
Het is voor iedereen duidelijk dat de nieuwe manieren van samenwerken voor een revolutie 
in de telecomsector zorgen. Met een lage bandbreedte, analoge signalen en verouderde 
apparatuur voldoen de telefoniediensten over koper niet om aan de eisen van deze evolutie 
te voldoen. Daarom heeft Proximus een omvangrijk plan gelanceerd om zijn netwerken te 
moderniseren, met onder meer de uitrol van fiber tot aan de ingang van uw bedrijf of gebouw. 
Met glasvezel zijn nieuwe communicatiemedia beschikbaar om uw werkprocessen en uw 
interacties met uw klanten, partners en leveranciers te ondersteunen. Proximus migreert zijn 
netwerkinfrastructuur en -diensten naar glasvezel tot aan uw gebouw (FTTH: Fiber to the 
home) en IP.

Terwijl bijvoorbeeld een ruime meerderheid van de 
residentiële klanten al beschikt over VoIP (Voice over 
IP), maken in de bedrijfswereld nog veel vestigingen 
gebruik van koper PSTN (Public Switched Telephony 
Network). In deze gids belichten we de overgang van 
telecomdiensten over koper naar telecomdiensten 
over fiber. Met Proximus blijven uw diensten daarom 
modern en efficiënt.  

Proximus rolt fiber zone per zone uit volgens een 
evoluerend schema dat u hier kunt volgen.  
Om de diensten in uw zone te rationaliseren en te op-
timaliseren, worden de diensten over koper stapsge-
wijs ontmanteld en, in overleg met u, naar fiberoplos-
singen gemigreerd.
Deze migratie is dus noodzakelijk en verplicht om-
dat de koperstructuren, hoewel ze nog altijd feilloos 
functioneren, in de toekomst almaar minder stabiel 
zullen worden als gevolg van deze veroudering en het 

De overgang naar  
‘all-IP’ op fiber
Praktische gids

wegvallen van de ondersteuning van oude technolo-
gieën door onze leveranciers. 
Deze veranderingen hebben geen negatieve impact 
op de dienstkwaliteit. In tegendeel, u beschikt daarna 
over een geheel nieuwe infrastructuur. Aangezien de 
diensten op fiber gebruik maken van het IP-protocol, 
is de omschakeling van bestaande IP-diensten naar 
fiber heel gemakkelijk. 
Maar, voor de omschakeling van diensten die gebruik 
maken van analoge lijnen is wel een interventie ter 
plaatse nodig om uw infrastructuur op het fibernet-
werk aan te sluiten.

Speciale aandacht moet gaan naar de analoge 
oplossingen in het kader van geschakelde telefonie. 
In zeldzame gevallen is het mogelijk dat een oud 
protocol niet draagbaar is via IP of wanneer de tele-
foonlijn wordt gebruikt om een elektrisch systeem te 
beveiligen.

A Meer info over de modernisering,  
het netwerk en de evolutie van de telefonie

https://www.proximus.com/nl/sustainability/enabling-a-better-digital-life/digital-infrastructure/optical-fiber-belgium.html
https://www.proximus.be/nl/id_b_cl_move_to_all_ip/bedrijven-en-overheden/blog/nieuws-blog/nieuws/b-cl-move-to-all-ip.html


Voordelen
De belangrijkste voordelen van de upgrade naar IP-
infrastructuur zijn de kwaliteit van de dienstverlening, 
de efficiëntie van de communicatie en de mobiliteit. 
Verbeterde IP-toepassingen bieden gebruikers tal van 
mogelijkheden, zoals individuele videogesprekken, 
videoconferentie, instant messaging en meer. Een op 
IP gebaseerd systeem kan ook applicaties van derden 
integreren, aangezien het een open standaard is die 
wereldwijd wordt toegepast. Deze functies maken 
relevantere interacties in de huidige dynamische 
werkomgeving mogelijk. 

De modernisering van uw infrastructuur naar IP en 
fiber wordt uitgevoerd met het oog op technologische 
convergentie om een maximale stabiliteit en 
operabiliteit te garanderen. Deze migratie is een 
heuse kans om uw digitale transformatie te versnellen 
en kosten te rationaliseren dankzij een convergente 
benadering van uw behoeften. 

