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1. INLEIDING

1.1.

Doel

1. Dit besluit heeft betrekking op de controle van de berekening van de kosten van de
universele postdienst voor het jaar 2010, overeenkomstig art. 144undecies, § 1, van de wet
van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven, hierna de Postwet genoemd.
2. Er moet worden verduidelijkt dat de wetgeving betreffende de methode voor de berekening
van de nettokosten van de UD gewijzigd is op 1 januari 2011 en dat 2010 dus het laatste jaar
is waarvoor de gebruikte methode zal worden toegepast op grond van het vroegere
regelgevingskader.
3. Vanaf het jaar 2012 zal een andere methode van toepassing zijn voor de gegevens die op het
jaar 2011 slaan.

3.1.

Retroacta en verslag over de resultaten van de openbare raadpleging

4. Conform artikel 20 van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 ter uitvoering van titel IV
van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven, hierna KB genoemd, heeft bpost op 17 mei 2011 aan het BIPT de
volgende elementen overgezonden voor het jaar 2010:
- de verdeling van de bedrijfskosten en –inkomsten over de verschillende diensten;
- de uitvoerige resultatenrekening;
- de uitvoerige balans;
- de samenvatting van de in de facturering aan de Staat opgenomen producten.
5. Op 16 augustus 2011 heeft bpost een nieuw gewijzigd bestand naar het BIPT verstuurd. Op
30 mei 2012 heeft bpost een nieuw gewijzigd bestand naar het BIPT verstuurd.
6. Op 8 september 2011 heeft het BIPT bijkomende vragen gesteld aan bpost. Deze vragen
hadden betrekking op het tweede ontvangen bestand, waarin de aangebrachte wijzigingen
aanzienlijk waren. Bpost heeft zijn antwoorden doen toekomen op 15 december 2011. Dit
advies is gebaseerd op het derde bestand dat bpost heeft opgestuurd aangezien dat bestand
gecertificeerd is door het College van Commissarissen (zie punt 3.1).
7. Op 18 september 2012 heeft het BIPT aan bpost het ontwerp van dit besluit meegedeeld om
na te gaan of de vertrouwelijke punten of de punten die onder het zakengeheim vallen,
verwijderd zijn.

2. WETTELIJKE BASIS
8. Tot de wet van 31 december 2010 voorzag de Postwet in de oprichting van een
Compensatiefonds voor de universele postdienst.
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9. Tot 31 december 2010 luidde art. 144nonies, § 2, van de Postwet: “Beroep op het fonds is
slechts toegestaan vanaf de datum bedoeld in § 1 van dit artikel en op voorwaarde dat de
leverancier van de universele dienst, meer bepaald op grond van boekhoudkundige gegevens
bedoeld in de artikelen 144 quinquies en sexies, aantoont dat de verplichtingen van universele
dienst een onevenredige last voor hem uitmaken, rekening houdend met de diensten die aan
hem voorbehouden zijn.”
10. Tot 31 december 2010 schreef art. 144undecies van de Postwet voor: "Het Instituut
controleert jaarlijks de door de leverancier van de universele dienst berekende kosten van de
universele dienst (…). De leverancier van de universele dienst verstrekt aan het Instituut of
aan de onafhankelijke deskundige alle gevraagde inlichtingen om de controle mogelijk te
maken van de kosten van de resterende universele postdienst.”
11. Richtlijn 97/67/EG1bepaalt in zijn artikel 5, punt 3: “Wanneer een lidstaat vaststelt dat de
universeledienstverplichtingen als vastgelegd in deze richtlijn voor de aanbieder(s) van de
universele dienst nettokosten, berekend volgens de richtsnoeren van bijlage II, met zich
brengen en een onredelijke financiële last inhouden, kan hij:
a) een regeling instellen om de betrokken onderneming(en) compensatie uit
overheidsmiddelen te bieden;
of
b) een regeling instellen voor het delen van de nettokosten van de
universeledienstverplichtingen door de aanbieders van de diensten en/of de
gebruikers.“.

