2020 in enkele cijfers

De tools van het BIPT
Het BIPT heeft verscheidene praktische tools ontwikkeld om de gebruikers
te helpen bij hun keuze van goed presterende diensten tegen de beste voorwaarden:

Op 14 juli 2020 heeft het BIPT
voorlopige gebruiksrechten in de
3600-3800MHz-frequentieband aan
5 operatoren verleend: Cegeka, Entropia,
Orange, Proximus en Telenet.
De gebruiksrechten geven deze
operatoren de mogelijkheid om te starten
met de uitrol van 5G in België
in deze frequentieband.

Voor het uitvoeren van zijn opdrachten in
2020 heeft het BIPT kunnen steunen op
zijn 218 medewerkers.
Dankzij hun werk konden de projecten
uit het werkplan 2020, dat het strategischplan 2020-2022 als basis heeft,
gerealiseerd worden.

De Covid-19-pandemie heeft
een grote impact gehad op het gebruik
van elektronische-communicatiediensten.
We constateerden onder andere een
toename van 52% van het vaste
breedbandverkeer ten opzichte van 2019.

Op 375 locaties staan pakketautomaten
ter beschikking die over het algemeen
24/7 toegankelijk zijn voor de verzending
en/of ontvangst van pakketten.
De uitbouw van dit netwerk is het antwoord
op de sterke toename van de pakketzendingen
die in de laatste jaren geobserveerd werd en
die door de gezondheidscrisis versterkt is.

Een prijsvergelijker:
door bepaalde gegevens in te voeren
of via zijn klantenpagina, kan de
consument het meest voordelige
tariefplan vinden dat het beste
overeenstemt met zijn verbruik of
behoeften.
www.bestetarief.be

Een dataportaal waarop de
consument alle nuttige informatie kan
vinden om de telecomoperatoren te
vergelijken: mobiele- en vastedekkingskaarten, een
kwaliteitsbarometer en informatie
over de concrete ervaring van de
gebruikers van Belgische mobiele
netwerken.

Een postale atlas met een interactieve
kaart waarop de postale-servicepunten
van de verschillende operatoren staan
aangeduid, evenals de beschikbare
diensten.

Belgisch Instituut voor postdiensten
en telecommunicatie

www.postaalpunt.be

www.bipt-data.be/nl

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
POSTDIENSTEN

Vragen?

Postdiensten
Radioamateurs
Maritieme radiocommunicatie
Sociale tarieven

postalsector@bipt.be
ram@bipt.be
bmr@bipt.be
stts@bipt.be

Voor elke vraag

info@bipt.be

Het BIPT is ook te vinden op de sociale netwerken:
https://twitter.com/BIPT_IBPT
https://www.linkedin.com/company/bipt
https://www.facebook.com/bipt.ibpt/

SPECTRUMBEHEER
MEDIA IN BRUSSEL
NETWERKVEILIGHEID

Het BIPT

2020 in enkele woorden

Het BIPT is de federale regulator die bevoegd is voor de markt voor elektronische
communicatie, de postmarkt, het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties en radio- en televisieomroep in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het BIPT moet binnen zijn verschillende
bevoegdheidsdomeinen zes doelstellin-

gen waarmaken die, voor het grootste
deel, rechtstreeks voortvloeien uit Europese en Belgische regelgevingskaders.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken
berust het BIPT op zijn strategisch plan
2020-2022, dat de strategische assen
en de prioritaire werkgebieden bepaalt
om een betrouwbare en competitieve

communicatieomgeving voor iedereen
te garanderen.
Het BIPT kan beslissingen nemen, sancties opleggen, raadplegingen en studies
lanceren. Het werkt samen met de nationale of Europese reguleringsinstanties.
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2020 in enkele woorden

Gezondheidscrisis

Internationale vertegenwoordiging

Netwerken en informatiesystemen

Door de gezondheidscrisis zijn telewerk, afstandsonderwijs en e-commerce de norm geworden. De druk op
netwerken en pakjesvervoerders is
vergroot. Samen met de operatoren
heeft het BIPT erop toegezien dat er
zich geen grote tekortkomingen
voordeden.

Het BIPT heeft zijn positie op de internationale scène versterkt door de verkiezing van Michel Van Bellinghen tot
voorzitter van Berec in 2021. Op het
gebied van de postdiensten heeft België de kandidatuur van Jack Hamande
voorgesteld voor het voorzitterschap
van de UPU.

In een geconnecteerde maatschappij
blijkt de beveiliging van netwerken en
informatiesystemen van fundamenteel
belang. Het BIPT heeft meegewerkt
aan de reorganisatie van het proces
voor de identificatie van de nationale
kritieke infrastructuren en aan het opstellen van een wetsvoorstel tegen
nieuwe vormen van fraude via sms
(“smishing”), alsook van wetgevende
maatregelen die een betere bescherming van de toekomstige 5G-infrastructuur van het land tot doel
hebben.
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5G

Rebranding
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1.	Centrale zetel
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
2. Controlecentrum van Anderlecht
3. Controlecentrum van Antwerpen
4. Controlecentrum van Gent
5. Controlecentrum van Luik

«Een betrouwbare
en competitieve
communicatieomgeving
voor iedereen»

Op het gebied van de “rebranding” zijn de
activiteiten die in 2019 begonnen waren
met de invoering van een nieuw logo,
voortgezet. In verband met de tools van
het BIPT (zoals de prijsvergelijker en de
site postaalpunt.be) is een communicatiecampagne opgezet, om deze meer
bekendheid te geven. In de prijsvergelijker
(bestetarief.be) is bovendien een optie
voor automatische berekening toegevoegd
om het gebruik ervan te vergemakkelijken.
Het BIPT heeft ook een nieuwe versie van
zijn website online gezet, die de klemtoon
legt op bruikbaarheid en ergonomie.

Nieuw driejaarlijks strategisch plan
Het BIPT heeft zijn strategisch plan
2020-2022 opgesteld, met als visie een
betrouwbare en competitieve communicatieomgeving voor iedereen te incarneren en te verdedigen, overeenkomstig de
missies, waarden en actiegebieden van
het BIPT.

Het BIPT heeft het mogelijk gemaakt
om te starten met de 5G-uitrol door
voor de 3600-3640MHz-band voorlopige gebruiksrechten te verlenen en
door het wettelijke kader voor te bereiden dat nodig is voor de introductie van
5G in België.
Het jaarverslag
online vinden:

https://jaarverslag.bipt.be

tot de kabelnetwerken werden afgerond. Op de postale markt heeft het
BIPT het onderzoek van de analytische
boekhouding van bpost voor de jaren
2017 en 2018 afgerond. Het BIPT
heeft verder een studie voorbereid ter
beoordeling van de immateriële
voordelen die voortvloeien uit de universeledienstverplichtingen van bpost.

Bevordering van de communicatie
In de elektronische-communicatiesector heeft het BIPT zich met name
gebogen over de tarieven voor de toegang tot het glasvezelnetwerk van
Proximus, om de wholesaletoegang te
vergemakkelijken voor de alternatieve
operatoren. Ook de besluiten met betrekking tot de tarieven voor toegang

De consumenten
bewust maken
en de transparantie
van de aanbiedingen
verhogen

