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Hoofdstuk 1: Inleiding
1. Overeenkomstig artikel 6, § 3, van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten
bevat de onderstaande tabel de namen van de aanbieders van postdiensten die houder zijn
van een individuele vergunning. Volgens die bepaling wordt de lijst minstens een keer per
jaar bijgewerkt en gepubliceerd op de website van het Instituut.

Hoofdstuk 2: Lijst van de aanbieders van postdiensten die houder zijn van een
individuele vergunning
2. De onderstaande tabel bevat de namen van de aanbieders van postdiensten die houder zijn
van een individuele vergunning die verleend is door het BIPT voor het aanbieden van
brievenpostdiensten die onder de universele dienst vallen.
Vergunningen verleend na 31 december 2010
Operatoren
met vergunning

Mosaïc SPRL
(“TBC-Post”)
Rue Pierre des
Béguines, 10
1390 Grez-Doiceau

bpost
Muntcentrum
1000 Brussel

Glejor BVBA
Gallestraat 5
3650 Dilsen-Stokkem

SPAN Diffusion
Clos des Masures, 11
4052 ChaudfontaineBeaufays

Registratiedatum

Registratienummer

21-5-2013

PO2013 -001LIF

14-12-20181

PO2018-BPOSTLIF

20-12-2018

10-09-2019

Diensten
aangeboden
in het kader van de
vergunning
Brievenpostdiensten op
het grootste deel van
het nationale
grondgebied en
diensten voor
aangetekende
brievenpost op het
gehele grondgebied
Brievenpostdiensten,
inclusief aangetekende
zendingen, op het
gehele grondgebied

PO2018-GLEJORLIN

Brievenpostdiensten
(zonder aangetekende
zendingen) op het
grondgebied van de
gemeente DilsenStokkem (postnummer
3650)

PO2019SPANDIFFUSIONLIF

Diensten voor
reclamezendingen in de
19 gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

1 Overeenkomstig artikel 29 van de wet van 26 januari 2018 werd bpost geacht over een vergunning te beschikken

tot 31-12-2018. De vergunning die op 14-12-2018 door de Raad van het BIPT aan bpost is verleend, is ingegaan op 101-2019.

3. Overeenkomstig artikel 2, 8°, van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten
wordt verstaan onder “brievenpost”: "een op enigerlei fysieke drager aangebrachte
schriftelijke mededeling die wordt vervoerd en besteld op het door de afzender op de zending
zelf of op de enveloppe daarvan vermelde adres, met uitzondering van boeken, catalogi, kranten
en tijdschriften".
4. Overeenkomstig artikel 6, § 4, van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten
worden de volgende postdiensten uitgesloten van de vergunningsplicht:
-

de postdiensten die krachtens de bepalingen van hoofdstuk 5 betreffende de universele
postdienst van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten (de artikelen 14
tot en met 24) niet tot de universele dienst behoren en aldus niet vallen binnen de
werkingssfeer van de universele dienst;

-

het louter transporteren van postzendingen;

-

de routage-activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 2, 20°, van de wet van 26 januari 2018
betreffende de postdiensten, die bestaan uit activiteiten van gereedmaking van
postzendingen volgens de normen van de aanbieders van postdiensten eventueel in
combinatie met andere activiteiten ter voorbereiding van postzendingen zoals de
verpakking, het afdrukken of de frankering van de postzendingen.
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