3. ANALYSE VAN HET BIPT
3.1.

Retroacta

12. In de artikelen 12 tot 27 van het KB wordt de methode voor de berekening van de kosten
van de universele dienst beschreven.
13. De analytische boekhouding werd gecontroleerd door het College van Commissarissen.
Overeenkomstig art. 10 van het KB2 moet de analytische boekhouding worden
gecontroleerd door het College van Commissarissen. Deze heeft de controle van de
analytische boekhouding voor de eerste keer uitgevoerd in 2006 en vervolgens voor de
jaren 2007, 2008 en 2009.
14. Die controle berust op een specificatie opgesteld door het BIPT. Voor het jaar 2009 heeft
deze controle aanleiding gegeven tot wijzigingen aan het bestand in verband met de UDberekening van 2010, dat als basis dient voor de berekening van de nettokosten van de UD
door het BIPT.

RICHTLIJN 97/67/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 december 1997
betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in
de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst.
2 Koninklijk besluit tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991.
1
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3.2.

Berekeningsmethode

15. De kostprijs van de universele dienst is gelijk aan de som van de kosten die verbonden zijn
aan elk van de diensten die de universele dienst uitmaken, die m.a.w. ofwel tot de categorie
van de voorbehouden diensten ofwel tot de categorie van de niet-voorbehouden universele
diensten behoren, in een systeem van volledige kostentoewijzing (FDC).
16. De last die veroorzaakt wordt door de universeledienstverplichtingen vertegenwoordigt
dan het gedeelte van de kostprijs van de universele dienst dat overeenkomt met de som van
de individuele verliezen van de deficitaire diensten van de al dan niet voorbehouden
universele dienst. Een dienst is deficitair wanneer de inkomsten die hij genereert lager zijn
dan de kosten die eraan worden toegewezen: het verlies is dan gelijk aan het negatieve
verschil tussen de inkomsten en de kosten.
17. De winst van de voorbehouden diensten komt overeen met de som van de individuele
winsten die door elk van de winstgevende diensten van de voorbehouden universele dienst
worden gegenereerd. Een dienst is winstgevend wanneer de inkomsten die hij genereert
hoger zijn dan de kosten die eraan worden toegewezen: de winst is dan gelijk aan het
positieve verschil tussen de inkomsten en de kosten.
18. De onevenredige last voor de universeledienstverlener rekening houdend met de diensten
die aan hem zijn voorbehouden, of met andere woorden de resterende, nog te dekken
kostprijs van de universele postdienst, wordt verkregen door de som te maken van de last
(verliezen) die voortvloeit uit de universeledienstverplichtingen enerzijds en de winst uit de
voorbehouden diensten anderzijds.
19. Als het resultaat positief is, wordt de last beschouwd als volledig gecompenseerd door de
voorbehouden diensten.
20. Als het resultaat van die bewerking negatief is, dan vormt deze de onevenredige last
waarvoor een beroep kan worden gedaan op het "Compensatiefonds voor de universele
postdienst". Het CFUD wordt niet automatisch ingeschakeld; dit moet officieel worden
aangevraagd en gerechtvaardigd door bpost en vervolgens door het BIPT worden
goedgekeurd.
3.2.1.

