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RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

Voorwoord
Het eerste jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie dekt de periode van
juni 1994, datum waarop de eerste vergadering van het Comité plaatsvond, tot juni 1995.
Artikel 80,  2 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven bepaalt immers dat het Comité een jaarverslag publiceert over de
evolutie in de telecommunicatiesector en over zijn eigen activiteiten.
Dit eerste jaarverslag stelt zich tot doel het Comité voor te stellen bij middel van :
-

de juridische context waarbinnen het Comité opgericht is en functioneert;
de doelstellingen van het Comité;
de leden die opgenomen zijn in het Comité;
het huishoudelijk reglement van het Comité (reglement dat zijn werkingswijze nader bepaalt);
een overzicht van de diverse werkgroepen die binnen het Comité werden opgericht, en van de
behandelde onderwerpen;
- een overzicht van de plenaire vergaderingen van het Comité, en van de behandelde onderwerpen.
Dit eerste jaarverslag beperkt zich tot wat hierboven werd gesteld.
Het weergeven van de evolutie in de telecommunicatiesector wordt daarentegen pas voorzien
voor het jaarverslag 1996. Dit is het gevolg van enkele praktische overwegingen, en met name door
het feit dat enerzijds de statistische gegevens met betrekking tot de niet-gereserveerde diensten
minimaal of onbestaande zijn, en dat het Comité anderzijds in zijn jaarrapport een volledige set van
betrouwbare en relevante statistische gegevens wil opnemen.
Deze taak werd overgedragen aan een beperkte werkgroep die binnen het Comité opgericht werd.
Deze werkgroep dient er voor te zorgen dat in het jaarrapport 1996 een volledige set van statistisch
relevante gegevens met betrekking tot de evolutie van de telecommunicatiesector kan opgenomen
worden.
Het Comité heeft het dan ook niet opportuun gevonden om nu reeds een set van statistisch
gegevens op te nemen met betrekking tot de evolutie van de telecommunicatiesector.
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1. Juridische context en doelstellingen van het Raadgevend Comité
1.1.

Juridische context van het Raadgevend Comité
Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie vindt zijn wettelijke basis in
Hoofdstuk IV van Titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven en het ter uitvoering van deze wet genomen
koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van
het raadgevend comité voor de telecommunicatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
5 april 1995.

1.1.1. De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven
Hoofdstuk IV van Titel III van de wet legt in de artikelen 80 en 81 het algemene kader
vast waarbinnen het Raadgevend Comité zal functioneren.
Art. 80 van de wet van 21 maart 1991 stelt :
" 1.

 2.

In afwijking van artikel 47 van deze wet, wordt een Raadgevend Comité voor de
telecommunicatie opgericht bij het Instituut.
Dit Comité geeft, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de leidende
ambtenaar van het Instituut of van de Minister, adviezen over alle aangelegenheden inzake telecommunicatie en de toepassing van deze wet. Het kan overleg
plegen met het Instituut.
Het Comité wordt geraadpleegd met betrekking tot de bepalingen in het
beheerscontract die de gebruikers aanbelangen.
Dit Comité publiceert een jaarverslag over de evolutie van de telecommunicatiesector en over zijn eigen activiteiten."

Art. 81 van de wet van 21 maart 1991 stelt :
" 1.

 2.
 3.

De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de samenstelling en
de werkingsmodaliteiten van dit Comité.
Dit Comité is in ieder geval samengesteld uit vertegenwoordigers van BELGACOM, van de aanbieders van telecommunicatiediensten, van residentiële en
professionele gebruikers, van de producenten van telecommunicatie-uitrustingen,
evenals uit personen aangeduid omwille van hun wetenschappelijke bevoegdheid
inzake telecommunicatie.
Het Comité vaardigt een huishoudelijk reglement uit.
De werkingskosten van dit Comité vallen ten laste van het Instituut."
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1.1.2. Het koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking
van het raadgevend comité voor de telecommunicatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 5 april 1995
Ter uitvoering van de artikelen 80 en 81 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, werd een koninklijk besluit
uitgevaardigd dat het algemene kader waarbinnen het Raadgevend Comité zal
functioneren nader bepaalt.
In artikel 1 wordt de samenstelling van het Comité uitgewerkt. Dit artikel stelt dat,
behalve de voorzitter, het Comité samengesteld is uit :
"1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°

drie leden die representatief zijn voor de ondernemingen waarvan één voor de
kleine en middelgrote ondernemingen;
vijf leden die de meest representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen;
twee leden die de meest representatieve organisaties van de zelfstandigen
vertegenwoordigen, benoemd op voordracht van de Hoge Raad van de Middenstand;
zes leden die representatief zijn voor de verbruikers, waarvan vier benoemd op
voordracht van de Raad van het Verbruik;
twee leden die representatief zijn voor de gezinsbelangen;
drie leden die representatief zijn voor de producenten van telecommunicatieuitrustingen;
drie leden die representatief zijn voor de andere bedrijven die telecommunicatiediensten verlenen;
drie leden die Belgacom vertegenwoordigen;
een lid aangewezen door de Minister van Economische Zaken;
een lid aangewezen door de Minister bevoegd voor de modernisering van de
openbare diensten;
een lid aangewezen door de Minister van Sociale Zaken;
twee leden aangewezen wegens hun wetenschappelijke deskundigheid inzake
telecommunicatie;
een lid aangewezen door de Vlaamse Executieve;
een lid aangewezen door de Waalse Gewestexecutieve;
een lid aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve;
een lid aangewezen door de Vlaamse Gemeenschap;
een lid aangewezen door de Franse Gemeenschap;
een lid aangewezen door de Duitstalige Gemeenschap;
twee leden, die representatief zijn voor de gebruikers van het frequentiespectrum,
waarvan één aangewezen door de Minister van Landsverdediging."
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Volgens artikel 2 van dit besluit kan voor elk van de effectieve leden een plaatsvervangend lid worden benoemd. Verder stelt dit artikel vast dat de voorzitter van het
Comité benoemd wordt door de Koning en dat de overige leden benoemd worden door de
Minister. De voorzitter van het Comité, de leden en de plaatsvervangende leden worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.
Artikel 3 van dit besluit geeft de taken weer die het Belgisch Instituut voor postdiensten
en telecommunicatie heeft in het kader van dit Comité en stelt :
"Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie neemt het secretariaat van
het comité waar.
Hij kan een lid van zijn personeel aanwijzen als waarnemer bij het comité, met
raadgevende stem."
Artikel 4 van dit besluit geeft nadere bepalingen met betrekking tot het huishoudelijk
reglement dat het Comité dient op te stellen.
" 1.

 2.

Het comité stelt zijn huishoudelijk reglement op en brengt dit ter kennis van de
Minister tot wiens bevoegdheid de telecommunicatie behoort en van de voorzitter
van de raad van bestuur van Belgacom.
Het comité vergadert minstens vier maal per jaar volgens de modaliteiten die in
het huishoudelijk reglement worden bepaald.
Een punt kan op de agenda van het comité worden geplaatst op vraag van één of
meerdere leden.
Behoudens de uitzonderingen die in het huishoudelijk reglement zijn voorzien
worden de oproepingen minstens acht dagen voor de vergadering van het comité
aan de leden overgezonden.
Het huishoudelijk reglement stelt een minimum aantal leden vast dat moet
aanwezig zijn opdat het comité geldig kan beraadslagen."

Artikel 5 van dit besluit geeft aan de voorzitter van het comité de bevoegdheid om
deskundigen uit te nodigen op de vergaderingen.

1.2.

