Sectorclassificatie Fonds Nooddiensten - BIPT
Situering
Met zijn mailbericht van 10 juli 2008 verzocht de beleidscel van de Minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen om een INR-advies over het al dan niet behoren tot de consolidatiekring van de
overheid van een nog op te richten Fonds Nooddiensten binnen het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).
Aan dit mailbericht waren toegevoegd het desbetreffende voorstel van notificatie en de ontwerpen
van wijzigingen aan de art.2 en 107 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie.
Bedoeling is dat de telecomsector op kosteloze wijze identificatie en localisatiegegevens van de
oproeper moet verstrekken aan de nooddiensten.
De kosten voor investering, exploitatie en onderhoud die daarbij voortvloeien uit de aanpassing van
de beheercentrales van de nooddiensten moeten worden gedragen door de betrokken operatoren
(zie nieuwe §4 van art. 107).
Het beheer en de vergoeding van die kosten is de opdracht van een nieuw op te richten Fonds
voor Nooddiensten, een begrotingsfonds met rechtspersoonlijkheid dat beheerd wordt door het
BIPT. Bij KB zullen de nadere werking van dit fonds en de wijze waarop de betrokken operatoren
bijdragen tot dit fonds worden bepaald (zie nieuwe §5 van art. 107 en voorstel van notificatie).
Advies van het INR
Gelet op de beperkte informatie die werd verstrekt omtrent dit Fonds Nooddiensten kan het INR
thans enkel een voorlopig advies verstrekken.
-

Het feit dat het Fonds voor Nooddiensten zou worden opgericht als een begrotingsfonds (met
rechtspersoonlijkheid weliswaar) binnen het BIPT en beheerd zou worden door het BIPT, zou
er kunnen op wijzen dat het Fonds niet over voldoende beslissingsautonomie beschikt en dus
geen zelfstandige entiteit vormt.
Op die basis en in afwachting van bijkomende informatie (zie infra) zal het Fonds deel
uitmaken van en verrekend worden binnen het BIPT - dat door het INR wordt gerangschikt
binnen de sector (federale) overheid (S1311). Dit is dezelfde behandeling als die van
toepassing voor andere fondsen met rechtspersoonlijkheid beheerd door het BIPT: het fonds
voor universele dienstverlening inzake sociale tarieven, het fonds voor de universele dienst
inzake de elektronische communicatie (zie art 74 resp. 92 van de wet van 13 juni 2005).

-

Teneinde een advies ten gronde te kunnen formuleren verzoekt het INR de bevoegde
instanties om meer exhaustieve informatie betreffende dit Fonds (statuten,
beheersovereenkomst, werkingsregels, ...) aan te leveren.
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