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Glasvezel
aanleg komt op stoom

Wet en regelgeving
Mijlpalen

Nederland 
is de digitale top

Onze mobiele netwerken zijn de beste en 
snelste van de wereld. 

(P3 Connect mobile benchmark)

Top 3 in Europa op gebied van connectiviteit 
en digitale economie. 

(DESI index)

Ons land is de internationale proeftuin voor 
nieuwe diensten als Disney+ en Google 
Stadia.

april

juni

januari

Start implementatie Telecomcode.

februari 

3 miljoenste glasvezelaansluiting, door 
Glasvezel Buitenaf in Aalten.

maart 

Internationale FttH conferentie doet 
Amsterdam aan.

T-Mobile stapt in de glasvezelmarkt.

oktober

Marktstudie van ACM naar de uitrol van 
glasvezel in Nederland.

In 2019 sloten de Nederlandse aannemers 
ruim 250.000 woningen en bedrijven aan op 
glasvezel, in zowel kernen als buitengebied. 

(data Stratix)

Aanleg in opdracht van oa: 
DELTA Fiber Nederland, KPN, E-Fiber, 
T-Mobile, Glasdraad en Kabelnoord.

We zijn nu halverwege 
de verglazing van het 
buitengebied!

Eindejaarslijstje 
van de Breedbandindustrie

mei

Andere 
trends

Fixed-mo-
bile conver-
gence & 
Quad play

Cloud & 
Edge

WiFi6 & 
Mesh

Artificial 
intelligence 
& Big data

Internet of 
Things & 
Smart City

5G 
is in aantocht

maart

5G handvest aangeboden om het belang van 
5G voor de Nederlandse economie en 
maatschappij te onderstrepen.

oktober

Gesprekstafels door het hele land om met 
gemeenteambtenaren te spreken over de 
uitdagingen en randvoorwaarden voor 5G en 
glasvezel.

Gigabit snelheden
de belofte ingelost

oktober 

VodafoneZiggo start uitrol DOCSIS 3.1 in 
Utrecht en is daarmee na DELTA de 2e aan-
bieder met Gigabit snelheden via de kabel.

Tweak kondigt 10 Gbps abonnement aan in 
gehele verzorgingsgebied.

oktober 

Providers introduceren nieuwe Gigabit 
abonnementen via glasvezel, oa: Kabel-
noord, TriNed en T-Mobile.

september

NLconnect jaarcongres:
5G, voorbij de hype

Mobiele operators 
maken hun 
netwerken qua 
hardware en soft-
ware gereed voor 
5G. Volgend jaar is 
de eerste veiling.

juni

Ministerie van EZK geeft gehoor aan oproep 
NLconnect tot langere periode e-mail for-
warding.

september

Start implementatie Richtlijn auteursrecht in 
de digitale eengemaakte markt.
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