Tenuitvoerlegging van de methode

3.2.1.1. Indeling van de producten/diensten
21. Alvorens de methode toe te passen, moeten de producten/diensten worden ingedeeld in de
categorieën die bepaald worden door de Postwet.
22. De Postwet onderscheidt 3 categorieën van diensten: de voorbehouden diensten (voor 1
januari 2011 nog onder monopolie), de niet-voorbehouden diensten die deel uitmaken van
de universele dienst en de niet-voorbehouden diensten die geen deel uitmaken van de
universele dienst (waarvoor dus volledige concurrentie bestaat). Het is nodig gebleken om
er een bijkomende categorie aan toe te voegen, die van de openbare diensten, en hieraan
een nieuwe specifieke definitie te geven die rekening houdt met de bijzondere context van
de universele postdienst.
23. Algemeen gesteld zijn de openbare diensten die aan bpost worden opgelegd, de post- en
financiële diensten die bepaald zijn in het "Beheerscontract tussen de Staat en De Post", dat
om de vijf jaar moet worden vernieuwd.
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24. De ± 2000 producten/diensten van bpost worden vervolgens een voor een bekeken zodat
elk in de goede categorie kan worden ingedeeld. In voorkomend geval werden wijzigingen
aangebracht aan het costing-systeem, bijvoorbeeld een fijnere segmentering van bepaalde
producten in vergelijking met de criteria voor gewichts- en prijsniveaus.
25. We moeten hierbij preciseren dat de indeling van de diensten en producten zal moeten
worden gewijzigd en aangepast op basis van de ontwikkeling van de toepasselijke
reglementering, waarbij men meer in het bijzonder kan denken aan het geleidelijk
inkrimpen van de voorbehouden sector naarmate het openstellen van de markt voor
postdiensten toeneemt.
3.2.1.2. Toewijzing van kosten en inkomsten
26. Zoals hierboven is gezegd, heeft bpost een analytische boekhouding en een costing-systeem
ingevoerd, dat gebaseerd is op de principes van "Activity Based Costing" volgens dewelke de
kosten door middel van de activiteiten aan de producten/diensten worden toegewezen.
27. De middelen worden eerst aan de activiteiten toegewezen met behulp van "resource
drivers". De middelen komen rechtstreeks uit de algemene financiële boekhouding. De
toewijzing ervan voert eerst een onderscheid in tussen de kostencentra van het type
"Service Units" (ondersteuningsdiensten) en van het type "Business Units" (operationele en
commerciële activiteiten). Dan worden de kosten van de activiteiten van de "Service Units"
verdeeld over de activiteiten van de "Business Units".
28. Ten slotte worden de kosten van die laatste activiteiten met behulp van "activity drivers"
toegewezen aan de voorwerpen van eindkosten, namelijk de producten.
29. De kosten die door de leverancier van de universele dienst worden toegewezen zijn de
kosten die verbonden zijn aan de exploitatie. Men sluit dus de financiële en de uitzonderlijke
lasten uit. Wat verklaart waarom moet worden getracht de analytische boekhouding en de
algemene boekhouding in overeenstemming te brengen door de buiten beschouwing
gelaten inkomsten te identificeren.
30. De toegewezen inkomsten zijn de bedrijfsopbrengsten.
31. Bpost moet elk jaar aan het BIPT een bestand bezorgen met de kosten en de inkomsten die
op die manier aan elk van de producten van elk van de 4 categorieën zijn toegewezen. Bpost
moet ook de overheadkosten meedelen (structuurkosten en algemene kosten).
3.2.1.3. Model voor de berekening van de last inzake de universele dienst
32. Het BIPT-model benut het door bpost bezorgde bestand op die manier dat de eventueel
door het "Compensatiefonds voor de universele dienst" te vergoeden nettokosten van de
universele dienst worden berekend en verschillende analyserapporten worden opgesteld.
33. Dit model voert de uiteindelijke toewijzingen van bepaalde kosten uit – die men niet als
directe kosten en zelfs niet als indirecte gemeenschappelijke kosten kan beschouwen – die
weliswaar door bpost zijn geïdentificeerd maar niet toegewezen, namelijk bepaalde interne
diensten en de overheadkosten.
34. Na het doorlopen van deze stappen heeft men de kosten volledig toegewezen aan de
eindproducten/-diensten (FDC-methode), in overeenstemming met de Europese richtlijn
(Richtlijn 97/67/EG artikel 14) en de Postwet, die bepalen:
"a) de kosten die aan een specifieke dienst toegerekend kunnen worden, worden daaraan
toegerekend;
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b) de gemeenschappelijke kosten, dit zijn die welke niet aan een specifieke dienst
toegerekend kunnen worden, worden als volgt toegerekend:
1) telkens wanneer dat mogelijk is, worden de gemeenschappelijke kosten
toegerekend op grond van een rechtstreekse analyse van de aard van de kosten
zelf;
2) wanneer een rechtstreekse analyse niet mogelijk is, worden de
gemeenschappelijke kostencategorieën toegerekend op grond van een indirecte
band met een categorie van kosten of met een andere groep van
kostencategorieën waarvoor een rechtstreekse toewijzing of aanrekening
mogelijk is; de indirecte band steunt op vergelijkbare kostenstructuren;
3) wanneer niet kan worden overgegaan tot een directe of indirecte toerekening,
wordt de kostencategorie toegerekend op grond van een algemene
verdeelsleutel waarbij de verhouding wordt weergegeven tussen enerzijds alle
uitgaven die rechtstreeks of onrechtstreeks toegewezen zijn op elk van de
voorbehouden diensten en, anderzijds, alle uitgaven die rechtstreeks of
onrechtstreeks toegewezen of aangerekend zijn op elk van de overige
diensten”.
35. Het model berekent overigens de kosten voor de vergoeding van het kapitaal en deze
worden aan de andere kosten toegevoegd (exploitatie, interne diensten, overhead). De
berekening van het percentage van de vergoeding is gebaseerd op de methode van de
"Weighted Average Cost of Capital (WACC)". Dat percentage wordt berekend volgens de
parameters die door het BIPT zijn ingevoerd en toegepast op de waarde van het te
vergoeden kapitaal (de materiële vaste activa op de balans). Het te vergoeden kapitaal
wordt zelf over de producten "verdeeld" in verhouding tot de afschrijvingskosten die aan
elk product worden toegewezen. Het BIPT verwijst naar bijlage A bij het besluit van de Raad
van het BIPT van 5 april 2011 betreffende de bepaling van de nettokosten van de universele
postdienst 2009, wat betreft de beschrijving van de WACC-methode.
36. Op basis daarvan berekent het model voor elk product en elke dienst van elk van de vier
categorieën het verschil tussen de totale inkomsten en de totale kosten en komt het zo uit
op een winst of een verlies.
37. Het model berekent ook de winst of het verlies van elk van de vier categorieën van
producten/diensten – voorbehouden universele diensten, niet-voorbehouden universele
diensten, openbare diensten, andere diensten – door de som te maken van de winst of van
het verlies van elk van de producten van de overeenkomstige categorie.
38. Overeenkomstig de hierboven uiteengezette methode, berekent het model de bijkomende
last van de universele dienst door alleen rekening te houden met de voorbehouden en nietvoorbehouden producten die een verlies vertonen en door de som te maken van die
afzonderlijke verliezen. Men noemt dit het "in aanmerking genomen verlies".
39. Het model berekent de winst van de voorbehouden universele dienst waarbij alleen
rekening wordt gehouden met de voorbehouden producten die een winst vertonen en de
som wordt gemaakt van die afzonderlijke winsten. Men noemt dit de "in aanmerking
genomen winst".
40. Het model maakt ten slotte de som van het "in aanmerking genomen verlies" (negatief
bedrag) van de universele dienst en van de "in aanmerking genomen winst" (positief
bedrag) van de voorbehouden universele dienst. Als het resultaat positief is, wordt de
bijkomende last die voortvloeit uit de verplichting om de universele dienst te leveren
beschouwd als volledig gecompenseerd door de voorbehouden sector. In die situatie is men
dan van oordeel dat bpost geen onevenredige last moet dragen.
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Het model wordt hieronder geïllustreerd:

