Broadband - Nederland
De Nederlandse overheid ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit Society. Dat houdt in dat alle
huishoudens in 2020 de mogelijkheid moeten hebben om een breedbandverbinding met een snelheid
van tenminste 100 Mbps te gebruiken en een overgrote meerderheid zou tegen 2023 voordeel
moeten halen uit 1 Gbps. Mobiele netwerken moeten op elk moment en vanaf elke locatie toegang
hebben tot basisdiensten en de overheid is daarom van plan dekkingseisen te stellen voor de
komende frequentieveilingen.

Samenvatting van de ontwikkeling van breedband in
Nederland
De Nederlandse Digitale Agenda en het Actieplan Digitale Connectiviteit voldoen aan de
doelstellingen van Gigabit Society. Nederland behoort tot de lidstaten die het best presteren wat
betreft de dekkingsgraad van NGA en heeft als doel om de Europese digitale leider te blijven die
hoogwaardige connectiviteit biedt die een breed scala aan eisen dient en altijd en overal tegen
concurrerende prijzen beschikbaar is. Momenteel, bijna 98% van alle stedelijke en landelijke gebieden
in Nederland waren voorzien van een NGA-netwerk (tenminste 30 Mbps).

Landelijke breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten
In Nederland zijn verschillende overheden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
breedband. Daartoe behoren gemeentes, provincies en, op landelijk niveau, het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.
De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op eerlijke concurrentie en op bescherming
van consumenten in de sectoren energie, telecommunicatie, transport en post.
Belangrijkste doelen voor de ontwikkeling van breedband
In 2018 werd de Nederlandse Digitaliseringsstrategie uitgegeven, waarin staat wat nodig is om
Nederland klaar te stomen voor de digitale toekomst. De uitdaging voor de overheid is het versnellen
en ondersteunen van de digitale transitie in publieke sectoren en het versterken van verdere
privacybescherming, cyberveiligheid, digitale vaardigheden en eerlijke concurrentie.
Het Connectivity Action Plan verﬁjnt de doelstellingen van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en
schetst de inspanningen van de overheid om de Europese digitale leider te blijven met het doel om
een hoge kwaliteit connectiviteit te bieden die aan een breed scala van eisen kan voldoen en altijd
beschikbaar is tegen concurrerende prijzen en overal. Met dit plan ondersteunt de Nederlandse
regering de doelstellingen van de EU Gigabit Society. Alle huishoudens moeten de mogelijkheid
hebben om toegang te krijgen tot breedbandnetwerken van ten minste 100 Mbps en een overgrote
meerderheid moet tegen 2023 proﬁteren van 1 Gbps.
Belangrijkste maatregelen voor de ontwikkeling van breedband
In het algemeen wordt er bij de Nederlandse breedbandstrategie gekozen voor een
marktgericht ontwikkeling van de infrastructuur. Er is een doorslaggevende nadruk op de rol
van lokale en regionale partijen bij het coördineren en vereenvoudigen van het proces. De
meeste infrastructuur wordt zelfstandig uitgerold door de aanbieders. Hierbij is de belangrijkste
taak van de lokale autoriteiten om beperkingen op te lossen en het uitwisselen van informatie
en best practices tussen de verschillende partijen te stimuleren
Overheidssteun: Hoewel er geen overheidssteun op landelijk niveau is, onderzoeken sommige
regionale autoriteiten de mogelijkheden van overheidssteun op een kleinere schaal. De
nationale overheid ondersteunt deze autoriteiten hierbij en werkt aan een kader voor
staatssteun.

Landelijke en regionale ﬁnancieringsinstrumenten voor
breedband
Overheidssteun: Het parapluplan wordt momenteel ontwikkeld, waardoor het voor lokale
autoriteiten gemakkelijker wordt om ﬁnanciële steun te verlenen voor de bouw. Het indienen
van individuele ﬁnanciële steunregelingen bij de Europese Commissie is dus niet langer nodig.

Gegevens over de ontwikkeling van breedband en
technologieën in Nederland
Bekijk voor de meest recente gegevens over de dekkingsgraad, abonnementen en penetratiegraad
van verschillende breedband technologieën en kosten scorebord en de landelijke
voortgangsrapporten van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrum toekenningen voor draadloos breedband
Raadpleeg het Europese 5G-observatorium voor details over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen.
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Contactgegevens
BCO Nederland (nationaal breedband competentiebureau): Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat
Adres: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, Nederland
Contact per e-mail
Telefoon: +31 61 116 43 16
Website
Autoriteit Consument & Markt
Adres: Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, Nederland
Contact per e-mail
Telefoon: +31 70 7222 000
Website
Follow the latest progress and learn more about getting involved.
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Nieuws
State of the Union: Commission proposes a Path to the Digital Decade to deliver the EU's digital
transformation by 2030
Today, the Commission proposed a Path to the Digital Decade, a concrete plan to achieve the digital
transformation of our society and economy by 2030. The proposed Path to the Digital Decade will
translate the EUʼs digital ambitions for 2030 into a concrete delivery mechanism. It will set up a
governance framework based on an annual cooperation mechanism with Member States to reach the
2030 Digital Decade targets at Union level in the areas of digital skills, digital infrastructures,
digitalisation of businesses and public services. It also aims to identify and implement large-scale

digital projects involving the Commission and the Member States.
EVENT | 29 September 2021
WiFi4EU: second online workshop for WiFi Installation Companies

This one-hour online workshop (10:00-11:00 CEST) is dedicated to WiFi Installation Companies
involved in the WiFi4EU initiative. Its objective is to answer their questions in order to help overcome
hurdles and accelerate network deployment. This workshop is an important opportunity in view of the
approaching deadline, which risks the loss of municipalities’ € 15,000 WiFi4EU vouchers.
EVENT | 26 October 2021
2021 Annual Conference of the European Broadband Competence Oﬃces Network

Marking the BCO Network's ﬁve-year milestone, the 2021 Annual Conference will address important
EU policy and funding developments, as well as BCOs' achievements and goals. The agenda will
include Rural Digital Futures, Gigabit targets and the Digital Compass, EU Structural Funds and the
Recovery and Resilience Facility, State aid and evolving technology, and CEF2 Digital. The ﬁnal
agenda will be shared with participants directly. This online event is open to all members of the
European Broadband Competence Oﬃces Network.
VIDEO | 26 August 2021
Catalonia’s EU-funded ﬁbre network connects over 400 government sites and promotes competitive
rural digital services

Thanks to the European Regional Development Fund, Catalonia built a ﬁbre backbone to connect over
400 government and local administration sites across the region. By oﬀering the network’s extra
capacity to the market, this ‘open network’ allows local operators to compete to use the infrastructure
and deploy services to under-served rural areas. “We have generated an ecosystem of over 80 local
operators to promote competence and competitiveness in these local areas with very high-quality
services”, explains David Ferrer, Catalonian’s Secretary of Digital Policies, in this video interview.
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De Belgische strategie op het gebied van breedband is bestanddeel van de bredere beleidsstrategie:
“Digital Belgium - Plan for Ultrafast Internet in Belgium 2015-2020”. Het doel is het leveren van
snelheden tot maximaal 1 Gbps voor de helft van het land in 2020, het zorgen voor...
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