Doelstellingen van het Raadgevend Comité
Door zijn samenstelling en de verschillende opdrachten die het Raadgevend Comité heeft,
zal het voor België een observatorium vormen dat toegespitst is op de evoluties en de
tendensen van deze primodiale sector van de telecommunicatie.
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Dit is belangrijk voor twee redenen :
1. de Belgische know-how inzake telecommunicatie is bijzonder uitgestrekt en
gediversifiëerd ; met name op het vlak van de industrie, de technologie en de diensten.
Dit is een troef om de investeringen en de tewerkstelling te ontwikkelen;
2. de aan het publiek verleende dienst, met name door Belgacom, moet voortspruiten uit
een permanente aanpassing die de openbare dienst ertoe brengt nauw aan te sluiten bij
de technische vooruitgang.
Het Comité heeft een drieledige taak :
1. de statutaire taak van het Comité, die vervat ligt in de diverse wettelijke en reglementaire bepalingen;
2. de algemene adviestaak;
3. het onderzoek van de internationale dimensie met betrekking tot de telecommunicatiemarkt.
1.2.1. Statutaire taak van het Comité
-

het Comité wordt geraadpleegd met betrekking tot de bepalingen in het beheerscontract die de gebruikers aanbelangen (art. 80, 2 van de wet van 21 maart 1991);
Te dien einde werd in de schoot van het Comité een werkgroep "Gedragsregels van
Belgacom ten aanzien van de cliënten" opgericht, teneinde het Comité in staat te
stellen een advies te geven met betrekking tot de algemene en specifieke voorwaarden
van Belgacom ten opzichte van zijn klanten.
Het Comité dient tevens de wijze te onderzoeken waarop Belgacom de verplichtingen,
voortvloeiend uit het Beheerscontract, vervult.

-

het Comité publiceert een jaarverslag over de evolutie in de telecommunicatiesector
en over zijn eigen activiteiten (art. 80, 2 van de wet van 21 maart 1991);

-

het Comité vaardigt een huishoudelijk reglement uit (art. 81, 2 van de wet van 21
maart 1991 en art. 4 van het koninklijk besluit van 5 maart 1992, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 5 april 1995);

-

het Comité geeft een advies over het lastenboek van openbare dienstverlening met
betrekking tot de diensten voor gegevensschakeling (art. 89, 2 van de wet van 21
maart 1991);
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-

het Comité geeft een advies over de lijst van de niet-gereserveerde diensten die van
rechtswege worden toegestaan, mits voorafgaande aangifte aan het Instituut (art. 89,
4 van de wet van 21 maart 1991);

-

het Comité geeft een advies over de aangiftemodaliteiten voor de uitbating van nietgereserveerde diensten (art. 89, 6 van de wet van 21 maart 1991);
Ten einde het Comité in staat te stellen met betrekking tot de laatste drie opdrachten
een advies te geven, werd in de schoot van het Raadgevend Comité een werkgroep
"niet-gereserveerde diensten" opgericht die belast is met de voorbereiding van een
ontwerpadvies. Zie hiervoor punt 4.1. in dit jaarverslag.

1.2.2. Algemene adviestaak van het Comité
De algemene adviestaak van het Comité ligt vervat in artikel 80, 2 van de wet van 21
maart 1991. Dit artikel stelt dat het Comité adviezen kan verstrekken over alle aangelegenheden inzake telecommunicatie in toepassing van de wet van 21 maart 1991 :
- hetzij op eigen initiatief;
- hetzij op verzoek van de leidende ambtenaar van het Instituut;
- hetzij op verzoek van de Minister.
1.2.3. Het onderzoek van de internationale dimensie met betrekking tot de telecommunicatiemarkt
De europese dimensie in het kader van de ontwikkelingen en de regelgeving van de
telecommunicatiemarkt, is een niet te miskennen factor. Europa vormt immers het
onontbeerlijk actieniveau opdat de basisdiensten en produkten inzake telecommunicatie
niet allen zouden worden verstrekt vanaf andere continenten.
Aldus heeft de Europese Unie talrijke richtlijnen vastgesteld die de telecommunicatiemarkt gaan reglementeren. Bovendien zullen concrete actiemiddelen worden tot stand
gebracht om de befaamde "autowegen van de informatie" te stimuleren : Korfoe zou een
nieuwe impuls moeten geven aan het begrip transeuropese netten.
Ten einde de opvolging van de europese regelgeving te kunnen realiseren, alsmede de
onderhandelende overheid met adviezen te kunnen bijstaan over de voorstellen op
europees niveau in hun voorbereidende fase, werd binnen het Raadgevend Comité een
werkgroep "Europese regelgeving" opgericht. Zie hiervoor punt 4.4. in dit jaarverslag.
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2. De leden van het Raadgevend Comité
In uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de
samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 5 april 1995, werd de voorzitter van het Raadgevend Comité voor de
telecommunicatie benoemd bij koninklijk besluit, en de overige leden bij ministerieel besluit.
Hieronder vindt u de ledenlijst, ingedeeld volgens de bepalingen in artikel 1 van het koninklijk
besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend
comité voor de telecommunicatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 april 1995.

VOORZITTER
Dhr. Jos NACKAERTS
Directeur
Permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie
Belliardstraat, 62
1040 BRUSSEL


Fax :

02/233.21.62
02/231.15.81

SECRETARIAAT
B.I.P.T.
Dhr. Piet STEELAND
Adviseur
Astro-Toren
Sterrenkundelaan, 14, Bus 21
1030 BRUSSEL


Fax :

02/226.87.58
02/223.24.78
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LEDEN
EFFECTIEVE LEDEN
1.

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Drie leden die representatief zijn voor de ondernemingen waarvan één voor de kleine en middelgrote
ondernemingen.

FEB
M. Henri DELSAUX
Conseiller
Rue Ravenstein 4
1000 BRUXELLES

: 02/515.08.49
Fax : 02/515.08.32

FEB
M. Francis MARTIN
Attaché
c/o Square Marie-Louise 49
1040 BRUXELLES

: 02/238.97.11
Fax
: 02/231.13.01

FEB
M. André SEVRIN
Ingénieur
c/o Rue de Rhode 125
1630 LINKEBEEK

: 02/382.22.37
Fax
: 02/382.23.03

VBO
Dhr. Joris RENARD
c/o Rodestraat 125
1630 LINKEBEEK

: 02/382.22.40
Fax
: 02/382.23.03

NCMV
Dhr. Pol T. DESCAMPS
Ingenieur
Groene Dreef 4
8510 KORTRIJK-ROLLEGEM

: 056/21.49.00
Fax
: 056/21.49.00

UCM
M. André STORME
Fonds des Chênes 275
5100 WEPION

: 081/46.27.05
Fax
: 081/46.26.48

2.

Vijf leden, die de meest representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen.

