Het nationale
netwerkrapport
Hoe scoren de 3 grootste
mobiele operatoren?

Mobiele netwerken
vergeleken
Voor het vierde jaar op rij onderwierp het Belgisch Instituut voor Postdiensten
en Telecommunicatie (BIPT) de drie grote mobiele netwerken aan een grondig
onderzoek.
In een onafhankelijk rapport belicht de telecomregulator alle aspecten: van up- en downloadsnelheden
tot netwerkdekking en geluidskwaliteit. De conclusie? De drie grootste operatoren – Telenet, Proximus
en Orange – scoren uitstekend. En dat is goed nieuws. Nu we steeds meer hybride werken is een
ijzersterk mobiel netwerk onmisbaar voor bedrijven en hun medewerkers. Een mobiele operator kiezen
voor je onderneming doe je als zaakvoerder of mobiele fleetmanager beter met kennis van zaken.
Daarom vatten we het BIPT-rapport* hieronder voor je samen.

1. Resultaten voor internet

2. Resultaten voor bellen

3. Resultaten netwerkdekking

4. Het BIPT-rapport samengevat

Zo werd er getest
Het BIPT voerde samen met Commsquare deze studie uit gedurende september 2021.
Met een dakkoffer vol technische apparatuur en enkele smartphones op het dak doorkruisten
twee personenwagens het hele land om de bel- en surfervaring door te lichten. Ze passeerden
tientallen grote steden, rurale gebieden en snelwegen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, goed
voor in totaal 10.500 afgelegde kilometers.
De experts deden maar liefst 8.300 telefoongesprekken en meer dan 55.000 datatests per
netwerk. Voor de betrouwbaarheid van de tests werden de onderzochte locaties niet op voorhand
gecommuniceerd aan de operatoren.
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1.	Resultaten voor internet
Videobellen met klanten, onderweg een presentatie downloaden, snel nog iets
googelen... medewerkers hebben een vlotte mobiele netwerkverbinding nodig om
efficiënt hun job te kunnen doen. Zeker nu werken vanop afstand in heel wat bedrijven
een blijvertje is. Maar bij welke operator ben je daarvoor aan het juiste adres?
Het BIPT zocht het uit aan de hand van 5 toepassingen uit de praktijk.

MEETRESULTATEN

Telenet

Proximus

Orange

Gemiddelde (Mbit/s)

93.5

79.2

69.9

Traagste 10% (Mbit/s)

15.8

12.1

9.5

Gemiddelde (Mbit/s)

22.7

25.7

28.6

Traagste 10% (Mbit/s)

3.8

5.2

5.7

Mediane tijdsduur (s)

1.6

1.5

1.6

98.5

98.9

98.5

2.5

2.0

1.9

Succesratio (%)

98.8

99.1

98.8

Mediane tijdsduur (s)

2.6

2.6

2.6

Succesratio (%)

99.3

99.5

99.3

Succesratio

Succesratio (%)

99.1

99.4

99.1

Tijd tot eerste beeld

Gemiddelde duur (s)

2.9

2.7

3.0

Videokwaliteit

Gemiddelde MOS

4.2

4.2

4.2

Mediane tijdsduur (s)

1.5

1.4

1.5

99.6

99.7

99.6

Doorvoersnelheid
HTTP-download

Downloadsnelheid

HTTP-upload

Uploadsnelheid

Bestandsoverdracht
HTTPS-download
10 MB

Bestandsdownload

HTTPS-upload
5 MB

Bestandsupload

Succesratio (%)
Mediane tijdsduur (s)

Webbrowsen
Alle webpagina’s

Duurtijd
webbrowsen

Videoweergave

YouTube streaming
(gebufferd)

Cloudopslag
Dropbox upload
1 MB

Upload

Succesratio (%)
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1.	Resultaten voor internet
Wat blijkt?
De doorvoersnelheid is de snelheid die het netwerk kan bieden aan een gebruiker.
Hoe hoger de doorvoer, hoe meer data je per seconde kan downloaden (uitgedrukt
in megabit per seconde, Mbit/s). Telenet heeft met afstand de hoogste gemiddelde
downloadsnelheid, gevolgd door Proximus en Orange.
De bestandsoverdracht werd gemeten aan de hand van het downloaden van een
bestand van 10 MB of het uploaden van een bestand van 5 MB. Even onderweg een
presentatie bekijken? Proximus zet volgens de studie de snelste downloadtijd neer,
nauw gevolgd door Telenet en Orange. Alle mobiele operatoren hebben een hoog
slaagpercentage om te downloaden.
Webbrowsen gaat snel op elk netwerk. Wanneer je bijvoorbeeld de website van een
leverancier wil checken, opent de pagina gemiddeld na 2,6 seconden op de
drie netwerken.
Een tutorial bekijken op YouTube? De videokwaliteit is met een prima score van
4,2 op 5 gelijkaardig voor alle netwerken.
Bij de resultaten van de cloudopslag stelt het BIPT dat het uploaden van een
1 MB-bestand in Dropbox bij de drie operatoren vrij gelijkaardig verloopt.
Ook de succespercentages om de overdracht te voltooien liggen hoog. Dit is belangrijk
wanneer je medewerkers ook op verplaatsing documenten willen opslaan.

