BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN
EN TELECOMMUNICATIE
PERSBERICHT

Het BIPT ontvangt 1 offerte voor de bezorging van erkende kranten
en erkende tijdschriften
Brussel, 18 mei 2015 – Het BIPT heeft vandaag 1 offerte ontvangen voor de
concessie voor de bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften. Het
gaat om bpost. Deze offerte zal nu verder onderzocht en beoordeeld worden op de
regelmatigheid, de financiële onderbouw, prijs en kwaliteit.
De bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften is een dienst van algemeen
economisch belang die momenteel is toevertrouwd aan bpost. Sinds 1 januari 2011 is
de Belgische postmarkt volledig geliberaliseerd en wordt geen enkele postdienst meer
voorbehouden aan bpost. In een besluit van de Europese Commissie van 2 mei 2013
over de diensten van algemeen economisch belang die door bpost worden geleverd,
werd besloten dat de toewijzing van de bezorging van erkende kranten en tijdschriften
via een concessieprocedure moet plaatsvinden.
In die context publiceerde het BIPT in 2014 een aankondiging van concessie en een
oproep tot het indienen van de kandidaturen voor de bezorging van erkende dagbladen
en erkende tijdschriften. Het BIPT ontving 3 kandidaturen, namelijk van bpost, BD
(Belgische Distributiedienst) en AMP (Agence et messagerie de la Presse). De
Ministerraad heeft op 6 februari 2015 de 3 ontvangen kandidaturen weerhouden.
Zij werden uitgenodigd om binnen ten hoogste 90 kalenderdagen, d.i. tot 18 mei 2015
(11 uur), een offerte in te dienen op basis van het bestek dat hen werd toegestuurd dat
de technische specificaties voor de gunning omvat alsook de criteria voor de gunning.
Het BIPT heeft vandaag 1 offerte ontvangen, namelijk van bpost.
Een jury zal deze offerte onderzoeken en beoordelen op de regelmatigheid, de financiële
onderbouw, prijs en kwaliteit en het dossier voorbereiden voor verdere besluitvorming.
De concessieovereenkomst zal worden gesloten voor een duurtijd van 5 jaar.
Voor meer informatie (voor de journalisten), gelieve contact op te nemen met:
Dirk Appelmans
Woordvoerder
Tel.: 02 226 87 67
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