FGTB
M. André CORNEROTTE
Conseiller
Rue Haute 42
1000 BRUXELLES

: 02/506.82.71
Fax
: 02/513.41.18

ABVV
Dhr. Frank VAN THILLO
Adviseur
Hoogstraat 42
1000 BRUSSEL

: 02/506.82.25
Fax
: 02/512.36.86

CGSP - Télécom-Aviation
M. Jacques LALOY
Secrétaire National du Secteur Télécom-Aviation
Place Fontainas 9-11
1000 BRUXELLES

: 02/506.82.11
Fax
: 02/513.47.21

ACOD - Telecom-Vliegwezen
Dhr. Jozef VERBRUGGEN
Vice-Voorzitter
Fontainasplein 9-11
1000 BRUSSEL

: 02/508.58.48
Fax
: 02/514.21.69
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ACV
Dhr. Koen BRYNAERT
Jurist studiedienst
Wetstraat 121
5e verdieping
1040 BRUSSEL

: 02/237.35.58
Fax
: 02/237.33.00

ACV
Mevr. Lieve VAN LOOCK
Onder den Toren 5
2800 MECHELEN

: 015/29.85.11
Fax
: 015/29.85.12

SCCC
M. Pierre BERTIN
Vice-Président Général
Galerie Agora
Rue du Marché aux Herbes 105 bte.38/40
1000 BRUXELLES

: 02/549.08.01
Fax
: 02/512.85.91

CSC
M. Michel FLAGOTHIER
Boulevard Saucy 8-10
4020 LIEGE

: 041/42.80.20
Fax
: 041/43.32.55

ACLVB
Dhr. Luk DE VOS
Nationaal Secretaris
Koning Albertlaan 95
9000 GENT

: 09/222.57.51
Fax
: 09/218.62.91

CGSLB
M. Donald DE MUELENAERE
Chef du service d'études de la CGSLB
Koning Albertlaan 95
9000 GENT

: 09/222.57.51
Fax
: 09/221.04.74

3.

Twee leden, die de meest representatieve organisaties van de zelfstandigen vertegenwoordigen, benoemd op
voordracht van de Hoge Raad voor de Middenstand.

NCMV Regio Kortrijk
Dhr. Stefaan MATTON
Secretaris
Lange Steenstraat 10
8500 KORTRIJK

: 056/22.40.64
Fax
: 056/21.90.08

NCMV
Dhr. Frank SIMKENS
Adviseur
Spastraat 8
1040 BRUSSEL

: 02/238.05.94
Fax
: 02/230.93.54

UCM Mons
M. Christophe WAMBERSIE
Chaussée de Binche 101 B74
7000 MONS

: 065/38.38.11

M. Marc VILET
Grand-Route 19
4570 VYLE-ET-THAROUL
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4.

Zes leden die representatief zijn voor de verbruikers, waarvan vier benoemd op voordracht van de Raad van
het Verbruik.

FEBECOOP
Mme. Paulette HALLEUX
Directrice
Rue Haute 28
1000 BRUXELLES

: 02/500.52.61
Fax
: 02/514.54.43

FEBECOOP
M. Christian BONTINCKX
Rue Haute 28
1000 BRUXELLES

: 02/500.52.11
Fax
: 02/514.54.43

CSC
Mme. Béatrice CULOT
Attachée
Rue de la Loi 121
1040 BRUXELLES

: 02/237.35.59
Fax
: 02/237.33.00

Vie Féminine
Mme. Colette MARQUET
Rue de la Poste 111
1210 BRUXELLES

: 02/217.72.17
Fax
: 02/223.04.42

ARCOPAR
Dhr. Eric STEVENS
Directie-attaché
Wetstraat 141-143
1040 BRUSSEL

: 02/237.31.11
Fax
: 02/230.91.28

Kristelijke Werknemersbeweging
Dhr. Koen STEEL
Hoofdredacteur
Lakensestraat 76
1000 BRUSSEL

: 02/210.88.12
Fax
: 02/210.88.00

Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS)
Mme. Nathalie STIJNS
Rue St Jean 1-2
1000 BRUXELLES

Femmes Prévoyantes Socialistes
Mme. Françoise CLAUDE
Rue St Jean 1-2
1000 BRUXELLES





BELTUG-TMAB
Mevr. Danielle JACOBS
Adjunct-Adviseur
c/o Belgische Vereniging van Banken
Ravensteinstraat 36/5
1000 BRUSSEL

: 02/507.69.52
Fax
: 02/507.69.59

BELTUG/TMAB
Dhr. Johan ANTHIERENS
Telecom-Manager
c/o Warandeberg 3
1000 BRUSSEL

: 02/516.34.11
Fax
: 02/516.30.35

TESTAANKOOP
Dhr. Geert COENE
Jurist externe betrekkingen
Hollandstraat, 13
1060 BRUSSEL

: 02/542.34.92
Fax
: 02/542.32.50

TESTAANKOOP
Dhr. Chris VAN DEN HOLE
Jurist externe betrekkingen
Hollandstraat, 13
1060 BRUSSEL

: 02/542.32.72
Fax
: 02/542.32.72
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5.

Twee leden die representatief zijn voor de gezinsbelangen.

LIGUE DES FAMILLES
Mme. Véronique HECQUET
Attachée
Rue du Trône 127
1050 BRUXELLES

: 02/507.72.35
Fax
: 02/507.72.00

LIGUE DES FAMILLES
M. Robert REYNAERT
Directeur
Rue du Trône 127
1050 BRUXELLES

: 02/507.72.67
Fax
: 02/507.72.00

Bond van Grote en van Jonge Gezinnen
Dhr. Erik DE WASCH
Gedelegeerd Beheerder
Troonstraat 125
1050 BRUSSEL

: 02/233.82.70
Fax
: 02/511.75.44

Bond van Grote en van Jonge Gezinnen
Dhr. Gust DE BONDT
Afdelingschef
Troonstraat 125
1050 BRUSSEL

: 02/507.89.30
Fax
: 02/511.90.65

6.

Drie leden, die representatief zijn voor de producenten van telecommunicatieuitrustingen.

Fabrimetal
Dhr. Christian VANHUFFEL
Directeur
Lakenweverstraat 21
1050 BRUSSEL

: 02/510.25.40
Fax
: 02/510.25.61

Fabrimétal
Mme. Colette VAN OOTEGHEM
Attachée
Rue des Drapiers 21
1050 BRUXELLES

: 02/510.24.43
Fax
: 02/510.25.61

M. Claude LECHAT
Directeur
Francis Wellesplein 1
2018 ANTWERPEN

: 03/240.90.10
Fax
: 03/240.99.14

Fabrimétal
Dhr. Luc PINTENS
Directeur
Atealaan, Industriepark Klein Gent
2200 HERENTALS

: 014/25.26.00
Fax
: 014/23.22.24

Fabrimetal
M. Jean Pierre JANSSENS
Directeur
c/o Chaussée de Charleroi, 116
1060 BRUXELLES

: 02/536.24.58
Fax
: 02/536.25.61

Fabrimétal
Dhr. Roger VERMEERSCH
Business Manager
c/o Charleroisesteenweg 116
1060 BRUSSEL

: 02/536.25.12
Fax
: 02/536.20.07

7.

Drie leden die representatief zijn voor de andere bedrijven die telecommunicatiediensten verlenen.

Dhr. Paul DEQUAE
Manager
Victoria Reginaplantsoen 1
1210 BRUSSEL

: 02/225.21.11
Fax
: 02/225.30.28

Dhr. Jan DE KESEL
Luchtschipstraat 1
1140 BRUSSEL

: 02/729.71.11
Fax
: 02/729.70.20

M. Denis GUILLEMOT

M. Luc STERCK
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Manager
Chaussée de Haecht 1442
1130 BRUXELLES

: 02/727.62.05
Fax
: 02/242.64.38

Business Development Manager
Chaussée de la Hulpe 10
1170 BRUXELLES

: 02/672.12.54
Fax
: 02/672.02.69

M. Pierre de WERGIFOSSE
Président R.T.D.
Rue de Naples 29
1050 BRUXELLES
 : 02/511.76.67
Fax : 02/502.59.10

Dhr. Norbert DE MUYNCK
Bestuurder R.T.D.
Regentlaan 8
1000 BRUSSEL

: 02/518.61.11
Fax
: 02/518.68.03

8.

Drie leden, die Belgacom vertegenwoordigen.

