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Kenmerk:

Synthese van de raadpleging van de Raad van het BIPT van 23
mei 2007 over een ontwerpmededeling met betrekking tot
postpakketten

1

INHOUDSOPGAVE
1.
2.

INLEIDING .................................................................................................................................................3
SYNTHESE ...............................................................................................................................................3

2

1. INLEIDING
De raadpleging van de Raad van het BIPT van 23 mei 2007 over een ontwerpmededeling met betrekking tot
postpakketten is gehouden van 31 mei 2007 tot 28 juni 2007. Een vereniging van postoperatoren (BCA)
heeft commentaar gericht aan het BIPT.
Deze samenvatting heeft tot doel de meningen en de opmerkingen te weerspiegelen die werden
geformuleerd bij de openbare raadpleging. Zij anticipeert helemaal niet op de standpunten die het BIPT zou
kunnen innemen na afloop van deze raadpleging.

2. SYNTHESE
BCA vestigt de aandacht van het BIPT op de wettelijke grondslag van de raadpleging en van de mededeling.
Volgens haar zou die mededeling een schending vormen van artikel 84 van de Grondwet omdat het voor het
BIPT zou gaan om een authentieke uitlegging van de postwetgeving, een bevoegdheid die aan de wetgever
toebehoort.
Zij verduidelijkt dat de naleving van de essentiële eisen de postsector in gevaar brengt omdat die voor de
ondernemingen administratieve en financiële lasten met zich brengt.
Zij wijst erop dat de wetgever de definitie van “postdiensten” slecht heeft omgezet in het Belgisch recht,
omdat de postdienst volgens haar de volgende elementen cumulatief omvat: het ophalen, het sorteren, het
vervoer en de distributie van postzendingen . Zij nodigt het BIPT dus uit om artikel 131, 1° van de we t van 21
maart 1991 in die zin te interpreteren.
Omdat het een aanvulling betreft op de mededeling van 26 februari 2007 met betrekking tot het systeem van
aangiftes en vergunningen van postdiensten, vraagt zij dat het BIPT in die mededeling met betrekking tot de
postpakketten het principe van de toegevoegde waarde in herinnering brengt.
Zij verklaart zich akkoord met de gewichtsgrens die door het BIPT wordt voorgesteld, namelijk 30 kg, maar
betwist de enige verwijzing naar De Post. De gewichtsgrenzen voor de postpakketten zouden moeten
worden vastgesteld op 10 kg in de binnenlandse dienst en op 20 kg voor de postpakketten die vanuit andere
lidstaten van de Europese Unie worden ontvangen.
Zij betwist het principe van een dubbele vergunning, namelijk die om zaken over de weg te vervoeren en het
systeem van aangifte/vergunning dat in de postsector van toepassing is.
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