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1. Onderwerp van het advies
Dit advies betreft het wetsvoorstel van 2 april 2015 tot wijziging van de wet van 17 januari
2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en
telecommunicatiesector (hierna “wet van 17 januari 2003”) wat de administratieve boetes
betreft 1. Het wordt door het BIPT verstrekt overeenkomstig artikel 14, § 1, 1°, van de wet van
17 januari 2003:

“Art. 14. § 1. Onverminderd zijn wettelijke bevoegdheden, heeft het Instituut
devolgende taken met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en
elektronische communicatiediensten, eindapparatuur, radioapparatuur en met
betrekking tot postdiensten en openbare postnetwerken zoals gedefinieerd door
artikel 131 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven :
1° het formuleren van adviezen op eigen initiatief, in de gevallen waarin de wetten
en besluiten erin voorzien of op verzoek van de minister of van de Kamer van
volksvertegenwoordigers;”

Dit advies wordt gegeven op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

2. Advies
Dit voorstel houdt de wijziging in van artikel 21 § 5, eerste lid, 2° van de wet van 17 januari
2003 dat handelt over de mogelijkheid voor de Raad van het BIPT een administratieve boete op
te leggen als hij een overtreding constateert.
Er wordt voorgesteld deze bepaling als volgt te wijzigen:

“2° de betaling binnen de termijn bepaald door de Raad van een administratieve boete die
aan de Schatkist toekomt ten bedrage van maximaal 5 000 euro voor natuurlijke personen
en van maximaal 5 % van de omzet van de overtreder gedurende het jongste volledige
boekjaar in de sector voor elektronische communicatie of voor postdiensten in België of,
indien de overtreder geen activiteiten ontwikkelt waarmee een omzet wordt behaald, ten
bedrage van maximaal 5000 euro1 000 000 euro voor rechtspersonen”.

De toelichting hierbij in het wetsvoorstel luidt dat het BIPT zo meer mogelijkheden krijgt om
reële afschrikwekkende boetes op te leggen aan rechtspersonen.
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zie www.dekamer.be, DOC 54, 1002/001
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Het BIPT ondersteunt dit voorstel van verhoging van het maximale boetebedrag voor
ondernemingen die nog geen activiteiten gestart hebben. Het is immers mogelijk dat een
onderneming nog geen activiteiten in de sector heeft ontwikkeld waarmee een omzet wordt
behaald, maar dat er toch al een aanzienlijke boekhoudkundige omzet is. Door de voorgestelde
wijziging kan aan dergelijke ondernemingen meer dan het in hun geval enkel symbolische
bedrag van 5000 euro 2 worden opgelegd.
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2 Zie bijvoorbeeld het geval van Telenet-Tecteo BidCo in het besluit van het BIPT van 28 juni 2013
betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Telenet-Tecteo BidCo, gepubliceerd op de
website van het BIPT (www.bipt.be).
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