De voordelen van glasvezel zijn talrijk: snellere 
overdrachtssnelheid (upload en download), kortere 
latentietijd, betrouwbaarheid van de verbinding 
die ongevoelig wordt voor elektromagnetische 
storingen, ondersteuning voor het openen van nieuwe 
vooruitzichten voor ontwikkeling, enz. 

A Meer weten hierover?

Fiberdiensten
Het gaat er dus om de ‘drager’ van uw diensten te moderniseren door de switch te maken van koper naar fiber. 
Voor het overgrote deel verandert er niets aan uw telecomdiensten

1. Zakelijke telefonie 
 
Telefonie over fiber maakt gebruik van IP-telefonie.  
Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van 
uw noden. 

A Klik hier voor meer informatie.

IP-telefonie werkt op dezelfde manier als een tradi-
tionele telefoonlijn, alleen loopt het IP-kanaal via uw 
modem. Bijna alle toestellen van het Proximus-gam-
ma zijn compatibel met IP-telefonie (telefooncentrale 
en terminals)

Proximus biedt IP-telefonieoplossingen aan die 
perfect compatibel zijn met uw bestaande telefonie-
toepassingen. Er zijn echter nog altijd oplossingen die 
gebruikmaken van modems (type V90 bijvoorbeeld) 
met fabrikant gebonden protocollen. Wij raden u aan 
om bij de leverancier na te kijken of deze modems IP-
compatibel zijn en ze te vervangen indien nodig.

A Klik hier voor meer informatie.

Opgelet: Bij IP-telefonie moet u ervoor zorgen 
dat uw modem nooit zonder stroom valt. Dit is 
een aandachtspunt voor kritieke toepassingen 
die gebruik maken van een telefoonlijn zoals een 
alarmsysteem of betalingsterminal. Zorg ervoor 
dat er altijd stroom voorzien is. Maak daarom 
gebruik van een batterij of UPS, verkrijgbaar als 
optie bij Proximus.

A Klik hier voor meer informatie.

https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html
https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.proximus.be/nl/id_catl_telephony/bedrijven-en-overheden/telefonie.html
https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://proximus.showpad.biz/webapp2/results?query=migrate%20service%20line&slug=8c451dfc1606f3c79c023f5dcb6b22d0
https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.proximus.be/nl/id_cb_backupbattery/zelfstandigen-en-kleine-bedrijven/toestellen-voor-zelfstandigen/internet-en-tv/backup-batterij-b-box-3-v-.html


2. Internet op fiber 
 
Uw huidige internetoplossingen via koper zijn 100% compatibel met de fiberoplossingen. 
Daarom is er bij de omschakeling van deze dienst geen impact op uw toepassingen.  
Het IP-adres blijft behouden.

A Klik hier voor meer informatie.

3. Explore op fiber 
 
Explore-oplossingen zijn digitale oplossingen en daarom perfect compatibel met fiber. 
Net als voor andere oplossingen zorgt fiber voor meer stabiliteit.

DSL-lijnen worden overgeschakeld naar gedeelde fiber (GPON) en EFM-dragers naar 
point-to-point (EAL) fiber.  

A Klik hier voor meer informatie.

4. Progressieve kalender 
 
Proximus rolt zijn fibernetwerk zone per zone uit over een tijdspanne van 5 jaar per zone.

A Ga hier na of er al fiber in uw zone aanwezig is.

De overgang van koperdiensten naar glasvezel volgt een parallelle evolutie, waarvan de 
cyclus is aangepast aan hun specifieke behoeften. Aan het einde van deze periode van  
5 jaar moeten alle lijnen voor een betrokken gebied op glasvezel zijn. Onderstaande al-
gemene kalender geeft u een overzicht van de opeenvolgende fasen, opgesteld over een 
periode van 5 jaar, dit om een transitie voor al onze klanten mogelijk te maken

Begin van de inzet 
van glasvezels.

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

Mogelijkheid om per geval over te schakelen 
naar glasvezel.

Progressieve  
sluiting van het  
kopernetwerk.

Begin van migratie.

Einde  
commercialisatie 
koperdiensten.

Verplichte vezel.

Einde van het  
kopernetwerk. 
100% glasvezel, 0% koper.

