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1. Inleiding
Overeenkomstig artikel 148sexies, § 3, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, vindt u in de onderstaande tabellen
de naam van de aanbieder van postdiensten die houder is van een individuele vergunning voor
de levering van een dienst van brievenpost binnen de werkingssfeer van de universele dienst.
Volgens deze bepaling wordt de lijst minstens één keer per jaar bijgewerkt en in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt. Volledigheidshalve publiceert het BIPT deze lijst tevens op haar
website.

2. Lijst van de postale operatoren met een individuele vergunning voor
het verstrekken van een dienst van brievenpost binnen de
werkingssfeer van de universele dienst
1.1.

Vergunningen toegekend na 31 december 2010

De onderstaande tabel omvat de naam van de aanbieder van postdiensten die houder is van een
individuele vergunning voor de levering van een dienst van brievenpost binnen de
werkingssfeer van de universele dienst.
Vergunningen toegekend na 31 december 2010
Operator
Datum van registratie
Registratienummer
Mosaïc SPRL (“TBC POST”)
rue Pierre des Béguines, 10
21.5.2013
PO2013-001LIF
1390 Grez-Doiceau
Hierbij dient opgemerkt te worden dat, zoals vastgelegd in artikel 148sexies van de wet van 21
maart 1991, enkel de vergunningshouders die een vergunning na 31 december 2010 hebben
ontvangen van het BIPT, de mogelijkheid hebben om een dienst van brievenpost binnen de
werkingssfeer van de universele dienst aan te bieden onder de voorwaarden bepaald in artikel
148sexies.
Conform artikel 131, § 8, van de wet van 21 maart 1991 wordt onder brievenpost begrepen 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 omslag daarvan vermelde adres. Boeken,
catalogi, kranten en tijdschriften worden niet als brievenpost aangemerkt.
Voor het ophalen, sorteren, transporteren en distribueren van nationale en inkomende
brievenpost tot 2 kilogram, al dan niet aangetekend, dient een vergunning van na 31 december
2010 te zijn toegekend door het BIPT.
Conform artikel 148sexies, § 4, van de wet van 21 maart 1991 zijn de volgende activiteiten vrij
van de vergunningsplicht:
- Het ophalen, het sorteren, het vervoeren en de distributie van postzendingen die
duidelijk verschillend zijn van de universele dienst en aldus niet vallen binnen de
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-

werkingssfeer van de universele dienst. Deze diensten beantwoorden aan de volgende
twee kenmerken:
o De individualisering van de postzending en waarbij de aanbieder van
postdiensten iedere postzending apart registreert zodra deze in behandeling
wordt genomen op het moment van ophaling en deze op een geïndividualiseerde
manier volgt tijdens het hele traject;
o Het voorwerp uitmaken van een bijzondere overeenkomst tussen de afzender en
de aanbieder van de postdienst waarin minimaal afspraken werden gemaakt
over het tijdstip van ophaling en distributie, het tarief, de distributiegarantie, het
geïndividualiseerd volgen van de postzending en burgerlijke aansprakelijkheid.
Het louter transport van brievenpost;
Routage-activiteiten die worden verricht in opdracht van een afzender. Routageactiviteiten bestaan uit activiteiten van gereedmaking van postzendingen volgens de
normen van de aanbieder van postdiensten eventueel in combinatie met andere
activiteiten ter voorbereiding van postdiensten zoals de verpakking, het afdrukken of de
frankering van de postzendingen.

Uitgaande brievenpost en postdiensten andere dan brievenpost (vb. pakjes) zijn eveneens nietvergunningsplichtig.

1.2. Vergunningen toegekend vóór en tot en met 31 december 2010
Onderstaande tabel geeft enkel de vergunningen weer die toegekend werden vóór en tot en met
31 december 2010 betreft, en waarvan de houder geen afstand heeft gedaan na de
wetswijziging.
Vergunningen toegekend tot 31 december 2010 en niet opgeheven
Operator
Datum van registratie
Registratienummer
G3Worldwide (Belgium) NV
Generaal de Wittelaan 11C
15.2.2007
PO3250LIN
2800 Mechelen
Deutsche Post AG
Charles de Gaulle Strasse 20
12.10.2006
PO1730LIF
DE 53113 Bonn
Allemagne
Belgische Distributiedienst N.V.
Mechelsesteenweg 414
5.10.2006
PO1231LIN
1930 Zaventem
Maatschappij voor de distributie van
Periodieken, Pers en Publiciteit
(PPP)BVBA
5.10.2006
PO2995LIN
Rusatiralaan 3
1083 Ganshoren
Deutsche Post Global Mail S.A.
Avenue Roger Vandendriessche,18
31.8.2006
PO1682LIF
1150-Bruxelles
Tot 31 december 2010 was de brievenpost nog niet volledig geliberaliseerd en bestond er een
systeem van aangifte en vergunningen. Aangiften dienden te worden uitgevoerd voor
postdiensten die geen deel uitmaakten van de universele dienst en werd in het Belgisch
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Staatsblad gepubliceerd. De vergunningen dienden aangevraagd en verkregen te worden voor
niet-voorbehouden postdiensten die deel uitmaakten van de universele dienst van brievenpost.
Dit was onder meer het geval voor zendingen van brievenpost boven 50 gram tot en met 2 kg.
Sinds 1 januari 2011 zijn ook de zendingen van brievenpost tot 50 gram niet langer
voorbehouden. Dit heeft tot gevolg dat de licentie van vóór 31 december 2010 nog kan bestaan
indien de betrokkene geen afstand ervan heeft gedaan , maar de licentiehouder kan daarmee
geen brievenpost aanbieden zoals omschreven in huidig artikel 148sexies, § 1 van de wet van 21
maart 1991.
In dat geval zal de betrokkene het BIPT echter moeten verzoeken zijn vergunning aan te
passen. Tot op heden heeft geen enkele vergunningshouder van vóór 31 december 2010 een
aanpassing aangevraagd bij het BIPT.
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