BELGACOM
M. Baudouin MEUNIER
Administrateur-Directeur
Bd E. Jacqmain 151
1210 BRUXELLES

: 02/202.81.60
Fax
: 02/219.54.93

BELGACOM
Mme. Christine THIRAN
Assistante administrative
Bd E. Jacqmain 151
1210 BRUXELLES

: 02/202.82.21
Fax
: 02/202.82.77

BELGACOM
Dhr. Tony JOSSA
Administrateur-Directeur
E. Jacqmainlaan 151
1210 BRUSSEL

: 02/202.81.22
Fax
: 02/219.50.95

BELGACOM
M. Jean-Paul LAMBOTTE
Ingénieur Conseiller Général
Bd E. Jacqmain 151
1210 BRUXELLES

: 02/202.83.80
Fax
: 02/218.82.09

BELGACOM
Dhr. Firmin DANNEELS
Ingenieur-Directeur
Bischoffsheimlaan 33
1000 BRUSSEL

: 02/213.41.16
Fax
: 02/218.67.74

BELGACOM
Dhr. Joost VANTOMME
Legal Manager
E. Jacqmainlaan 166
1210 BRUSSEL

: 02/202.97.00
Fax
: 02/201.59.41

9.

Een lid aangewezen door de Minister van Economische Zaken.

M. Charles GOLDFINGER
Av. du Marquis de Villalobar, 102
1150 BRUXELLES

: 02/763.12.70
Fax
: 02/763.09.47
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10.

Een lid aangewezen door de Minister bevoegd voor de modernisering van de openbare diensten.

MINISTERE DE LA FONCTION
PUBLIQUE
M. Alexandre PIRAUX
Secrétaire d'administration
Boulevard Pachéco 19 Bte 2
1010 BRUXELLES
 : 02/210.42.95
Fax : 02/210.42.94
11.

Een lid aangewezen door de Minister van Sociale Zaken.

MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG
Dhr. Eddy VERRIJKEN
Adviseur
Zwarte Lievevrouwstraat 3C
1000 BRUSSEL
 : 02/509.81.11
Fax : 02/509.85.34
12.

MINISTERE DE LA FONCTION
PUBLIQUE
M. Herwig STALPAERT
Secrétaire d'administration
Boulevard Pachéco 19 Bte 2
1010 BRUXELLES
 : 02/210.42.23
Fax : 02/210.42.94

MINISTERIE VAN SOCIALE
VOORZORG
Mevr. Els VAN GELDER
Bestuursecretaris
Zwarte Lievevrouwstraat 3C
1000 BRUSSEL
 : 02/509.81.11
Fax : 02/509.85.34

Twee leden aangewezen wegens hun wetenschappelijke deskundigheid inzake telecommunicatie.

FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS
M. Michel BLONDEL
Professeur Ordinaire
Rue de Houdain 9
7000 MONS
 : 065/37.41.92
Fax : 065/37.41.99
Vrije Universiteit Brussel - TW-INFO
Faculteit van de Toegepaste
Wetenschappen
Dhr. Jacques TIBERGHIEN
Gewoon Hoogleraar
Pleinlaan 2
1050 BRUSSEL
 : 02/629.29.05
Fax : 02/629.28.70
13.

Een lid aangewezen door de Vlaamse Executieve.

Vlaamse Executieve
WTC-TOREN 3
Dhr. Jozef VANGINDERACHTER
Hoofdingenieur-Directeur
Simon Bolivarlaan 30
1210 BRUSSEL
 : 02/208.43.57
Fax : 02/208.43.96
14.

Université Libre de Bruxelles
M. Paul VAN BINST
Professeur Ordinaire
Boulevard du Triomphe CP230
1050 BRUXELLES
 : 02/629.32.11
Fax : 02/629.38.16

Vlaamse Executieve
WTC-Toren 3
Dhr. Kris AVAUX
Ingenieur
Simon Bolivarlaan 30
1210 BRUSSEL
 : 02/212.43.57
Fax : 02/212.43.96

Een lid aangewezen door de Waalse Gewestexecutieve.
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MINISTERE WALLON DE
L'EQUIPMENT ET DES TRANSPORTS DG4
M. Robert LOOR
Directeur général
WTC-TOUR III, Boulevard Simon Bolivar 30
1210 BRUXELLES
 : 02/212.38.57
Fax : 02/212.38.64
15.

Een lid aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.

Dhr. Roger MAEZELE
Plankenstraat 108
1701 DILBEEK
 : 02/569.46.18
Fax : 02/569.46.18

16.

CABINET DU MINISTRE M. LEBRUN
M. Jean-Claude GUYOT
Conseiller
Rue du Noyer 211
1040 BRUXELLES
 : 02/741.86.21
Fax : 02/732.12.06

Een lid aangewezen door de Duitstalige Gemeenschap.

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN
GEMEINSCHAFT
M. Joseph SCHIFFLERS
c/o Hochstrasse 91
4700 EUPEN
 : 087/59.45.21
Fax : 087/59.45.98
19.

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
DEPARTEMENT LIN
Adm. O.S.O. - B.E.E.M.
Dhr. Willy FRANS
Hoofdingenieur-Directeur
Copernicuslaan 1
2018 ANTWERPEN
 : 03/224.66.11
Fax : 03/224.66.05

Een lid aangewezen door de Franse Gemeenschap.

COMMUNAUTE FRANCAISE
M. Jean-Louis BLANCHART
Direction générale de l'Audiovisuel
44, Boulevard Leopold II
1080 BRUXELLES
 : 02/413.22.21
Fax : 02/413.22.96
18.

Cabinet du Ministre-Président de l'Exécutif de la Région
de Bruxelles-Capitale
M. Louis COEN
Conseiller
Rue Ducale 7-9
1000 BRUXELLES
 : 02/506.32.32
Fax : 02/511.62.83

Een lid aangewezen door de Vlaamse Gemeenschap.

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
DEPARTEMENT EWBA
Adm. Economie
Dhr. Geert ZWAENEPOEL
Ingenieur
Markiestraat 1
1000 BRUSSEL
 : 02/507.43.30
Fax : 02/507.44.38
17.

EXECUTIF REGIONAL WALLON
WTC-3 - 1? étage - D456
M. Edmond DIMARTINELLI
Ingénieur principal-chef de service
Boulevard S. Bolivar 30
1210 BRUXELLES
 : 02/208.31.01
Fax : 02/208.31.62

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN
GEMEINSCHAFT
Mme. Marianne MARQUET
Gospert 1 - 5
4700 EUPEN
 : 087/74.45.39
Fax : 087/55.28.91

Twee leden, die representatief zijn voor de gebruikers van het frequentiespectrum, waarvan één aangewezen
door de Minister van Landsverdediging.
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ETAT-MAJOR GENERAL JSI-TI
Col. d'Avi. Denis HARDY
Quartier Reine Elisabeth
Rue d'Evere
1140 BRUXELLES
 : 02/701.31.59
Fax : 02/701.36.85

GENERALE STAF JSI-TI
Maj. v/h Vlw SBH Johan HOLVOET
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat
1140 BRUSSEL
 : 02/701.36.24
Fax : 02/701.36.85

Aéroclub Royal de Belgique
M. Robert LIBER
Rue Montoyer 1
1040 BRUXELLES
 : 02/511.79.47
Fax : 02/512.77.35

Aéroclub Royal de Belgique
M. Louis BERGER
Vice-Président
Rue Montoyer 1
1040 BRUXELLES
 : 02/511.79.47
Fax : 02/512.77.35
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WAARNEMER BIJ HET COMITE
MET RAADGEVENDE STEM
EFFECTIEF
B.I.P.T.
Dhr. Eric VAN HEESVELDE
Administrateur-generaal
Astro-Toren
Sterrenkundelaan, 14, Bus 21
1030 BRUSSEL
 : 02/226.87.64
Fax : 02/223.24.78

