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Overvolle brievenbussen

Het BIPT staat in voor en ziet toe op de naleving van titel IV van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, en hun
uitvoeringsbesluiten. Zo ziet het BIPT er in het bijzonder op toe dat de levering van de
universele dienst gewaarborgd is, hetgeen onder meer inhoudt dat bij de bestelling van de
postzendingen alle woningen van het Rijk moeten worden betrokken voor zover zij voorzien
zijn van een brievenbus. De toegang tot de brievenbus, alsmede de opening van de
brievenbus moeten vrij, gemakkelijk en zonder gevaar zijn voor de uitreiker.1
De openingen van particuliere brievenbussen werd weliswaar recent bij Ministerieel Besluit
verruimd. Toch stelt het BIPT vast dat nog steeds de openingen van brievenbussen niet altijd
vrij zijn. Zo worden brievenbussen ontoegankelijk gemaakt door ongeadresseerd drukwerk of
kranten die slechts deels in de brievenbus worden geduwd, ook al is de bus groot genoeg
om de krant of de reclame er volledig in te posten. Op elke uitreiker van elke postoperator
rust met andere woorden de verantwoordelijkheid om de post volledig in de brievenbus te
duwen. Dit moet vermijden dat de aangewezen leverancier van de universele dienst in de
onmogelijkheid wordt geplaatst om de universele dienst behoorlijk te vervullen of dat andere
postoperatoren hun post niet kunnen distribueren.
Om deze redenen vraagt het BIPT dat alle postoperatoren er met bijzondere aandacht op
toezien dat hun uitreikers de verplichting om de openingen van brievenbussen vrij te houden
zoals bepaald in artikel 1 §5 van het Ministerieel Besluit van 20 april 2007.
Het niet respecteren van deze verplichting kan aanleiding geven tot het opstarten van een
administratieve procedure conform artikel 21 van de wet van 17 januari 2003 en kan ook een
aanleiding zijn om de individuele vergunning in te trekken en/of de postoperator schrappen
van de lijst van operatoren die een aangifte hebben gedaan.
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Artikel 1 §5 Ministerieel Besluit 20 april 2007, B.S. 1 juni 2007.
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