Outphasing van koper.

https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.proximus.be/nl/id_catl_internetnetworks/bedrijven-en-overheden/netwerken/internet.html
https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.proximus.be/nl/id_cl_explore/bedrijven-en-overheden/netwerken/bedrijfsnetwerken/explore.html
https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html


5. Uitrol van het Proximus-fibernetwerk in uw area 
 

5.1  Definitieve migratiedatum
Aangezien uw gebied onder een glasvezelimplementatie valt, heeft u waarschijnlijk al 
algemene informatie hierover ontvangen. Vanaf jaar 4 en vooral 5 zijn migraties nodig.
Proximus neemt contact met u op wanneer we de laatste fase (einde van koper) in uw 
regio hebben bereikt en een migratie van uw koperoplossingen naar glasvezel nodig is 
om een onderbreking van uw diensten te voorkomen.
De brief informeert u over de deadline waarop de migratie moet zijn voltooid.

5.2  Contactpersoon
Proximus heeft een contactpersoon binnen uw bedrijf nodig om de migratie optimaal te 
beheren, de nodige informatie te verstrekken over het gebruik van de lijnen, de site voor 
te bereiden, de nodige toegang te verlenen, enz.
Als u de brief ontvangt, betekent dit dat u de contactpersoon in onze database bent.  
U kunt een andere persoon aanwijzen door de instructies in de mail te volgen.

5.3  Inventaris van de lijnen en het gebruik
U krijgt een brief met de inventaris van de lijnen op de betreffende site. Om evidente 
redenen van vertrouwelijkheid is Proximus echter niet op de hoogte van het gebruik dat 
u van uw lijn maakt. Indien u uw lijn gebruikt voor andere diensten dan enkel telefonie 
(d.w.z. 4KHz-spraaktransmissie), vragen we u dit te vermelden wanneer u contact op-
neemt met Proximus of op de webpagina die beschikbaar wordt gesteld.

5.4  Voorgestelde IP-oplossing in functie van uw telecombehoeften
• Uw telefoonlijn (PSTN) wordt gemigreerd naar een Voice over IP-oplossing.  
• Uw internetlijn wordt gemigreerd naar een FullFiber- of GPON-fiberlijn.
• Uw Explore-oplossingen worden gemigreerd naar GPON of point-to-point. Eventu-

ele Explore-lijnen op fiber met DSL-back-up worden gemigreerd naar een equivalente 
lijn met mobiele back-up. Opgelet: Quality of Service (QoS-protocol) is niet beschik-
baar op de mobiele back-uplijn.

• Voor mobiele oplossingen is er geen impact.

Voor deze migraties is er een interventie ter plaatse nodig om de fiberverbindingen aan 
te sluiten. We installeren de apparatuur waarop het fibernetwerk toekomt (ONTP) en 
een toestel dat de optische signalen omzet in elektrische signalen (ONT). Daarvoor is een 
stopcontact (220V) vereist.  
Zie schema hieronder. 

De NTP: Network Termination Point.  
Passief aansluitpunt

KOPER:

FIBER:

De ONTP: Optical Network 
Termination Point.  
Passief aansluitpunt

De ONT: Zet het optische 
signaal om in een elektrisch 
signaal.

• De B-Box 3v+ of andere router
• De telefoonlijn (VOIP) vertrekt 

vanuit de modem

Klassieke telefoonkabel

UTP kabel

Fiber kabel



5.5  Voorbereiding van de site
Dit is wat we van de contactpersoon verwachten:
• Identificeer de aankomstpunten van uw circuits (inventaris). 
• Zorg voor elektrische voedingen op geschikte locaties.
• Geef indien nodig een contactpersoon aan om deze migratie operationeel te beheren 

om toegang te geven tot het gebouw en onze technici te begeleiden.

Voorbij de ONTP blijft uw interne bedrading ongewijzigd.

5.6  Eigenlijke migratie
Proximus stelt u voor een afspraak te maken om op uw site de apparatuur te installeren 
nodig voor de fiberverbinding. 

Met een glasvezelverbinding installeren we een nieuw optisch verbindingspunt op uw 
site: ONTP of het optische netwerkaansluitpunt. We plaatsen vervolgens de ONT die het 
optische signaal omzet in een elektrisch signaal, en we verbinden de ONT en de ONTP 
met een glasvezelkabel. Van ONT gaan we verder met een UTP-kabel, koper, naar de 
BBOX.

