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« Je  voudrois  rechercher  dans  tous  les  gouvernements modérés  que  nous  connoissons  quelle  est  la 

distribution des trois pouvoirs, et calculer par là les degrés de liberté dont chacun d’eux peut jouir. Mais il 

ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet, qu’on ne laisse rien à faire au lecteur. Il ne s’agit pas de 

faire lire, mais de faire penser. » 

C. DE MONTESQUIEU, Œuvres complètes de Montesquieu, Esprit des lois – Tôm. II, Parijs, Tenré, 1820, 369. 
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Woord vooraf 

De toenemende technologische en economische convergentie in de sectoren van de telecommunicatie 

en  de  informatietechnologie  leidt  tot  belangrijke  uitdagingen.    Niet  enkel  op  technologisch  en 

economisch,  maar  ook  op  juridisch  en  beleidsmatig  vlak  kennen  deze  ontwikkelingen,  steeds 

horizontaler dan verticaler in hun benadering,  hun gevolgen. 

Precies op dit kruispunt van technologie, economie, recht en overheid beweegt zich het proefschrift van 

David Stevens.   Precies wegens die multidisciplinaire combinatie heb  ik met bijzondere belangstelling 

kennis  genomen  van  dit  onderzoek.  David  Stevens  brengt  de  problematiek  van  het  toezicht  in  de 

elektronische‐communicatiesector  in kaart met zowel academische accuraatheid als    ‐ zijn ervaring als 

voorzitter  van  het  Raadgevend  Comité  voor  de  Telecommunicatie  ongetwijfeld  getrouw  –  met 

pragmatische visie. 

Wat  kan  –  moet  –  de  rol  van  de  overheid  zijn  bij  de  steeds  snellere  technologieën  terzake,  de 

implementatie  in  regelgeving  en  het  toezicht  daarop  ?   Op welke wijze  kan  de  overheid  deze  taak 

doeltreffend  invullen binnen een  internationale, Europese en    ‐ voor België –  federale context ?   Of – 

nog  fundamenteler  –  hoe  kan  een  toezicht  door  de  overheid,  als  uiteindelijke  behoeder  van  het 

algemeen  belang,    vorm  krijgen met  respect  voor  de  autonomie  van  de  daartoe  door  die  overheid 

ingestelde organen ?   De beleidsdiscussie over de uitbouw van de kennis‐en informatiemaatschappij, de 

visie over het digitale dividend in ons land, kent diverse invalshoeken en verdient intense actie. 

Enkele maanden geleden nog werd in ons land uitvoerig gedebatteerd over de broodnodige hervorming 

van het toezicht in de financiële sector.  Hoe gebeurt het ‘toezicht op het toezicht’ ?  Het debat rond de 

vormgeving  van  het  overheidstoezicht  werd  hiermee  geïnitieerd.    Hetzelfde  kan  gelden  voor  het 

voorliggende proefschrift.  

De auteur analyseert vooreerst het toezicht in de elektronische‐communicatiesector sinds het begin van 

de liberalisering.  Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de bevoegdheden van de verschillende bij 

de informatie‐ en communicatietechnologie betrokken overheden, zowel  Europees als intern‐Belgisch .   

Reeds  in  2004  benadrukte  het  Grondwettelijk  Hof  de  noodzaak  tot  samenwerking  tussen  de 

verscheidene Belgische bevoegdheidsniveaus.     Het proefschrift concludeert hieromtrent dat   noch de 

zuivere exclusiviteit van bevoegdheden noch het huidige  samenwerkingsakkoord  (zoals dat  tussen de 

federale  overheid  en  de  gemeenschappen  werd  afgesloten  op  17  november  2006)  een  adequate 

oplossing  inhouden  voor  de  technologische  en  economische  ineenvloeiing  van  de  voorheen  strikt 

gescheiden sectoren van telecommunicatie en radio‐omroep.   De voorstellen van David Stevens bieden 

zonder  twijfel  inspiratie  voor  de  diverse  overheden  van  ons  land,  waarbij  hij  een  pragmatische  en 

juridische  verankering  verdedigt  van    concrete  maatregelen  en  doelstellingen  op  het  vlak  van  de 

terbeschikkingstelling en het gebruik van allerlei breedbandcommunicatie, binnen een akkoord tussen 

de betrokken overheden.  

