
 

 
 

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE 

 

 

 

 
 
 p/a B.I.P.T. – Ellipse Building, Gebouw C  - Koning Albert II-laan 35  - 1030 BRUSSEL 

 Tel. 02 226 88 88   -   Fax 02 226 88 77       http://www.rct-cct.be 

Advies over 
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 Brussel, 21 december 2016. 

 

 

 

I. Inleiding 

 

 Artikel 45bis§7 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 

economische overheidsbedrijven schrijft voor: “De ombudsmannen leggen elk jaar het ontwerp 

van begroting van de Ombudsdienst voor telecommunicatie ter advies voor aan het Raadgevend 

Comité voor de telecommunicatie”. 

 

 

II. Advies 

 

 In de plenaire vergadering van 21 december 2016 heeft het Raadgevend Comité voor de 

telecommunicatie zonder voorbehoud de als bijlage opgenomen begroting 2017 van de 

Ombudsdienst voor telecommunicatie goedgekeurd, die hier wordt bijgevoegd zoals ze aan het 

Comité kon worden toegestuurd op 23 november 2016. 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

Toelichting bij het ontwerp van begroting 2017 

 

In overeenstemming met artikel 45bis §7 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 

van sommige economische overheidsbedrijven leggen de ombudsmannen elk jaar het ontwerp van 

begroting van de Ombudsdienst voor telecommunicatie ter advies voor aan het Raadgevend Comité 

voor de telecommunicatie. Deze korte toelichting, om evoluties te verduidelijken bij het ontwerp 

van begroting van de Ombudsdienst voor telecommunicatie, wordt gegeven op verzoek van het 

Raadgevend Comité voor de telecommunicatie dat werd uitgesproken in zijn advies van 13 juni 

2007. 

 

In overeenstemming met de wens van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie in haar 

advies van 19 februari 2014, om het ontwerp van begroting van een bepaald jaar uiterlijk op zijn 

laatste plenaire vergadering van het jaar ervoor te kunnen bespreken, wordt dit ontwerp van 

begroting hierbij overgemaakt. Er dient opgemerkt te worden dat dit gebeurt zonder kennis van het 

saldo 2016 Dit saldo zal begin 2017 bekend worden. Hierdoor kan op vandaag  nog geen inzicht 

gegeven worden in de uiteindelijke bijdrage van de sector.  

 

Voor de begroting 2017 wordt rekening gehouden met de opgelegde groeinormen. Concreet 

betekent dit dat de werkingskosten met 1,5% mogen stijgen, de loon- en pensioenkosten met 2%. 

De loon- en pensioenbijdragen worden berekend vanuit de payroll 2015, zodat de link met de reële 

kosten gewaarborgd blijft. 

  

Zoals uit de tabel mag blijken wijzigen de cijfers tussen de aangepaste begroting 2016 en de initiële 

begroting 2017 niet, tenzij voor huur (incl huurlasten) (art 521.01) en het artikel voor derden 

526.01/1.  

  

Sinds de verhuis van de ombudsdienst is de huur momenteel gratis, omdat het gebouw aangeboden 

wordt door de Regie der Gebouwen. De Regie stelt voor de federale overheidsdiensten ten laste van 

de Schakist een locatie ter beschikking. Hier ligt ook een aspect van onzekerheid: de ombudsdienst 

voor telecommunicatie is – bij wet geregeld – niet ten laste van de schatkist. De mogelijkheid 

bestaat dat de Regie der gebouwen alsnog deze kosten aanrekent. 

  

Het is om deze reden dat voor de volgende oplossing werd gekozen: 

 

- Op het huurartikel wordt nog een bedrag ingeschreven omdat hierop ook nog huurlasten 2016 

(afrekening) zullen moeten worden betaald, alsook het gedeelte van de jaarlijkse bijdrage 2017 

die de Ombudsdienst voor telecommunicatie aan de Consumentenombudsdienst dient te betalen 

dat betrekking heeft op het onderhoud en huurlasten op de nieuwe locatie.  

 

- De rest van het vroegere huurbedrag werd ingeschreven onder 526.01/1. Indien blijkt dat 

principieel wordt aanvaard dat de ombudsdienst gratis zal mogen (blijven) huren, kan de 

begroting met dat bedrag verminderd worden.  

 

Sinds 2015 dient de Ombudsdienst voor telecommunicatie een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de 

Consumentenombudsdienst. Deze bijdrage voor 2017 bedraagt 142.979 euro, waarvan 33.485 euro 

betrekking heeft op het onderhoud en huurlasten op de nieuwe locatie, zoals hierboven reeds 

vermeld (art. 521.01). Het saldo (109.494 Euro) van de bijdrage aan de Consumentenombudsdienst 

wordt op het artikel Werken door derden (526.01/1) voorzien. 

 

Langs de inkomstenzijde wordt, zoals hierboven vermeld, op vandaag nog geen rekening gehouden 

met het saldo van 2016. 

 