3.3.

Kosten

41. Het totaal van de bedrijfskosten (kosten van de verkoop en van de diensten) van de
resultatenrekening bedraagt voor het jaar 2010 precies 1.897.004.057,03 EUR (bron: balans
2010 van bpost).
42. Het bedrag dat toegewezen wordt aan de producten in het bestand dat bpost heeft bezorgd,
bedraagt 1.897.004.054,23 EUR. Daaruit kan worden afgeleid dat alle bedrijfskosten van de
balans wel degelijk volledig toegewezen zijn in de analytische boekhouding, want het
verschil van 2,8 EUR komt door afronding.
43. Het toegewezen bedrag in het bestand van bpost wordt onderverdeeld als volgt:
44. [VERTROUWELIJK]
3.3.1.
Totale kosten
45. We herinneren eraan dat de totale kosten van een product R3, U4, P5 of C6 zijn eigen
bedrijfskosten, het deel van de kosten van de interne diensten en Global Sustaining die
eraan toegerekend wordt, alsook de kapitaalkosten omvatten.

Categorie “R” van de voorbehouden diensten omvat de diensten die voldoen aan de voorwaarden van
art. 144octies van de wet van 21 maart 1991.
3
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46. De aldus verkregen totale kosten bedragen [VERTROUWELIJK] EUR voor alle producten.
47. Het deel van de
[VERTROUWELIJK].

universele

dienst

bedraagt

[VERTROUWELIJK],

namelijk

48. De onderstaande tabel geeft de opsplitsing van de kosten tussen de verschillende
productcategorieën vanaf 2005 tot 2010.
[VERTROUWELIJK]
3.3.2.