A Hier vindt u een video met uitleg over de installatie van glasvezel

5.7  Begeleiding bij de verandering
Via onze helpdesk en/of uw bevoorrechte commerciële contacten ondersteunt Proximus 
u tijdens het moderniseringsproces.  
U vindt al uw contacten op www.proximus.be/mycontacts

Installatieschema

Binnenkort beschikbaar:  
Volg uw dossier online via MyProximus  
 
Volg deze transformatie via MyProximus, de onlinetool waarmee u  
uw telecomoplossingen beheert. 

Hebt u nog geen MyProximus-account?  
Maak er hier een aan: www.myproximus.be

ONTP

Naar uw interne installatie  
(switch, telefonie, LAN, ...)

ONT BBOX V3

Fiber

Copper

Stroomvoorziening

https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.youtube.com/watch?v=SuTvkP9Ok1M


FAQ’s 

Kan ik mijn huidige telefooninstallatie behouden? 
Voor ‘voice only’ (spraaktelefonie) werkt de Enterprise 
Voice-oplossing met de bestaande toestellen. Om over te 
schakelen naar andere IP-telefonieoplossingen moet ter 
plaatse apparatuur worden toegevoegd. Dit moet u met de 
leverancier bekijken.

Ik gebruik mijn telefoonlijn voor andere doeleinden 
dan telefoongesprekken (liften, alarmen, betaalter-
minals, etc.). Wat moet ik doen? 
Proximus biedt bedrijven continuïteitsoplossingen aan 
waarmee ze hun activiteiten op elk ogenblik kunnen 
voortzetten. Hetzelfde geldt voor deze speciale commu-
nicaties. Het is belangrijk dat de betrokken lijnen en hun 
gebruik worden geïdentificeerd en de te implementeren 
oplossing wordt onderzocht. A Meer info

Ik heb een betaalterminal. Wat moet ik doen? 
De elektronische betaalterminals zijn grotendeels IP-
compatibel. De terminal moet worden aangesloten op de 
Ethernet-IP-poort van de b-box en niet op de spraakpoort 
(TEL). Neem contact op met uw leverancier om deze 
punten te checken.

Blijft de stroomtoevoer op de koperverbinding be-
schikbaar? 
Neen, het is technisch niet mogelijk een elektrisch signaal 

te transporteren over een fiberverbinding. Daarom moe-
ten de alarmlijnen die gebruik maken van de elektrische 
drager worden uitgerust met een zogenaamde UPS-op-
lossing (uninterruptible power supply). U kunt kiezen voor 
een bijkomende UPS-dienst bij Proximus. 

Waar vind ik de prijzen en de contractuele voorwaar-
den? 
De prijzen en contractuele voorwaarden vindt u hier.

Kan ik weigeren om over te stappen naar fiber? 
Het kopernetwerk wordt ontmanteld (zie datum vermeld 
in de brief). Dat betekent dat de telecomdiensten op koper 
niet meer zullen werken. Het is dus noodzakelijk om over 
te stappen naar fiber als u wilt blijven gebruik maken van 
uw telecomdiensten.

Hoelang duurt het om de migratie uit te voeren na 
ontvangst van de brief? 
Wij nemen contact met u op om de migratie uit te voeren. 
Dit gebeurt normaalgezien binnen het jaar.

Wat gebeurt er met oproepen naar de hulpdiensten?
Deze oproepen worden niet gehinderd door de migratie. 
De hulpdiensten zijn altijd beschikbaar via het mobiele of 
fibernetwerk.

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel,  
BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1. Dit document is louter ter informatie en heeft geen enkele contractuele waarde.  
De productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ref. Copper_phaseout_Feb2020.

Meer info

Contacteer ons via www.proximus.be/contactpage

https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://proximus.showpad.biz/login?redirect=https://proximus.showpad.biz/webapp2/results?query=migrate%20service%20line&slug=8c451dfc1606f3c79c023f5dcb6b22d0
https://www.proximus.be/nl/id_cr_warnland/particulieren/r-orphans/wettelijke-informatie.html?