Het tweede deel van het onderzoek focust niet zozeer op de constitutionele aspecten van de bestaande 

regelgeving, maar biedt veeleer perspectief in het actuele debat over overheidstoezicht. In essentie lijkt 
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de  auteur  te  argumenteren  dat  de  huidige  toezichthouders  tegelijkertijd  over  te  veel  én  te  weinig 

autonomie beschikken. Te veel, omdat de klemtoon  ‐ minstens in de elektronische‐communicatiesector 

‐   meer dan noodzakelijk heeft gelegen op de autonomie van de toezichthouder  in zijn relatie met de 

uitvoerende,  of  zelfs  de  wetgevende  macht.  Te  weinig,  omdat  helemaal  niet  duidelijk  is  of  aan 

toezichthouders  (als  administratieve  overheden)  wel  dergelijke  uitgebreide  beleidsbevoegdheden 

kunnen  worden  toegekend.    Ook  op  dit  vlak  reikt  het  proefschrift  vanuit  de  elektronische‐

communicatiesector  mogelijke  oplossingen  aan,  waarbij  het  vervullen  van  éénieders  rol  in  een 

parlementaire democratie centraal staat.  

Het onderzoek van David Stevens biedt een uitvoerige, nauwkeurige en goed gedocumenteerde analyse 

van  de  steeds  wijzigende  rol  van  de  overheid  in  de  elektronische‐communicatiesector  .    De 

genuanceerde  opties  en  aanbevelingen  om  het  overheidstoezicht  in  de  toekomst  doelmatiger  te 

organiseren, verdienen ook op beleidsvlak nader onderzoek.   

Een stabieler en meer  rechtszeker kader voor de elektronische‐communicatiesector,  ten behoeve van 

gebruikers  en  ondernemingen  moet  daarbij  de  inzet  zijn.    Dit  proefschrift  geeft  daarbij  een 

kwaliteitsvolle en overtuigende aanzet. 

 

Herman Van Rompuy 

Voorzitter van de Europese Raad 
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Dankwoord 

In de tweede helft van de jaren ’90 kreeg ik als student ICT‐recht de opdracht om een seminariewerk te 

schrijven over wat wij toen als de ‘Leuvense kabeloorlog’ omschreven. In die dagen woedde tussen de 

stad  Leuven  en  de  uitbater  (toen  nog  TVD/Radio  Public,  later  overgenomen  door  UPC  en  tenslotte 

Telenet) een hevige strijd over het zeggingsschap over de kabel. Een strijd die uiteindelijk leidde tot het 

aanleggen  van een  geheel nieuw  (derde) breedbandcommunicatienetwerk en  Leuven de  facto op de 

wereldkaart  plaatste  als  dé  stad  waar  alle  inwoners  konden  kiezen  tussen  drie  verschillende 

breedbandinfrastructuren…  Nu  kan  ik  het  wel  bekennen:  het  was  liefde  op  het  eerste  zicht  en  ik 

geraakte  gefascineerd door het debat over de  rol die de overheid  op deze markt nog  kon of moest 

spelen, en over de wijze waarop dit het best konden worden georganiseerd… 

Ruim tien jaar  later  is met dit proefschrift een nieuwe etappe afgerond. Een woord van dank  is op zijn 

plaats omdat ik het gevoel heb sinds die vroege dagen van liberalisering dit uitermate boeiende debat te 

hebben  kunnen  volgen  van  op  één  van  de  eerste  rijen,  én  in  alle  onafhankelijkheid. Dank  voor  alle 

kansen die ik tijdens mijn parcours heb gekregen. Dank aan allen die mijn omringden bij deze bijzondere 

en eervolle tocht. Enkele personen wil ik hieronder in het bijzonder vermelden. 