Samenstelling van de kapitaalkosten

3.3.2.1. Bepaling van het percentage van de WACC-vergoeding
49. (Cfr. Bijlage A, besluit betreffende de berekening van de kosten van de universele dienst
voor 2009). Het BIPT zal een WACC toepassen van [VERTROUWELIJK]. Gelet op de weinige
veranderingen in de rentabiliteit van beursgenoteerde postondernemingen tussen 2009 en
2010, en dus op de geringe verandering op het niveau van het risico, heeft het BIPT gekozen
voor hetzelfde percentage als in 2009.
3.3.2.2. Waarde van de vergoeding van het kapitaal
50. De waarde van het te vergoeden kapitaal is gelijk aan het bedrag van de lichamelijke vaste
activa dat vermeld is aan de actiefzijde van de balans van 2010 van bpost, namelijk
455.453.820 EUR.

3.4.

Inkomsten

51. In het bestand over de UD-kosten van 2010 dat bpost heeft overgezonden, wordt elk
product geclassificeerd als een deel van de niet-voorbehouden universele dienst of van de
voorbehouden universele dienst, of van de openbare diensten, of van de diensten die
onderhevig zijn aan concurrentie.
52. Bpost heeft in het model de kosten en de inkomsten die niet aan een bepaalde activiteit
kunnen worden toegewezen, opgenomen onder twee regels: “Global Sustaining SU” en
“Global Sustaining non SU”.
3.4.1.
Bedrijfsinkomsten
53. Het totaal van de bedrijfsopbrengsten (verkoop en diensten) van de resultatenrekening van
bpost bedraagt 2.239.816.921,54 EUR. (Bron: Balans 2010 van bpost)
[VERTROUWELIJK]

Categorie “U” van de niet-voorbehouden universele diensten omvat de diensten die voldoen aan de
voorwaarden van artikel 142 van de wet van 21 maart 1991, uitgezonderd de in de punten 1) en 3)
gedefinieerde diensten.
5 Categorie “P” van de openbare diensten omvat de taken van openbare dienst die gedefinieerd zijn in het
beheerscontract tussen de Staat en bpost, maar met uitzondering van de postdiensten die gedefinieerd
zijn in de punten 1) en 2) waarvan het deficit aan de Staat niet kan worden gefactureerd in het kader van
het beheerscontract.
6 Categorie “C” van de overige diensten omvat alle diensten die niet opgenomen zijn in de punten 1 tot 3.
4
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3.4.1.1. Overeenstemming met de financiële boekhouding
54. Bij de opbrengsten van de resultatenrekening word in het costing-systeem van bpost
rekening gehouden met een deel van de bedrijfsopbrengsten met uitsluiting van de
financiële opbrengsten, en met de uitzonderlijke opbrengsten. Het vastgestelde verschil
tussen het totaal van de bedrijfsopbrengsten van de resultatenrekening en het totaal van de
inkomsten van het overgezonden bestand kan worden uitgelegd door de volgende
elementen die niet specifiek toegewezen worden aan producten of die betrekking hebben op
inkomsten van uitzonderlijke aard.
55. De buiten beschouwing te laten inkomsten zijn de volgende:
[VERTROUWELIJK]
3.4.1.2.

Overeenstemming met de winst- en verliesrekening van bpost

56. [VERTROUWELIJK]
3.4.2.
Totale inkomsten
57. We herinneren eraan dat de totale inkomsten uit een product R, U, P of C zijn eigen
bedrijfsinkomsten omvatten, alsook het deel van de inkomsten uit Global Sustaining dat
eraan toegerekend wordt.
58. De aldus verkregen totale inkomsten bedragen 1.926.172.125,87 EUR voor alle producten
samen.
59. Het aandeel van de universele dienst in de totale inkomsten bedraagt [VERTROUWELIJK]
EUR, d.i. [VERTROUWELIJK].
60. De voorbehouden dienst vertegenwoordigt [VERTROUWELIJK] van de inkomsten uit de
universele dienst.
61. In de onderstaande tabel worden de inkomsten uitgesplitst in de verschillende
productcategorieën, na toewijzing van de “Global Sustaining”7.
[VERTROUWELIJK]

3.5.