PLAATSVERVANGER
I.B.P.T.
M. Georges DENEF
Directeur général
Tour Astro
Avenue de l'Astronomie, 14, Boîte 21
1030 BRUXELLES
 : 02/226.87.93
Fax : 02/223.24.78

DESKUNDIGEN
Cabinet du Vice-Premier Ministre
Ministre des Communications et des Entreprises Publiques
Mme. Fabienne MARCELLE
Attachée
Rue de la Loi 65
1040 BRUXELLES
 : 02/237.68.03
Fax : 02/230.33.22
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3. Het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité
Ter uitvoering van artikel 81, 2 van de wet van 21 maart 1991 en van artikel 4 van het koninklijk
besluit van 5 maart 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 april 1995, heeft het Comité in
plenaire zitting van 12 oktober 1994 zijn huishoudelijk reglement goedgekeurd. De tekst van dit
reglement wordt u hieronder weergegeven.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN HET RAADGEVEND COMITE
VOOR DE TELECOMMUNICATIE
GOEDGEKEURD TIJDENS
DE PLENAIRE VERGADERING
VAN 12 OKTOBER 1994

I.
Vergaderingen van
het Comité
Artikel 1. - Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, hierna "het Comité" genoemd,
vergadert op initiatief van de voorzitter of op vraag van tenminste 7 werkende leden van het
Comité. Het vergadert minstens vier maal per jaar.
II.
Uitnodigingen

Artikel 2. - Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, hierna het Instituut
genoemd, neemt het secretariaat van het Comité waar.
Het secretariaat verzendt de algemene en de gedocumenteerde uitnodigingen aan de effectieve
leden. Een kopie van deze uitnodigingen wordt ten titel van informatie aan de plaatsvervangende leden gestuurd.
De algemene uitnodiging vermeldt de plaats, de datum en het uur van de eerstvolgende vergadering, alsook de verschillende agendapunten.
De gedocumenteerde uitnodiging vermeldt de verschillende agendapunten die nader worden toegelicht.
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Behalve in dringende gevallen, waarover de voorzitter dient te oordelen, moeten de algemene
uitnodigingen, minstens twintig dagen vóór de vergadering van het Comité aan de leden overgezonden worden, en de gedocumenteerde uitnodigingen minstens acht dagen vóór de
vergadering.

III.
Agenda van de vergaderingen

Artikel 3. - De agenda wordt door de voorzitter vastgesteld.
Een punt kan op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het Comité worden geplaatst
op vraag van één of meerdere leden.
Artikel 4. - De voorzitter plaatst in overleg met het secretariaat de door de Minister, of de leidende
ambtenaar van het Instituut gestelde vraag, of het punt waarvan ten minste zeven werkende leden
het formeel advies hebben gevraagd op de agenda van die vergadering.
Artikel 5. - Behalve in dringende gevallen, waarover de meerderheid van de aanwezige leden het
eens zijn, mag geen enkel punt op de vergadering van het Comité besproken worden indien zij
niet werd vermeld op de agenda die de uitnodiging vergezelde.

IV.
Bijwonen van de vergaderingen

Artikel 6. - Het Comité kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de leden
aanwezig is.
Artikel 7. - Indien de helft van de leden niet aanwezig is kan de voorzitter een nieuwe vergadering
vaststellen zonder rekening te houden met de in artikel 2 bepaalde termijnen.
Na die tweede bijeenroeping beraadslaagt het Comité geldig, welke ook het getal aanwezige leden
zij.
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Artikel 8. - Zowel bij de vergadering van het Comité als van de door haar opgerichte werkgroepen
wordt een presentielijst ter beschikking van de leden gesteld om door hen te worden ondertekend.
Deze lijst wordt in de notulen opgenomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de werkende
leden en de plaatsvervangende leden wier naam wordt vermeld tegenover de naam van het
werkend lid dat zij vervangen.

V.
Plaatsvervanging

Artikel 9. - Ieder werkend lid van het Comité kan zich laten vervangen door een plaatsvervangend
lid uit dezelfde groep die hij vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk
besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend
comité voor de telecommunicatie. Dit plaatsvervangend lid is dan stemgerechtigd.
Artikel 10. - Ieder werkend lid kan zich laten bijstaan door een plaatsvervangend lid uit dezelfde
groep die hij vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 maart
1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie. Dit plaatsvervangend lid is in dit geval niet stemgerechtigd.
VI.
Voorzitterschap
en ondervoorzitterschap

Artikel 11. - De voorzitter wordt benoemd door de Koning.
Hij opent en sluit de vergaderingen. Hij leidt de debatten en beschikt over al de hiervoor vereiste
bevoegdheden.
Artikel 12. - De opdracht van de voorzitter bestaat erin:
1) de datum van de vergaderingen van het Comité vast te leggen;
2) de adviesaanvrager(s) op de hoogte te brengen, indien het advies niet binnen de vereiste termijn
kan overhandigd worden, en de redenen voor dit uitstel te vermelden;
3) de aan het Comité onderworpen zaken voor te bereiden hetgeen het vaststellen van de agenda
van de plenaire vergaderingen insluit en het onderzoek bedoeld bij art. 27 van dit reglement;
4) erover te waken dat de beslissingen van het Comité worden uitgevoerd;
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5) bij het Comité verslag uit te brengen over de werkzaamheden van de werkgroepen en het
secretariaat;
6) de oprichting van werkgroepen voor te stellen die zullen overgaan tot de opstelling van een
ontwerpverslag en/of -advies over de door de Minister of de leidende ambtenaar van het Instituut
gestelde vragen;
7) in dringende gevallen of wanneer zulks gevorderd wordt, en in afwachting dat het Comité, na
een grondig onderzoek van het probleem in werkgroepen, een omstandig advies zal kunnen
uitbrengen, de Minister of de leidende ambtenaar van het Instituut in kennis te stellen van de stand
van de werkzaamheden van een werkgroep met dien verstande dat daarbij gepreciseerd wordt dat
het nog niet gaat om een advies van het Comité;
8) de andere bevoegdheden uit te oefenen die hij eventueel van het Comité zou bekomen.
Artikel 13.- De werkende leden, bedoeld bij art.1. van het Koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot
regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de
telecommunicatie, kiezen in hun midden twee ondervoorzitters, één nederlandstalige en één franstalige.
Het mandaat van ondervoorzitter neemt een einde terzelfdertijd als zijn mandaat van lid van het
Comité.
Ingeval één van de ondervoorzitters de uitoefening van zijn functies zou moeten onderbreken
wijzen de werkende leden een plaatsvervanger aan die het mandaat van zijn voorganger
voleindigt.
Artikel 14.- Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt de vergadering door één van de ondervoorzitters voorgezeten.
Wanneer een ondervoorzitter de vergadering voorzit heeft hij, wat het leiden van een vergadering
betreft, dezelfde rechten en dezelfde plichten als de voorzitter van het Comité.
Artikel 15. - Ingeval de voorzitter en de ondervoorzitters verhinderd zijn of ingeval de
ondervoorzitters niet wensen voor te zitten, wordt het Comité voorgezeten door het oudste lid.
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VII.
Organisatie
van de vergaderingen

Artikel 16. - De vergaderingen zijn niet openbaar.
Artikel 17. - De stemming geschiedt bij handopsteking.
Artikel 18. - Indien de meerderheid van de aanwezige leden erom vraagt, dient de stemming met
stembrieven op naam te gebeuren.
Artikel 19. - De voorzitter is stemgerechtigd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Artikel 20. - Op voorstel van de voorzitter kan de vergadering beslissen de bespreking van
bepaalde agendapunten te verdagen, de spreektijd te beperken of de vergadering te sluiten
vooraleer alle agendapunten afgewerkt zijn.
Artikel 21. - Ieder lid heeft het recht, vóór de vergadering of op het ogenblik dat de notulen van
de voorgaande vergadering ter goedkeuring aan het Comité worden voorgelegd, te vragen in die
notulen zekere verbeteringen aan te brengen. Indien de voorgestelde wijziging van de notulen betwist wordt, wordt het voorstel ter stemming voorgelegd.

