Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt
bij het antwoord op een openbare raadpleging
ALGEMENE INFORMATIE
Titel en datum van de raadpleging:

Aan

(natuurlijke persoon die werd aangeduid als contactpersoon binnen het BIPT in het document dat ter raadpleging werd voorgelegd) :

Geef hier uw naam indien u antwoordt als particulier:

Geef hier de naam van de rechtspersoon die antwoordt:

Geef hier uw naam wanneer u optreedt als contactpersoon voor de hierboven vermelde rechtspersoon:

VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS
De volgende informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd door de respondent
•

Niets

•

De identiteit van de particulier die antwoordt

•

De identiteit van de rechtspersoon die antwoordt

•

De identiteit van de contactpersoon voor de hierboven vermelde rechtspersoon

•

Bepaalde delen van het antwoord

(aanvinken wat van toepassing is):

In dat laatste geval dient de respondent een openbare en een vertrouwelijke versie van zijn bijdrage te verschaffen.
In de vertrouwelijke versie worden de vertrouwelijke delen duidelijk geïdentificeerd in de body van de tekst.
In geval van tegenstrijdigheid tussen dit formulier en een vermelding in het antwoord (in het bijzonder de
standaardvermelding betreffende de vertrouwelijkheid in de e-mails), erkent de respondent dat het BIPT enkel rekening
dient te houden met dit formulier.
WAARSCHUWING
Conform artikel 140 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, worden de ontwerpbesluiten van het BIPT die
aanzienlijke gevolgen zouden kunnen hebben voor een relevante markt, ter openbare raadpleging voorgelegd. De resultaten daarvan dienen
te worden bekendgemaakt, in overeenstemming met de regels inzake vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens.
Het is bijgevolg in het belang van de respondent om een exhaustieve en nauwkeurige lijst mee te geven van de vertrouwelijke informatie om
te vermijden dat die informatie openbaar wordt gemaakt in het kader van de publicatie van de resultaten van de openbare raadpleging.
De respondenten mogen echter uitsluitend die informatie als vertrouwelijk bestempelen die werkelijk vertrouwelijk zijn aangezien het BIPT
de mogelijkheid heeft om de vertrouwelijke aard van de informatie te betwisten krachtens artikel 23, § 3, van de wet van 17 januari 2003
met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

DATUM EN HANDTEKENING