Werkelijke winsten en verliezen

62. De geciteerde winsten en verliezen houden rekening met een vergoeding van het kapitaal
zoals werd berekend in dit besluit.
3.5.1.
Universele dienst
63. De voorbehouden universele dienst (type R) levert in totaal een werkelijke winst op van
[VERTROUWELIJK], een stijging met [VERTROUWELIJK] tussen 2009 en 2010.
64. De niet-voorbehouden universele dienst (type U) levert in totaal een werkelijke winst op
van [VERTROUWELIJK], een stijging met [VERTROUWELIJK] tussen 2009 en 2010.
65. De totale universele dienst realiseert dus een werkelijke winst van [VERTROUWELIJK].

7

Global Sustaining = algemene kosten
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3.6.

In aanmerking genomen winst en verlies van de universele dienst - Te
compenseren last

3.6.1.
Totale resultaten
66. Wanneer enkel de producten van type R en U die de universele dienst vormen, worden
beschouwd, en overeenkomstig de aangenomen methode, moet een beroep worden gedaan
op de noties “in aanmerking genomen winst” en “in aanmerking genomen verlies”.
67. De in aanmerking genomen winst bedraagt [VERTROUWELIJK] en komt enkel voort uit de
voorbehouden dienst.
68. Het in aanmerking genomen verlies bedraagt [VERTROUWELIJK]. Dit verlies wordt als volgt
uitgesplitst:
[VERTROUWELIJK] op het niveau van de voorbehouden dienst;
[VERTROUWELIJK] op het niveau van de niet-voorbehouden dienst.
69. Het is normaal dat de in aanmerking genomen winst uit de voorbehouden dienst de
werkelijke winst overschrijdt omdat daarin geen rekening wordt gehouden met de
verliesgevende producten; de verliezen daarvan zitten immers vervat in het in aanmerking
genomen verlies.
70. De volgende tabel geeft per grote familie van producten de uitsplitsing van het in
aanmerking genomen verlies en van de in aanmerking genomen winst voor de berekening
van de last van de universele dienst.
71. [VERTROUWELIJK]
72. Er moet worden verduidelijkt dat het niet tegenstrijdig is dat een productcategorie zowel
een verlies als een in aanmerking genomen winst vertoont. Het in aanmerking genomen
verlies is immers de som van de verliezen op de in aanmerking genomen producten en de in
aanmerking genomen winst is de som van de winsten uit de in aanmerking genomen
producten. De twee compenseren elkaar niet.
3.6.2.
73.

[VERTROUWELIJK]

4. BESLUIT
74. Voor het jaar 2010 is de universele dienst winstgevend; bijgevolg dienen de immateriële
voordelen of elk ander element aan de hand waarvan nettokosten van de UD kunnen
worden bepaald, en, a fortiori, de onredelijke aard van deze kosten voor bpost kan worden
bestudeerd, niet te worden toegepast.
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Beroepsmogelijkheden
Overeenkomstig de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de
geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het
statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector hebt u de
mogelijkheid om beroep in te stellen bij het hof van beroep van Brussel, Poelaertplein 1, B-1000
Brussel. Het beroep wordt, op straffe van nietigheid die ambtshalve wordt uitgesproken,
ingesteld door middel van een ondertekend verzoekschrift dat wordt ingediend ter griffie van
het hof van beroep van Brussel binnen een termijn van zestig dagen na de kennisgeving van het
besluit of bij gebreke aan een kennisgeving, na de publicatie van het besluit of bij gebreke aan
een publicatie, na de kennisname van het besluit.
Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid de vermeldingen vereist door artikel 2, § 2,
van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling
naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator
van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Indien het verzoekschrift elementen bevat
die u als vertrouwelijk beschouwt, dan moet u dat uitdrukkelijk aangeven en op straffe van
nietigheid, een niet-vertrouwelijke versie van dat verzoekschrift indienen. Het Instituut
publiceert op zijn website het verzoekschrift dat door de griffie van het gerecht genotificeerd is.
Elke belanghebbende partij kan in de zaak tussenkomen binnen dertig dagen na deze publicatie.

Axel Desmedt
Membre du Conseil
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Membre du Conseil

Catherine Rutten
Membre du Conseil

Luc Hindryckx
Président du Conseil
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