Richtlijnen voor een nationaal SBB-plan in België
In 2013 heeft IDATE de opdracht gekregen om een plan voor een nationaal programma op te
stellen om de ontwikkeling van breedband en supersnelle breedband in België te versnellen.
De opdracht bestond uit drie fasen:
-

Fase 1. Analyse van de situatie voor breedband en supersnelle breedband in België
eind 2012, en tendensen in de ontwikkeling voor de komende maanden/jaren in het
licht van de bekendmakingen van de belangrijkste partijen van de sector en in de
context van de digitale agenda voor Europa.

De digitale agenda voor Europa heeft de volgende doelen voor dekking en penetratiegraad van
SBB:
-

100% van de huishoudens kan gebruikmaken van technologie die een toegangssnelheid
van minimaal 30 Mbps biedt;
50% van de abonnees heeft een toegangssnelheid van minimaal 100 Mbps.

Inzake dekking staat de Belgische markt er momenteel goed voor. Dankzij de betrokkenheid
van zowel de vroegere monopolist als de kabeloperatoren is er een dekking van ongeveer 98 %
via het vaste netwerk (via FTTN+VDSL of door de modernisering van de coaxnetwerken van de
kabeloperatoren), dat een snelheid van minimaal 30 Mbps biedt. De resterende 2 % van de
huishoudens zou binnenkort voorzien moeten worden via de mobiele 4G-netwerken. Dan zou
het eerste doel van de digitale agenda voor Europa, over de dekkingsgraad, binnen de gestelde
termijn in België behaald worden. Er zijn meer twijfels over het bereiken van het tweede doel,
de penetratiegraad.
-

Fase 2. Vergelijkend onderzoek van belangrijke nationale BB- en SBB-programma's

Voor deze analyse zijn negen landen onderzocht: Duitsland, Frankrijk, Zweden, GrootBrittannië, de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en Singapore. In deze
fase van het onderzoek werden de doelstellingen en de instrumenten opgelijst die ingezet
werden in het kader van nationale programma’s. Daarnaast werden de meest relevante
maatregelen geïdentificeerd die genomen kunnen worden op de Belgische markt.
-

Fase 3. Projectvoorstel voor een nationaal programma in België

De laatste fase van het onderzoek bestaat uit de uitwerking van een project voor een nationaal
programma. IDATE heeft om precies te zijn vier actiegebieden geïdentificeerd, elk met drie tot
vijf concrete maatregelen. Het doel is om een nationale context te creëren waarin de
doelstellingen van de digitale agenda voor Europa gehaald kunnen worden of zelfs, op de
langere termijn, overtroffen worden. Ten slotte worden er verschillende maatregelen
voorgesteld om de markt te stimuleren en alle betrokken partijen, overheidsinstanties,
belangrijke gebruikers (zowel particulieren als bedrijven) in te schakelen. Een van de essentiële
succesfactoren is de oprichting van een sturend orgaan dat toezicht moet houden op de
uitvoering van het programma en de voorgestelde maatregelen.
Vier actiegebieden om supersnelle breedband in België te stimuleren
1. Een gemeenschappelijke, strategische visie op de uitrol van breedband en supersnel
breedbandinternet in België aanmoedigen
2. Witte vlekken vermijden en ervoor zorgen dat belangrijke gebruikers verbinding
hebben
3. Mogelijkheden bieden voor de operationele uitrol van vaste en mobiele netwerken
4. Een dynamisch ecosysteem rondom SBB creëren