VIII.
Werkgroepen

Artikel 22. - Buiten de gevallen waarin het Comité oordeelt dat een vraag het voorwerp kan
uitmaken van een onmiddellijk debat in het Comité draagt het de voorbereiding van het ontwerpverslag en/of -advies en van elk ander document omtrent de gestelde problemen op aan
een werkgroep.
Artikel 23. - Het Comité beslist over de oprichting van een werkgroep voor het bestuderen van
een bepaalde kwestie, en duidt er de coördinator van aan. De taak van de werkgroep bestaat er
in aan het Comité een ontwerpadvies en/of -verslag en elk ander document die ter voorlichting
van de leden noodzakelijk zou blijken, voor te leggen.
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Artikel 24. - Zodra tot de instelling van een werkgroep besloten is, zendt de voorzitter of, indien
deze verhinderd is, één van de ondervoorzitters, aan alle leden van het Comité, werkende zowel
als plaatsvervangende, een uitnodiging om van de werkgroep deel uit te maken. Het staat de
door een zelfde organisatie voorgedragen leden vrij hun inschrijving ter kennis te brengen door
bemiddeling van deze organisatie.
Artikel 25. - De leden van een werkgroep behouden de mogelijkheid zich op ieder ogenblik
door een ander werkend of plaatsvervangend lid te laten vervangen.
Artikel 26. - Alleen de leden ingeschreven bij een werkgroep hebben echter het recht een
beroep te doen op een adviseur.

IX.
Inoverwegingneming

Artikel 27. - De door de Minister of de leidende ambtenaar van het Instituut gestelde vragen
worden ambtshalve in overweging genomen.
Zij worden dadelijk na ontvangst ter kennis gebracht aan de voorzitter, die onder meer
onderzoekt of er aan de betrokken overheid geen nadere aanduidingen of aanvullende uitleg
zouden moeten gevraagd worden.
De alsdusdanig gepreciseerde vragen, worden door de voorzitter van het Comité op de
eerstvolgende plenaire vergadering ter kennis gebracht van de leden van het Comité.
Artikel 28. - De onderwerpen waarvan het onderzoek door ten minste zeven werkende leden
gevraagd wordt, moeten op de eerstvolgende vergadering van het Comité worden onderzocht.
Het Comité beslist of het alsdusdanig gevraagde onderzoek in overweging wordt genomen.
X.
Procedure inzake de
adviezen

Artikel 29. - De eensgezinde en eventueel verschillende standpunten van het Comité worden
geformuleerd in de door het Comité uitgebrachte adviezen en/of verslagen.
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Artikel 30. - Indien er geen eensgezindheid bestaat, worden de verschillende standpunten ter
stemming gelegd. Over elk standpunt wordt er afzonderlijk gestemd.
De naam van de leden, die een standpunt onderschrijven, wordt in het advies vermeld.
Zodra de beraadslagingen betreffende een advies beëindigd zijn, maakt het secretariaat de tekst ervan op en zendt hem aan de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité.
De voorzitter brengt het definitieve advies of verslag ter kennis van de adviesaanvrager(s).
XI.
Deskundigen

Artikel 31. - De voorzitter kan onafhankelijke deskundigen aanwijzen die geen lid zijn van het
Comité. Deze deskundigen kunnen de werkzaamheden van het Comité en de werkgroepen
bijwonen als waarnemer indien zij daartoe uitgenodigd worden.
Artikel 32. - Het secretariaat nodigt de aangeduide deskundigen uit om de werkzaamheden van het
Comité of van de werkgroepen bij te wonen. Het bezorgt hen één enkel exemplaar van het
volledig dossier van de zaak waarover hij wordt geraadpleegd. Dit dossier is vertrouwelijk.

XII.
Waarnemers

Artikel 33. - Het Instituut kan een lid van zijn personeel aanwijzen als waarnemer bij het
Comité of bij de werkgroepen, met raadgevende stem.
XIII.
Vertrouwelijkheid
en beroepsgeheim
Artikel 34. - De deskundigen, de adviseurs en de waarnemers (cfr. art. 26, 31 en 33) dienen
evenzeer als de leden en de plaatsvervangende leden van het Comité de vertrouwelijkheid in acht
te nemen, hetgeen de beperkte verspreiding van de hen toegestuurde documenten inhoudt.
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Op vraag van het Comité wordt de striktere regel van het beroepsgeheim toegepast.
De deskundigen, de adviseurs, de waarnemers, de leden en de plaatsvervangende leden van het
Comité, worden daarvan bij hun aanwijzing in kennis gesteld.

XIV.
Openbaarheid

Artikel 35.- Wanneer door de Minister of de leidende ambtenaar van het Instituut advies wordt
gevraagd, beslist de voorzitter, na consultatie van het Comité, of aan de werkzaamheden van het
Comité openbaarheid wordt gegeven, behalve wanneer de autoriteit waarvan het verzoek uitgaat,
de voorzitter vooraf formeel in kennis heeft gesteld dat aan deze werkzaamheden geen openbaarheid mag worden gegeven.
In de andere gevallen kan het Comité of de voorzitter er over beslissen de adviezen en/of
verslagen te publiceren.

Eerste Jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie juni 1994-juni 1995

Pag. 24 van 38

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

4. De werkgroepen, opgericht binnen het Raadgevend Comité
In toepassing van artikel 23 van het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité voor
de telecommunicatie, besliste het Comité in plenaire vergadering om volgende werkgroepen op
te richten :
-

werkgroep "Europese regelgeving"
werkgroep "Gedragsregels van Belgacom ten aanzien van de clinten"
werkgroep "Lange-termijn strategie in verband met de telecommunicatiesector"
werkgroep "Niet-gereserveerde diensten"
werkgroep "Statistische gegevens betreffende de telecommunicatiesector"

4.1. werkgroep "Europese regelgeving"
In zijn plenaire zitting van 30 juni 1994 besliste het Raadgevend Comité om deze
werkgroep op te richten.
4.1.1. Algemene gegevens
Coördinator van de werkgroep :
Dhr. J. Nackaerts, Voorzitter van het Raadgevend Comité
Secretarissen van de werkgroep :
Dhr. I. Makedonsky, Adviseur bij het BIPT
Dhr. J. Vannieuwenhuyse, Ingenieur-Adviseur bij het BIPT
Oorsprong van de vraag :
Teneinde de opvolging en voorbereiding van de dossiers, die in het kader van de
Europese Unie betrekking hebben op de telecommunicatie, mogelijk te maken, heeft het
Raadgevend Comité in zijn plenaire zitting van 30 juni 1994 gevraagd deze werkgroep
op te richten.
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4.1.2. Vergaderingen
-

6 september 1994;
3 oktober 1994;
7 november 1994;
6 december 1994;
24 januari 1995;
7 februari 1995.