Wat met 5G?
Voor de tests van het BIPT werden 4G-telefoons
van Samsung en LG gebruikt. Ondanks dat
sommige operators al gedeeltelijk dekking
bieden via 5G, werd deze technologie dus
niet opgenomen in de testmethodiek. Eind
2022 vindt de definitieve veiling van de
5G-frequenties plaats en kunnen de operators
landelijke 5G-netwerken beginnen uitrollen.
Sinds eind 2021 kunnen klanten van Telenet in
bepaalde steden al verbinden via 5G.
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2.	Resultaten voor bellen
Bellen met klanten, leveranciers, collega’s ...samen met onze collega’s spenderen we
heel wat uurtjes van onze tijd aan de telefoon. Bedrijven vinden het dan ook belangrijk
dat iedereen vlot mobiel bereikbaar is. Op kantoor, thuis, maar ook onderweg. En dat
uiteraard zónder haperingen en met een prima geluidskwaliteit. Klinkt goed? Het BIPT
deed voor ons de test aan de hand van volgende drie categorieën.

MEETRESULTATEN TELEFONIE

Telenet

Proximus

Orange

Gesprek opzetten en afronden
Call setup succesratio

%

99.7

99.8

99.7

Call completion ratio

%

99.8

99.9

99.8

Gemiddelde tijd opzetten gesprek

s

2.7

1.9

2.2

Gemiddelde tijd opzetten gesprek (laagste 10%)

s

3.6

2.1

2.8

Gesprekskwaliteit gemiddelde score

op 5

4.5

4.4

4.5

Gesprekskwaliteit score (laagste 10%)

op 5

4.0

3.8

3.9

Tijd tot initiëren gesprek

Gesprekskwaliteit

Wat blijkt?
Alle drie de netwerken halen bij het succesvol opzetten en afronden van gesprekken
zeer hoge scores. Kijken we naar de tijdsduur voor het opzetten van een gesprek,
dan gebeurt dit het snelst bij Proximus. Tussen het drukken op de beltoets en het
overgaan van de kiestoon zit bij Proximus slechts 1,9 seconden. Een klein verschil met
de andere netwerken. Telenet levert, samen met Orange, dan weer een iets betere
gesprekskwaliteit. Beide operators halen een gemiddelde score van 4,5 op 5.
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3.	Resultaten netwerkdekking
De BIPT-studie toont
dat de kwaliteit en de
ervaring van de 3 mobiele
netwerken erg goed is.
De hoogste scores
meten ze in de grote en
middelgrote steden van
ons land.
Maar ook in de landelijke
gebieden en langs de
vervoersassen blijft de
kwaliteit prima.
Deze mobiele netwerken
zijn de laatste jaren
bovendien sterk
geëvolueerd, dankzij
investeringen in nieuwe
technologieën en
netwerkoptimalisatie.
Dit zorgt nationaal voor
meer netwerkdekking
en een verbeterde
klantenervaring.

4G-dekking in België

Telenet

Proximus

Orange

Bron: Bipt-data.be, maart 2022
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3.	Resultaten netwerkdekking
4G-dekking in Vlaanderen

4G-dekking in Brussel

Telenet

Proximus

Orange

Bron: Bipt-data.be, maart 2022
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4.	Het BIPT-rapport samengevat
De verschillen tussen de 3 grootste mobiele netwerken in België zijn wat betreft
prestaties in de praktijk vaak zeer klein. Het BIPT concludeert dan ook dat zowel
Telenet, Proximus als Orange uitstekend presteren. Dit was trouwens ook in
2020 al het geval. Ideaal om je medewerkers te ondersteunen bij hun dagelijkse
werkzaamheden: van snel bestanden downloaden tot bellen zonder haperingen.
Je kan dus altijd rekenen op een sterk mobiel netwerk. Zowel op kantoor, thuis als
onderweg.

“Er is geen enkel netwerk dat de anderen overtreft wat
betreft de aspecten die we in kaart brachten en welke
relevant zijn voor de klantenervaring.
We kunnen concluderen dat alle mobiele netwerken in
België zeer goede prestaties bieden voor gebruikers met
een recente 4G-telefoon”

— Bron: BIPT - netwerkrapport 2021 —

Op zoek naar een geschikte mobiele
oplossing voor jouw organisatie, kmo,
groter bedrijf?
Onze mensen helpen je graag verder.

Maak een afspraak
of surf naar
www.telenet.be/bm-contact
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