belangrijke stap in de totstandkoming van het gigabitnetwerk voor zijn
klanten, medewerkers, stakeholders en de maatschappij in het algemeen. Fiber is het ultieme
breedbandplatform, dat het mogelijk maakt om gegevens te verzenden aan lichtsnelheid en tegelijk
energiezuiniger is. Het zorgt voor een stabiele en ultrasnelle internetervaring met een lage latency,
zonder onderbrekingen, ongeacht hoeveel mensen of toestellen er aangesloten zijn, en biedt de
stabiliteit en betrouwbaarheid die bedrijven nodig hebben voor hun dagelijkse activiteiten.

Eurofiber houdt zich al 20 jaar bezig met de ontwikkeling, het onderhoud en de uitbreiding van zijn
hoogwaardige digitale open infrastructuur. Dankzij zijn glasvezelnetwerk en datacenters kan Eurofiber
bedrijven, organisaties en overheden in België, Nederland en Frankrijk slimme, open en
toekomstbestendige cloud- en connectiviteitsoplossingen aanbieden. Klanten hebben de vrijheid om
zelf de diensten, toepassingen en aanbieders te kiezen die ze nodig hebben. De strategie van Eurofiber
is gericht op verdere expansie binnen Europa en de verruiming van zijn portfolio. Fiber-to-the-Home
staat centraal in deze expansiestrategie, waarbij Eurofiber verwacht verdere Fiber-to-the-Home-
projecten uit te rollen met een wholesale- en open access benadering. De samenwerking met Proximus
aan dit fibernetwerkproject maakt deel uit van de verwezenlijking van die strategie.

Proximus en Eurofiber zullen een meer gedetailleerde stand van zaken geven zodra een definitieve
overeenkomst wordt bereikt. 

Partnerships staan centraal in onze #inspire2022-strategie en we zijn meer dan ooit vastberaden
om zoveel mogelijk woningen en bedrijven aan te sluiten op het netwerk van de toekomst. De
beoogde samenwerking met Eurofiber past perfect in deze strategie. We hebben een jarenlange
commerciële relatie met Eurofiber en zijn ervan overtuigd dat het de juiste partner is om de
versnelling van onze uitrol in Wallonië te ondersteunen. Ik kijk ernaar uit om de gesprekken verder
te zetten en nauw samen te werken om nog meer burgers en bedrijven in België sneller fiber te
kunnen aanbieden.

Guillaume Boutin
CEO van de Proximus Groep
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Digitale connectiviteit is van vitaal belang voor de economie en de samenleving. Het kwalitatief
hoogstaand open fibernetwerk dat we met Proximus zullen uitbouwen, zal duizenden bedrijven en
organisaties en honderdduizenden gezinnen in Wallonië helpen om zich voor te bereiden op de
toekomst. We zijn trots dat we onze expertise kunnen inzetten voor dit geweldig project en kijken
uit naar de samenwerking.

https://www.proximus.com/nl/governance/executive-committee/guillaume-boutin-ceo.html
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Gelijkaardig nieuws
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Proximus en DELTA Fiber ondertekenen een overeenkomst met de bedoeling een partnership
aan te gaan om de fiberuitrol in Vlaanderen verder uit te breiden en te versnellen
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Meer nieuws 

Proximus lanceert "Fiber voor Kortrijk"

17/12/2019

Proximus lanceert 'Fiber voor Knokke-Heist'
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