4.1.3. Behandelde onderwerpen
-

bespreking van het Bangemann-rapport;
bespreking van het eerste gedeelte "Groenboek infrastructuur";
voorbereiding van de Europese Raad van 17 november 1994;
bespreking van de resultaten van de Europese Raad van 17 november 1994;
bespreking van de agenda op Europees niveau onder het voorzitterschap van
Frankrijk;
- bespreking van de consultatieronde over het "Groenboek mobiele communicatie".
4.1.4. Gemeenschappelijke vergadering werkgroep "Europese regelgeving" en werkgroep
"Lange-termijn strategie in verband met de telecommunicatiesector"
Op 7 maart 1995 en 16 maart 1995 vond een gemeenschappelijke vergadering plaats van
beide werkgroepen, ten einde een advies van het Raadgevend Comité voor te bereiden
inzake het Groenboek over de liberalisering van de infrastructuren van
telecommunicatie en kabeltelevisienetten.
4.2. werkgroep "Gedragsregels van Belgacom ten aanzien van de clinten"
In zijn plenaire zitting van 30 juni 1994 besliste het Raadgevend Comité om deze
werkgroep op te richten.
4.2.1. Algemene gegevens
Coördinator van de werkgroep :
Dhr. G. Denef, Directeur-generaal van het BIPT
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Secretarissen van de werkgroep :
Mevr. C. Cumps, Adviseur bij het BIPT
Dhr. G. Pouillon, Adviseur bij het BIPT
Oorsprong van de vraag :
Art. 80, 2, tweede lid van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven voorziet dat het Raadgevend Comité wordt
geraadpleegd met betrekking tot de bepalingen in het beheerscontract die de gebruikers
aanbelangen. Art. 22 van het Beheerscontract stelt dat Belgacom de gedragsregels ten
aanzien van de cliënten, hier inbegrepen de algemene voorwaarden, dient voor te leggen
aan de ombudsdienst en het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie.
Art. 19 van het Beheerscontract stelt dat Belgacom voor elke gereserveerde dienst de
tarieven moet publiceren en daarenboven vóór hun inwerkingtreding, de algemene voorwaarden moet vaststellen en publiceren.
Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op de omschrijving van de dienst, de standaardleveringstermijnen, de weigeringsgronden, de opzegging, de aansprakelijkheid, de
gegevens die door Belgacom werden ingezameld en de eerbied voor het privé-leven, de
wijze van facturatie en van betaling, de niet-betaling, de misbruiken, de afhandeling van
geschillen, en de beëindiging van de dienstverlening.
Hetzelfde artikel bepaalt dat Belgacom voor de uitvoering van de algemene voorwaarden de gebruikers verplichtingen kan opleggen met als bijkomend doel :
- de Belgacom-personeelsleden toegang te verschaffen tot de plaats waar de installatie
van de cliënt is aangesloten op het aansluitpunt;
- de installatie van de cliënt los te koppelen van de openbare telecommunicatie-infrastructuur wanneer deze installatie storing veroorzaakt, schade berokkent of een gevaar
betekent voor de cliënten of het Belgacompersoneel.
De algemene voorwaarden zouden in de plaats komen van de beschikkingen vervat in
het koninklijk besluit van 8 november 1989 tot vaststelling van de hoofdtarieven voor
telecommunicatie en van de tarieven voor de schouwing van de radio-installaties van
rijnaken en binnenvaartuigen en van deze vervat in het ministerieel besluit van 10
november 1989 tot vaststelling van bijkomende tarieven voor telecommunicatie en van
de voorwaarden van aansluiting en gebruik van telecommunicatiemiddelen in binnenlands verkeer.
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4.2.2. Vergaderingen
-

15 september 1994;
7 oktober 1994;
21 oktober 1994;
10 november 1994;
24 november 1994;
8 december 1994;
22 december 1994;
12 januari 1995;
30 januari 1995;
13 februari 1995;
6 maart 1995;
30 maart 1995;
6 april 1995;
26 april 1995;
10 mei 1995;
18 mei 1995.

4.2.3. Behandelde onderwerpen
Naar aanleiding van de taak die omschreven is in artikel 19 van het Beheerscontract,
heeft Belgacom een ontwerp van algemene voorwaarden en een ontwerp van specifieke
voorwaarden overgemaakt aan de werkgroep.
Tijdens de eerste vergadering werd een toelichting gegeven door Belgacom inzake de
inhoud van de nieuwe algemene voorwaarden, en door de ombudsdienst inzake de
opmerkingen die gemaakt werden in verband met het Belgacom-document.
Vanaf de tweede vergadering is de werkgroep begonnen met de artikelsgewijze
bespreking van de verschillende beschikkingen in de algemene voorwaarden.
Na de artikelsgewijze behandeling van de algemene voorwaarden, is de werkgroep
overgegaan tot het artikelsgewijze behandelen van de specifieke voorwaarden.
Vervolgens heeft Belgacom, in functie van de in de werkgroep behandelde opmerkingen, een herwerkte versie voorbereidt van de algemene voorwaarden, die overgemaakt werd aan de werkgroep.
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Na onderzoek binnen de werkgroep van de gewijzigde voorwaarden, zullen de teksten
van de nieuwe voorwaarden overgemaakt worden aan het Raadgevend Comité, dat in
plenaire zitting hierover een advies zal geven.

4.3. werkgroep "Lange-termijn strategie in verband met de telecommunicatiesector"
In zijn plenaire zitting van 12 oktober 1994 besliste het Raadgevend Comité om deze
werkgroep op te richten.
4.3.1. Algemene gegevens
Coördinator van de werkgroep :
Dhr. G. Denef, Directeur-generaal van het BIPT
Secretarissen van de werkgroep :
Dhr. J.-P. Pirlot, Ingenieur-Adviseur bij het BIPT
Dhr. J. Vannieuwenhuyse, Ingenieur-Adviseur bij het BIPT
Oorsprong van de vraag :
Op vraag van de Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven, wordt binnen
deze werkgroep overgegaan tot het definiëren van de globale strategie op het vlak van
de telecommunicatie in België.
4.3.2. Vergaderingen
-

27 oktober 1994;
18 november 1994;
19 december 1994;
18 januari 1995;
15 februari 1995;
3 april 1995;
17 mei 1995;
30 mei 1995.
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4.3.3. Behandelde onderwerpen
Op basis van een door het Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van
Verkeerswezen en Overheidsbedrijven, en het BIPT voorbereide vragenlijst, worden de
diverse onderwerpen in deze materie behandeld.
In zijn eerste vergadering heeft de werkgroep beslist over te gaan tot het onderzoek van
de antwoorden in de volgorde, zoals vooropgesteld in de vragenlijst. Tevens werd
beslist om na elke vergadering een synthese te maken van de verschillende standpunten,
om de synthese achteraf over te maken aan de leden van de werkgroep.
De vragenlijst bestaat uit volgende delen :
-

algemene begrippen inzake telecommunicatie en definities;
liberalisering van de diensten;
Open Network Provision;
universele dienstverlening;
infrastructuur;
de institutionele organisatie van de telecommunicatiesector in België;

Een ontwerp van synthese, zoals opgesteld door het secretariaat van de werkgroep,
wordt momenteel onderzocht. Dit document zal voorgelegd worden aan het Raadgevend Comité in plenaire zitting, ten einde een advies te verstrekken aan de Heer
Minister.

