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1 DOEL
Dit besluit heeft tot doel de datum van uitvoering te wijzigen voor de uitbreiding van de
draagwijdte van de CPS tot de korte nummers 12XX, 13XX en 14XX.

2 RETROACTA
Naar aanleiding van een verzoek vanwege de alternatieve operatoren heeft het besluit van het
BIPT van 22 december 2005 betreffende het referentie-interconnectieaanbod van Belgacom voor
het jaar 2006 bepaald dat de diensten voor toegang tot alle korte nummers van de reeksen
12XX, 13XX en 14XX waarvoor een service plan bestaat, worden opengesteld voor de CPSoperatoren, met de bedoeling een volledige dienstverlening door de alternatieve operatoren
mogelijk te maken.
Voor die uitbreiding van de reikwijdte van de CSC/CPS is het nodig dat alle operatoren klaar zijn
om de oproepen naar de betrokken nummers te ondersteunen. Sommige verkorte nummers
stemmen overeen met diensten die deel uitmaken van de universele telecommunicatiedienst
(inlichtingendiensten). Omdat de universele dienst per definitie een minimale dienst is die voor
alle gebruikers beschikbaar is, moeten die inlichtingendiensten voor iedereen toegankelijk blijven.
Om de toepassing bovendien te vergemakkelijken moet die worden gecoördineerd en voor alle
operatoren op dezelfde datum worden ingevoerd.

3 INVOERING
Het besluit van 22 december 2005 had de openstelling van de CSC/CPS voor de betrokken
nummerreeksen gepland voor 1 juli 2006.
Het BIPT wou nagaan of alle operatoren daadwerkelijk klaar waren om de uitbreiding van de
draagwijdte van de CSC/CPS op de geplande datum te ondersteunen. Op 26 april 2006 heeft het
Instituut aan de operatoren gevraagd om het op de hoogte te brengen van de stand van zaken in
de voorbereidingen.

4 ANTWOORDEN VAN DE OPERATOREN
Het BIPT heeft reacties ontvangen vanwege Belgacom, BT, Colt en Mobistar, alsook van het
Platform van operatoren en leveranciers van telecommunicatiediensten.
-

Een operator verklaart dat hij klaar is voor een invoering op 1 juli, zoals gepland was. Indien
tot een uitstel besloten zou worden, zou de invoering in het beste geval kunnen plaatsvinden
op 1 oktober 2006, op voorwaarde dat het personeel beschikbaar is.

-

Een operator heeft laten weten dat hij op de geplande datum niet klaar kon zijn wegens
wijzigingen die nodig zijn in de factureringssystemen, met name voor de functie van "call
completion".

-

Ook een andere operator heeft kwesties geopperd in verband met de "call completion".

-

Een derde operator heeft verklaard dat de vastgelegde planning te ambitieus was en dat zijn
interne systemen niet op tijd konden worden aangepast.
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5 BESLUIT
Na behoorlijke overweging van de standpunten van de betrokken partijen, zoals die zijn
uitgedrukt in hun briefwisseling of tijdens vergaderingen enerzijds, en anderzijds van de
algemene doelstellingen van het regelgevingskader inzake bevordering van de concurrentie,
economische efficiëntie en verdediging van de belangen van de consumenten, neemt het
Instituut de volgende besluiten:
1. Het BIPT acht het gepast om de datum van uitvoering voor de uitbreiding van de draagwijdte
van de CSC/CPS tot de korte nummers 12XX, 13XX en 14XX uit te stellen.
2. Om enerzijds over voldoende tijd te beschikken om de geopperde problemen op te lossen en
anderzijds een invoering tijdens de zomerperiode te vermijden, wordt de datum voor
invoering vastgesteld op 1 oktober 2006.
3. Het Instituut zal controleren of alle operatoren daadwerkelijk klaar zijn voor die datum.

6 BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Overeenkomstig de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de
geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 hebt u de mogelijkheid
om tegen dit besluit beroep aan te tekenen bij het hof van beroep te Brussel, Poelaertplein 1, B1000 Brussel binnen zestig dagen na de kennisgeving ervan. Het hoger beroep wordt ingesteld,
1° bij akte van een gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt betekend; 2° bij een
verzoekschrift dat, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, ingediend wordt op de
griffie van het gerecht in hoger beroep; 3° bij ter post aangetekende brief die aan de griffie wordt
gezonden; 4° bij conclusie, ten aanzien van iedere partij die bij het geding aanwezig of
vertegenwoordigd is. Met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt
ingesteld, vermeldt de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid de vermeldingen van
artikel 1057 van het gerechtelijk wetboek.
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