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VTM: Belgacom baat zelf illegale telefoons uit
Belga - 18 Jul. 1996

(BELGA) = Belgacom maakt jacht op illegale telefooncellen, maar gaat zelf niet vrijuit. De telefoonmaatschappij exploiteert 140
toestellen die niet zijn goedgekeurd, zo heeft VTM donderdagavond gemeld. In een reactie zei een zegsman van Belgacom dat er wel
een goedkeuringsattest is voor de toestellen.

De telefoontoestellen van het type CC100, die werken met kredietkaarten, staan opgesteld in luchthavens en spoorwegstations, aldus
VTM. Per toestel haalt Belgacom gemakkelijk een omzet van 35.000 frank per maand. Ze zijn echter niet langer goedgekeurd. Het
attest is al drie jaar niet meer geldig.

Concurrent Filip Meert bekloeg zich er tegenover VTM dat bijvoorbeeld de kleine man die belt met een niet goedgekeurd draadloos
toestel en betrapt wordt, daarvoor beboet wordt. Bovendien speelt hij zijn toestel kwijt en wordt zijn lijn afgesloten. "Maar Belgacom dat
een toestel exploiteert dat niet goedgekeurd is, kan daar voorlopig nog weg mee".

De openbare telefoonlijnen van Meert werden strijdig geacht met het monopolie van Belgacom op dat vlak en allemaal afgesneden.
Meert vindt dat Belgacom ook voor de eigen toestellen de puntjes op de i moet zetten. "Die toestellen moeten volgens de Belgische
wet onmiddellijk verwijderd worden. Ze moesten verwijderd zijn in augustus 1993".

Guy Pirlot, directeur van de produktdivisie bij de afdeling payphones van Belgacom, bestreed dat in een reactie aan VTM. "Dat berust
hier op een misverstand. Er is een voorlopige goedkeuring uitgeschreven. Bij de overgang van de RTT naar de splitsing Belgacom en
BIPT (de Belgische telecomwaakhond die toestellen goedkeurt, red.) is dat voorlopig goedkeuringsattest door beide partijen aanvaard
of is beschouwd als definitief".

Nog volgens Meert beantwoorden de toestellen niet aan de geldende technische normen.
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