4.4. werkgroep "Niet-gereserveerde diensten"
In zijn plenaire zitting van 30 juni 1994 besliste het Raadgevend Comité om deze
werkgroep op te richten.
4.4.1. Algemene gegevens
Coördinator van de werkgroep :
Dhr. E. Van Heesvelde, Administrateur-generaal van het BIPT
Plaatsvervanger : Dhr. F. Baert, Administrateur van het BIPT
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Secretarissen van de werkgroep :
Dhr. J. Levaux, Ingenieur-Adviseur bij het BIPT
Mevr. A. Vandenbroucke, Adviseur bij het BIPT
Oorsprong van de vraag :
De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven (art. 89, 2 en 6) voorziet dat het Raadgevend Comité advies
uitbrengt over het lastenboek van openbare dienstverlening met betrekking tot de
diensten voor gegevensschakeling, over de lijst van de niet-gereserveerde diensten die
van rechtswege worden toegestaan, mits voorafgaande aangifte aan het Instituut en over
de aangiftemodaliteiten voor het uitbaten van niet-gereserveerde diensten.
4.4.2. Vergaderingen
- 26 januari 1995;
- 5 april 1995.
4.4.3. Behandelde onderwerpen
- taak van de werkgroep en te respecteren termijnen;
- opportuniteit van het lastenboek voor gegevensschakeling;
- mogelijke toepassing van de artikelen 89,  6 (aangiftemodaliteiten) en 108 (technische kenmerken) van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven.

4.5. werkgroep "Statistische gegevens betreffende de telecommunicatiesector"
In zijn plenaire zitting van 10 januari 1995 besliste het Raadgevend Comité om deze
werkgroep op te richten.
4.5.1. Algemene gegevens
Coördinator van de werkgroep :
Dhr. P. Steeland, Secretaris van het Raadgevend Comité
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Secretarissen van de werkgroep :
Mevr. A. Huybrechts, Directiesecretaresse bij het BIPT
Dhr. C. Pirlot, Sectiechef bij het BIPT
Oorsprong van de vraag :
Diverse leden van het Raadgevend Comité hebben de wens uitgedrukt dat het Comité
over studies zou beschikken die betrekking hebben op de evolutie van de telecommunicatiesector.
Art. 80,  2 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven voorziet immers ook dat het Raadgevend Comité een
jaarverslag publiceert waarin ondermeer de "evolutie binnen de telecommunicatiesector"
wordt weergegeven.
Ten einde hieraan tegemoet te komen, besliste het Raadgevend Comité in plenaire
zitting om over te gaan tot de oprichting van een beperkte werkgroep, waarin specialisten worden opgenomen die deze problematiek binnen de diverse organisaties volgen.
4.5.2. Vergaderingen
Op 27 maart 1995 vond een eerste vergadering plaats van deze werkgroep.
De activiteiten van de werkgroep worden als volgt voorzien :
- één van de eerste zaken die de werkgroep dient te verwezenlijken, bestaat uit het
beschrijven en het definiëren van het werkveld, en het bepalen van de onderwerpen
die dienen te worden opgenomen;
- in een volgende fase wordt nagegaan hoe de gegevens dienen verzameld en statisch
verwerkt te worden.
Een volledige set van statistisch relevante gegevens met betrekking tot de evolutie van
de telecommunicatiesector dient klaar te zijn voor het jaarrapport 1996 van het
Raadgevend Comité.
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5. Overzicht van de plenaire vergaderingen van het Raadgevend Comité
In toepassing van de bepalingen vervat in de artikelen 80 en 81 van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, en van het
koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het
raadgevend comité voor de telecommunicatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 april
1995, vond op 7 juni 1994 een eerste vergadering van het comité plaats. De werkzaamheden
van het Comité werden geopend door de Heer E. Di Rupo, Minister van Verkeerswezen en
Overheidsbedrijven.
5.1.

Vergaderingen
Het Raadgevend Comité kwam in plenaire zitting bijeen op de volgende data :
-

5.2.

dinsdag 7 juni 1994;
donderdag 30 juni 1994;
woensdag 12 oktober 1994;
donderdag 10 november 1994;
dinsdag 10 januari 1995;
dinsdag 21 maart 1995.

Behandelde onderwerpen
Tijdens deze vergaderingen werden diverse onderwerpen behandeld. Meer bepaald gaat
het om :
- opening van de werkzaamheden door de Heer Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven;
- voorstelling door de Voorzitter van de werking van het Comité, met inbegrip van het
huishoudelijk reglement;
- bespreking van het voorstel van huishoudelijk reglement;
- formele aanname van het huishoudelijk reglement;
- samenstelling van het Comité en bevestiging van de samenstelling;
- voorstelling van het werkprogramma van het Comité;
- voorstel en beslissing tot oprichting van de volgende werkgroepen :
- werkgroep "Europese regelgeving"
- werkgroep "Gedragsregels van Belgacom ten aanzien van de clinten"
- werkgroep "Lange-termijn strategie in verband met de telecommunicatiesector"
- werkgroep "Niet-gereserveerde diensten"
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- behandeling en bespreking van de verslagen betreffende de werkzaamheden van de
diverse werkgroepen;
- bespreking van de kwaliteitscriteria voorzien in het Beheerscontract en de naleving
ervan door Belgacom;
- bespreking van de manier waarop het indexcijfer van de tarieven voor de openbare
telecommunicatie wordt berekend;
- historisch overzicht en basisprincipes van het GSM-dossier;
- bespreking van de nota "Nieuwe diensten op kabel- en/of telefoonlijnen" van het
Vlaams Gewest;
- voorstel en beslissing tot oprichting van een werkgroep "Statistische gegevens betreffende de telecommunicatiesector";
- onderzoek van het ontwerp-advies over het Groenboek over de liberalisering van de
infrastructuren van telecommunicatie en van kabeltelevisienetten;
- voorstel van en beslissing over het jaarrapport van het Raadgevend Comité.
5.3.

Verdeelde documenten
Behalve de notulen van de verschillende vergaderingen, werden nog volgende dokumenten, rapporten en artikels overgemaakt aan de leden van het Comité :
- het reglementair kader betreffende het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie;
- voorstel van huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie;
- huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie,
formeel aangenomen in plenaire zitting van 12 oktober 1994;
- lijst met de samenstelling van de verschillende delegaties die vertegenwoordigd zijn
in het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie;
- explicatieve nota met betrekking tot de internationale opdrachten van het BIPT en de
financiële gevolgen hiervan op het budget van het Instituut;
- dossier GSM : bepalingen, vervat in het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, die betrekking hebben op het GSM-dossier;
- document "kwaliteitscriteria voorzien in het Beheerscontract en naleving ervan door
Belgacom"
- document "berekening van de tarievenindex van de openbare telecommunicatie";
- persmap van 26 oktober 1994 betreffende het rapport "Nieuwe diensten op kabelen/of telefoonlijnen" van het Vlaams Gewest;
- nota "Statistische gegevens betreffende de telecommunicatiesector";
- artikel "En Belgacom beschikt ..." verschenen in Test-Aankoop (januari 1995);
- officieel schrijven van het Raadgevend Comité met betrekking tot het hiervoor
vermelde artikel;
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- document "Draft Commission Directive amending Commission Directive
90/388/EEC regarding the abolition of the restrictions on the use of cable television
networks for the provision of telecommunications services";
- voorstel van het jaarverslag van het Raadgevend Comité;
- toespraak "naar een wettelijk kader voor een Vlaamse informatie- en communicatieinfrastructuur" van Dhr. Luc Van den Brande, Minister-President van de Vlaamse
Regering;
- ontwerp-advies over het Groenboek over de liberalisering van de infrastructuren van
telecommunicatie en van kabeltelevisienetten;
- document "Advies van het Comité van de Regio's over de mededeling van de
Commissie <Europa op weg naar de informatiemaatschappij : een actieplan>".
Daarnaast werd naar aanleiding van de oprichting van elke werkgroep een explicatieve
nota gericht aan alle leden van het Raadgevend Comité.
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