BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN
EN TELECOMMUNICATIE

RAADPLEGING DOOR DE RAAD VAN HET BIPT OP VRAAG VAN HET
KABINET VAN DE MINISTER VOOR ONDERNEMEN EN
VEREENVOUDIGEN
VAN 4 AUGUSTUS 2011
MET BETREKKING TOT EEN
WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 13 JUNI 2005
BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE TENEINDE
OVERMATIGE SCHULDENLAST ALS GEVOLG VAN SCHULDEN DOOR
GSM-GEBRUIK TE BESTRIJDEN

Werkwijze voor de raadpleging:
Antwoordtermijn: 15 september 2011 om 23.59 uur. Later ingediende antwoorden zullen
niet in aanmerking worden genomen.
Ter attentie van:
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Ellipse Building – Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 BRUSSEL
Contactpersoon: Tim Nuyens, eerste adviseur en Michel Van Bellinghen, eerste adviseur
(Tel. 02 226 88 88)
Elektronisch antwoordadres: michel.van.bellinghen@bipt.be

1. CONTEXT
Op 8 december 2010 heeft senatrice Vanessa Matz een wetsvoorstel (zie bijlage) ingediend
teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden.
Over dat wetsvoorstel werd (samen met vijf andere wetsvoorstellen) op 18 mei 2011 in de
Senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegenheden een hoorzitting gehouden van
de volgende personen:
— de heren Vekeman en Tuerlinckx, Ombudsdienst voor de Telecommunicatie;
— de heer Michel Allardin, FOD-Economie;
— de heren Nico De Bie et David Wiame, vertegenwoordigers van Test-Aankoop;
— de heer Luc Hindryckx, Voorzitter van de Raad van het BIPT;
— de heer Luc Windmolders, KPN-BASE;
— de heer Paul-Marie Dessart, General Counsel van Mobistar;
— de heer Thomas Roukens, Verantwoordelijke Regulatory van Telenet;
— mevrouw Pascaline Dubois, Vice President Customer Experience & Operational Excellence
Belgacom;
— mevrouw France Vandermeulen, Regulatory affairs VOO.
De Senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegenheden heeft vervolgens op 6 juli
2011 een gedachtewisseling gehouden met de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
bevoegd voor de aangelegenheden die de elektronische communicatie betreffen, over het
pakket van de zes wetsvoorstellen.
De minister heeft aan de leden van de Commissie Financiën en Economische Aangelegenheden
voorgesteld te wachten tot het telecompakket in het Parlement behandeld wordt, voordat ze
hun werkzaamheden voortzetten, aangezien in dit pakket de geest wordt opgenomen van
verschillende van de voorstellen. Deze werkwijze is aanvaard.
Voor één bepaald punt heeft de minister echter voorgesteld om aan het BIPT te vragen om
samen met de sector te zoeken naar de beste mogelijke aanpak om de overmatige schuldenlast
te voorkomen en na de zomer naar de Senaat terug te keren: het wetsontwerp in de bijlage is
van plan de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie te wijzigen in
verband met het gevolg dat moet worden getrokken uit een niet-betaling van twee
opeenvolgende maandbedragen.
Volgend op de gedachtewisseling heeft de minister het BIPT gevraagd wetsvoorstel 5-583/1
voor openbare raadpleging voor te leggen, een samenvatting van de ontvangen commentaar
voor te stellen en een tekst voor te bereiden die als amendement zou kunnen worden
ingediend tegen eind september 2011.
Via het publiceren van dit consultatiedocument wenst het BIPT dan ook de nodige inzichten en
desgevallend alternatieve voorstellen hierover te krijgen in verband met de volgende
aspecten:
-

sociale, economische of andere impact voor de eindgebruikers of voor de marktspelers;

-

eventuele verantwoording van een overgangsperiode met het oog op implementatie;

juridische aspecten, waaronder de noodzaak om de regeling over te brengen naar artikel
119 van de wet van 13 juni 2005, om overlappingen te vermijden;
alternatieve voorstellen die tegemoetkomen aan de doelen van het oorspronkelijke
wetsvoorstel met argumentatie waarom die de voorkeur hebben;
-

alle andere relevante opmerkingen.

Het document dat het voorwerp is van de consultatie kan men vinden als bijlage.
De bijdragen zullen samengevat worden in een nota van het BIPT aan de minister. In die nota
zal een uitgebreid advies over het wetsvoorstel en de bijdragen worden gegeven en zullen
eventuele amendementen worden voorgesteld.

2. BIJKOMENDE NADERE REGELS
Buiten de praktische werkwijze opgenomen op het titelblad wordt aan de respondenten
gevraagd om elk deel van hun antwoord dat zij als vertrouwelijk beschouwen, nauwkeurig te
willen aanduiden.

Bijlage : consultatiedocument
U kan het wetsvoorstel dat ter consultatie wordt voorgelegd openen door op het pdf icon
hieronder te klikken.

Consultatiedocument
bestrijding overmatige schuldenlast - bijlage - wetsvoorstel 5-583-1 - nieuw artikel 110, §5.pdf
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