Mijn oprechte dankbaarheid gaat vooreerst uit naar mijn promotor, professor  Jos Dumortier, die mijn 

carrière meteen na het beëindigen van dat  fameuze seminariewerk  in 1998 een droomstart gaf. Dank 

voor  het  nooit  aflatende  vertrouwen  sindsdien.  Dank  voor  de  onbaatzuchtige  en  inspirerende  inzet 

waarmee u het ICRI hebt weten uitbouwen tot één van de meest bevoorrechte plaatsen om onderzoek 

uit te voeren over het kruispunt tussen recht en informatie‐ en communicatietechnologie. Dank heel in 

het  bijzonder  voor  het  vertrouwen  dat  ik  geniet  bij  het  in  goede  banen  leiden  van  de 

onderzoeksactiviteiten  van  het  ICRI  sinds  2005.  In  één  zin:  dank  voor  alle  vertrouwen,  steun  en 

begeleiding tijdens de realisatie van dit proefschrift en al mijn andere bezigheden. 

Bijzondere  dank  ben  ik  ook  verschuldigd  aan  de  overige  leden  van  mijn  examencommissie.  Hun 

bereidheid  om  in  deze  drukke  tijden  de  begeleiding  en  beoordeling  van  mijn    ‐  ietwat  lijvige  ‐   

proefschrift  op  zich  te willen  nemen,  heeft mij  erg  vereerd.  Dank  aan  Professor  Patrick  Peeters  en 

Professor Kurt Deketelaere van onze Faculteit, voor de interessante publicaties en gedachtewisselingen 

over onder meer de bevoegdheidsverdeling en samenwerking tussen overheden, en over de organisatie 

van het vereiste overheidstoezicht. Bijzondere dank aan Professor Eric Van Heesvelde van de UGent, die 

ik omwille van zijn jarenlange ervaring aan het hoofd van de Belgische toezichthouder (BIPT) beschouw 

als één van de beste garanties dat mijn proefschrift niet (geheel) wereldvreemd is. Dank ten slotte aan 

professor Nico van Eijk van de Universiteit van Amsterdam voor de vele stimulerende discussies die wij 

over  het  Belgische,  Nederlandse  en  Europese  kader  voor  toezicht  op  de  elektronische‐

communicatiesector in uiteenlopende vormen al hebben gehad. 

Dank aan de K.U.Leuven en het IBBT, en aan de faculteit Rechtsgeleerdheid voor het stimulerende kader 

waarbinnen  ik mijn  onderzoeksactiviteiten  heb  kunnen  uitvoeren  en mezelf  heb  kunnen  ontplooien, 

alsook  in  het  bijzonder  aan  onze  huidige  decaan,  Professor  Paul  Van Orshoven  voor  zijn  bereidheid 

voorzitter te zijn van mijn openbare verdediging. 
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Graag wil ik ook mevrouw Fientje Moerman bedanken. Mijn tijd als “expert telecommunicatie” op haar 

kabinet  als  federaal  minister  van  economie  en  telecommunicatie  in  2003‐2004  heeft  mijn  horizon 

aanzienlijk verruimd. In die relatief korte periode denk ik een betere wetenschapper en jurist geworden 

te  zijn… door mijn  juridische  reflex  in een  ruimere  context  te plaatsen. Veel dank op dat vlak ben  ik 

trouwens  ook  verschuldigd  aan  mijn  toenmalige  collega  Steven  Dewaele,  met  wie  ik  sindsdien 

regelmatig de situatie van “onze” sector bespreek, al dan niet bij een goed glas wijn. 

Verder wil ik graag alle leden bedanken van het Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie, en van 

de  Sectorraad  Media  van  de  Strategische  Adviesraad  Cultuur,  Jeugd,  Sport  en  Media  voor  de 

interessante discussies die onze vergaderingen keer op keer opleveren. Heel in het bijzonder wil ik mijn 

respectievelijke  ondervoorzitters,  Eric  Dewasch,  Coralie Miserque  en  Professor  Hilde  Van  Den  Bulck 

danken  voor  hun  enthousiasme  en  inzet.  Voor  alle    ‐  immer  uitstekende  ‐    ondersteuning  ook  een 

speciaal  dankjewel  aan  Piet  Steeland,  Freddy  Verno  en  Hanne  Schuermans,  alsook  aan  de  overige 

personeelsleden van het BIPT en van het secretariaat van de Strategische Adviesraad. 

