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Proximus stopt met het telegram na meer dan 150 jaar 
goede en trouwe dienstverlening 
 

 Op 29 december 2017 stopt Proximus definitief met de dienst voor 

verzending en ontvangst van telegrammen. 

 Het telegram, dat lange tijd werd gebruikt om een geboorte, huwelijk of 

overlijden aan te kondigen, moest geleidelijk aan plaats ruimen voor 

modernere en goedkopere communicatiemiddelen. 

 De laatste jaren werd het telegram nog slechts door een handvol 

residentiële en professionele klanten gebruikt. 

 Met het einde van het telegram wordt er een bladzijde omgeslagen in 

de geschiedenis van Proximus, want de elektrische telegraaf werd in 

België in dienst gesteld in 1846. 

 Even terugblikken: de afkorting RTT (de voorganger van Proximus) 

stond trouwens voor 'Regie voor Telegrafie en Telefonie'. 

   
  

Het telegram: een zeer lange geschiedenis  

De geschiedenis van het telegram in België gaat terug tot meer dan 150 jaar 

voor de elektrische telegraaf en zelfs tot meer dan 200 jaar voor de optische 

telegraaf. De eerste dienst van de elektrische telegraaf werd immers 

gelanceerd in 1846 langs de spoorweglijn die Brussel verbindt met Antwerpen, 

terwijl de eerste dienst van de optische telegraaf in ons land nog veel eerder 

werd opgericht, meer bepaald in mei 1803. We schrijven juli 1930 toen de 

Administratie van Telegrafie autonoom werd en herdoopt werd tot de 'Regie 

voor Telegrafie en Telefonie'. Met andere woorden de RTT, de voorganger van 

Proximus. 

 

Tientallen jaren lang werd het telegram gebruikt door residentiële klanten om 

een geboorte, huwelijk of overlijden aan te kondigen. De mogelijkheid bestond 

zelfs om felicitaties te versturen samen met een fles champagne of een 

knuffel. 

 

Het telegram werd ook lange tijd gebruikt voor professionele doeleinden door 

http://corporate.proximus.com/HM?b=8wqWtRlLFj5HR4aNFPMQhbDaN9BHUByZuYIl8By1-zjbx_0lXvv_-yse5xSnCEmn&c=Ssq6oP-f74TndYSRIUFRZQ


bedrijven uit alle sectoren, meer bepaald door advocaten en 

gerechtsdeurwaarders (aangezien de telegrammen een begin van juridisch 

bewijs vormden) en ook door interimagentschappen (om uitnodigingen te 

versturen).  

  

Sporadisch gebruik tijdens de laatste jaren  

Begin jaren 80 werden er nog meer dan anderhalf miljoen telegrammen 

verstuurd en ontvangen in België. Veel van die telegrammen waren afkomstig 

uit Italië, waar de dienst erg populair was. In de loop der jaren echter nam het 

gebruik van het telegram geleidelijk aan af en werd het vervangen door 

modernere en goedkopere communicatiemiddelen: eerst door de fax, daarna 

door e-mail, sms en recenter nog door instant messaging. 

 

Begin jaren 90 was het verkeer in België teruggevallen tot ongeveer een half 

miljoen telegrammen per jaar. Een cijfer dat naar 150.000 gezakt is in het 

begin van de jaren 2000 en vervolgens naar nauwelijks 50.000 tien jaar later. 

De laatste maanden werd de telegramdienst van Proximus nog slechts door 

een tiental professionele klanten op regelmatige basis gebruikt en nog heel 

zelden door residentiële klanten. In totaal werden er iets meer dan 8000 

telegrammen verstuurd en ontvangen tijdens de 11 eerste maanden van 2017, 

wat een daling inhoudt van meer dan 20% ten opzichte van 2016. 

Vanzelfsprekend werden de regelmatige professionele klanten persoonlijk op 

de hoogte gebracht en heeft Proximus hun alternatieve oplossingen 

aangeboden.  

Het laatste telegram  

Zoals ook het geval was in veel buurlanden heeft Proximus dus beslist zijn 

telegramdienst stop te zetten vanaf 29 december 2017. Na tientallen jaren 

goede en trouwe diensten is de tijd voor het telegram gekomen om definitief 

plaats te maken voor de nieuwere communicatiemiddelen. Meer dan ooit is 

Proximus vastberaden om optimaal in te spelen op de behoeften van de 

bedrijven en burgers door hun digitale diensten en eenvoudige en 

 

innovatieve oplossingen te bieden om hun leven aangenamer en hun werk 

efficiënter te maken. Dit streven naar permanente vooruitgang dat ook al aan 

de basis lag van het telegram in de 19e eeuw, is iets wat de teams van 

Proximus tot op vandaag blijft bezielen.  

  

   
  

   
  



 

  

 
  

 

Follow us! 

 

           
  

Over Proximus 

De Proximus Groep is een telecommunicatie- en ICT-bedrijf dat actief is op de Belgische en 

internationale markt voor residentiële klanten, bedrijven en overheidsinstellingen. Proximus wil 

een leverancier van digitale diensten worden, die alle personen en alle dingen connecteert zodat 

mensen beter leven en slimmer werken. Via zijn geïntegreerde vaste en mobiele netwerken van 

topkwaliteit biedt Proximus overal en altijd toegang tot digitale diensten en gebruiksvriendelijke 

oplossingen, en tot een brede waaier van multimedia-inhoud. Proximus vormt technologieën 

zoals Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud en Security om tot oplossingen met een positieve 

impact op mens en maatschappij. Met zijn 13.633 medewerkers, die zich allemaal inzetten om 

een superieure klantenervaring te bieden, realiseerde de Groep eind 2016 een onderliggende 

groepsomzet van 5.871 miljoen EUR. 

 

Proximus (Euronext Brussel: PROX) is ook in Luxemburg actief via zijn filialen Telindus 

Luxembourg en Tango, en in Nederland via Telindus Netherlands. Zijn filiaal BICS biedt 

internationale wholesaleoplossingen van topkwaliteit voor leveranciers van spraak- en mobiele 

datadiensten wereldwijd. 

 

Bezoek voor meer informatie www.proximus.com en www.proximus.be 
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