Voor zijn lovende woord vooraf ben ik uitzonderlijk veel dank verschuldigd aan onze voormalige Eerste 

Minister, de heer Herman Van Rompuy, waarop wij allen fier kunnen zijn als nieuwe Voorzitter van de 

Europese Raad, alsook aan zijn medewerker, de heer Kris Declercq. Voor de uitgave van dit boek ben ik 

verder dank verschuldigd aan Pascale Van Houtte van uitgeverij Larcier. De schitterende tentoonstelling 

over het ontstaan van  telegrafie  in België  is grotendeels het werk van Fons Vanden Berghen en mijn 

broer  Koen.  Fons ben  ik  ten  zeerste  erkentelijk  voor het  ter beschikking  stellen  van  zijn  collectie  en 

Koen, het kersverse Museum M van de stad Leuven en de provincie Vlaams‐Brabant voor alle logistieke 

ondersteuning bij de organisatie van dit evenement. 

Veel  dank  ben  ik  ook  verschuldigd  aan  alle  collega’s,  zowel  binnen  als  buiten  het  ICRI.  Onze 

onderzoekers van de afgelopen twee jaren wil ik speciaal danken om mij iets minder dan gewoonlijk te 

herinneren  aan  mijn  onderzoekscoördinerende  taak  en  mij  zo  voldoende  tijd  te  geven  om  mijn 

proefschrift neer te schrijven. De combinatie “proefschrift‐onderzoekscoördinatie” was echter volstrekt 

onmogelijk geweest zonder Nicole Verbiest, die heel wat van mijn taken op onnavolgbaar meesterlijke 

wijze heeft overgenomen, daarin sinds kort bijgestaan door onze nieuwste aanwinst, Marina Smeets, en 

door de administratieve en technische diensten van onze Universiteit. Buiten de K.U.Leuven ben ik veel 

dank verschuldigd aan de collega’s van het CRID uit Namen (vooral: Robert Queck, Julien Jost, Quentin 

Coppieters  ’t Wallant  en  Pierre‐Yves  Potelle). Met  jullie  was  het  altijd  stimulerend  en  aangenaam 

samenwerken,  recentst  nog  in  het  COBEL‐project  in  opdracht  van  de  Federale  Overheidsdienst 

Economie, waarop belangrijke delen van dit proefschrift voortbouwen.  

Mijn  ouders,  schoonouders,  broer,  zussen  en  oma  wil  ik  meer  danken  dan  ik  met  woorden  kan 

uitdrukken. Voor alle kansen, alle hulp, alle warmte en liefde. Meer nog dan uit mijn woorden, hoop ik 

dat ze mijn diepe dankbaarheid kunnen vatten uit mijn daden… 

Ten  slotte: Peggy, Ewout, Aricia en Eleni: dank om mijn  leven    ‐ en dus ook dit proefschrift  ‐    zin  te 

geven! Ik zal er altijd zijn voor jullie. 

David. 
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Lijst van veel gebruikte afkortingen 

 

Algemeen en tijdschriften 

In het algemeen werden zoveel mogelijk de verwijzings‐ en afkortingsregels toegepast zoals voorzien in: 

INTERUNIVERSITAIRE  COMMISSIE  JURIDISCHE  VERWIJZINGEN  EN  AFKORTINGEN,  Juridische  verwijzingen  en 

afkortingen,  Mechelen,  Kluwer,  2008,  170  p.  Eventuele  afwijkingen  hebben  slechts  tot  doel  de 

consistentie te verhogen, bijvoorbeeld door het systematische gebruik van de huidige benaming van het 

Grondwettelijk Hof,  of  de  systematische  vermelding  van  de  datum  van  een  akte,  gevolgd  door  haar 

nummer.  Tenslotte  zijn  verwijzingen  en  afkortingen  naar  overige  tijdschriften  gebaseerd  op  de 

“Afkortingenlijst juridische tijdschriften bibliotheek Rechtsgeleerdheid”, K.U.Leuven, online beschikbaar 

op: http://www.law.kuleuven.be/rechtsaf/ 

 

Wet‐ en regelgeving en beleidsdocumenten 

België 

BIPT‐wet: Wet van 17  januari 2003 met betrekking  tot het  statuut van de  regulator van de Belgische 

post‐ en telecommunicatiesector, BS 24 januari 2003, err. 4 juni 2003. 

DROT: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2005 tot coördinatie van de decreten betreffende 

de radio‐omroep en de televisie, BS 8 april 2005, err. 24 november 2005. 

Liberaliseringswet: Wet van 19 december 1997 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende 

de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te 

passen  aan  de  verplichtingen  die  inzake  vrije  mededinging  en  harmonisatie  op  de  markt  voor 

telecommunicatie,  voortvloeien  uit  de  van  kracht  zijnde  beslissingen  van  de  Europese  Unie,  BS  30 

december 1997, err. 23 april 1998 en 30 november 2000. 

Mediadecreet:  Decreet  van  27 maart  2009  betreffende  radio‐omroep  en  televisie,  BS  30  april  2009 

(Vlaanderen). 

Gecoördineerd mediadecreet  Fr.Gem:  Besluit  van  de  Regering  van  de  Franse  Gemeenschap  van  26 

maart 2009 houdende  coördinatie  van het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten,  zoals 

bekrachtigd door het Decreet Fr.Gem. van 30 april 2009, BS 24 juli 2009 (Franse gemeenschap) 

Mediendecreet:  Decreet  van  27  juni  2005  over  de  radio‐omroep  en  de  filmvoorstellingen,  BS  6 

september 2005 (Duitstalige gemeenschap) 

Omroepwet Brussel: Wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische‐communicatienetwerken en ‐

diensten  en de uitoefening  van  omroepactiviteiten  in  het  tweetalig  gebied  Brussel‐Hoofdstad, BS  22 

februari 1996, err. 30 maart 1996. 
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Omroepwet Brussel 2007: Wet 16 maart 2007 tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende 

de netten  voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten  in het 

tweetalig  gebied  Brussel‐Hoofdstad  alsook  van  de wet  van  17  januari  2003 met  betrekking  tot  het 

statuut van de regulator van de Belgische posten telecommunicatiesector, BS 5 april 2007.  

Samenwerkingsakkoord  e‐communicatie:  Samenwerkingsakkoord  van  17  november  2006  tussen  de 

Federale  Staat,  de  Vlaamse  Gemeenschap,  de  Franstalige  [sic]  Gemeenschap  en  de  Duitstalige 

Gemeenschap  betreffende  het  wederzijds  consulteren  bij  het  opstellen  van  regelgeving  inzake 

elektronische‐communicatienetwerken,  het  uitwisselen  van  informatie  en  de  uitoefening  van  de 

bevoegdheden  met  betrekking  tot  elektronische‐communicatienetwerken  door  de  regulerende 

instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio‐omroep en televisie. 

WBEM: Wet van 10  juni 2006  tot bescherming van de economische mededinging, BS 29  juni 2006 en 

wet  van  10  juni  2006  tot  oprichting  van  een  Raad  voor  de mededinging,  BS  29  juni  2006.  Samen 

gecoördineerd  bij  KB  van  15  september  2006  houdende  coördinatie  van  de  wet  10  juni  2006  tot 

bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10  juni 2006 tot oprichting van een 

Raad voor de Mededinging, BS 29 september 2006. 

WEC: Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS 20 juni 2005. 
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Inleiding 

Algemene situering 

Groeiende techniciteit en noodzaak aan expertise zijn vaak doorslaggevende argumenten geweest om 

voor bepaalde overheidsopdrachten specifieke instanties op te richten, of een zekere verzelfstandiging 

door  te  voeren1. Terwijl op het  vlak  van het ontwikkelen of  toepassen  van beleid dergelijke organen 

vroeger vaak gewoonweg niet bestonden, of een  louter adviserende rol speelden ten opzichte van de 

uitvoerende  of  de  wetgevende  macht,  wordt  vandaag  de  dag  steeds  meer  beroep  gedaan  op 

sectorspecifieke al dan niet “onafhankelijke” toezichthouders met uitgebreide bevoegdheden. 

De  afgelopen  twee  decennia  heeft  de  sector  van  de  elektronische  communicatie  op  dat  vlak  een 

voortrekkersrol gespeeld. Naar aanleiding van de liberalisering ervan werd immers al vroeg de noodzaak 

aangevoeld om een scheiding  te  realiseren  tussen de operationele belangen van de overheid en haar 

regelgevende  of  markttoezichthoudende  taken.  Zo  verwoordde  de  Europese  Commissie  in  haar 

Groenboek over de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor telecommunicatiediensten en ‐

apparatuur  van  juni  19872 de  gedachte  dat het welslagen  van de  liberalisering  zou  afhangen  van de 

mate waarin een scheiding kon worden gerealiseerd tussen die conflicterende belangen. Naarmate rond 

de eeuwwisseling de liberalisering van de markten zich steeds verder doorzette, namen ook de vereisten 

op het  vlak  van het  juridisch  statuut  én de bevoegdheden  van de markttoezichthoudende  instanties 

verder toe. 

Uitgangspunt 

Met de wettelijke vrijmaking van de markten  is het werk voor de overheid  immers allerminst af  is. Als 

theoretisch model kan de vrije mededinging misschien wel in bepaalde mate een oplossing bieden aan 

het economisch probleem van de schaarste, doordat zij door het prijsmechanisme richting geeft aan de 

omgang tussen personen, instellingen en bedrijven, wat in principe leidt tot een zo hoog mogelijk niveau 

van economische efficiëntie. Maar in de praktijk zijn de voorwaarden voor de optimale werking van het 

vrije  marktsysteem  nooit  voorhanden,  en  zeker  niet  in  een  netwerksector  zoals  de  elektronische 

communicatie, waarbij concurrenten hun diensten voortdurend op elkaar moeten afstemmen, of hun 

netwerken zelfs fysisch moeten verbinden om aan gebruikers eind‐tot‐eindconnectiviteit te garanderen.  

                                                            
1
  Over  de  ruimere  achtergrond  van  verzelfstandiging  van  overheidstaken  in  ons  land,  zie:  A.  ALEN  en  W.  DEVROE,  van 
Verzelfstandiging bestuurstaken in België. Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en 
Nederland, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1999, 171 p.; W. DEVROE, Privatisering en verzelfstandiging: een verkenning vanuit 
nationaal en Europees economisch recht, onuitg. Doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 2000, XXXII, 401, 117, 24, 77 p.  Over de 
historische context voor de oprichting van onafhankelijke administratatieve overheden vanuit Frans perspectief, zie: RAAD VAN 
STATE  (Fr.), “Réflexions sur  les autorités administratives  indépendantes”,  in Rapport Public 2001, La documentation  française, 
Paris, 2001, 261‐286, waarin onpartijdigheid, professionaliteit en efficiëntie als belangrijkste doelstellingen worden vermeld. 

2
 Med. Comm. E.G., “Naar een dynamische Europese Economie. Groenboek over de ontwikkeling van de gemeenschappelijke 
markt voor  telecommunicatiediensten en –apparatuur”, 26 november 1987, COM(87) 290 def.  (hierna verkort weergegeven 
als: Groenboek 1987). 
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Van de overheid wordt bovendien verwacht dat zij een proactieve rol speelt bij het totstandbrengen van 

meer  concurrentiële markten  en  eerlijke  concurrentie:  zolang  een bepaalde  aanbieder op  een markt 

beduidend sterker is dan een andere, bestaat immers het risico dat de loutere vrijmaking van de markt 

de facto tot een nieuw monopolie zou leiden. Vrije mededinging is dus enkel zinvol wanneer de overheid 

er minstens  tijdelijk voor zorgt dat de markten ook gekenmerkt worden door “eerlijke” mededinging. 

Markttoezicht  is  in  de  elektronische‐communicatiesector  dus  nog  geruime  tijd  vereist,  hoe 

controversieel dit op het eerste zicht ook  lijkt3. Naast het toezicht op het eerlijke verloop van de vrije 

mededinging, worden  van  de  overheid  ook  andere  correcties  op  de  vrije markt  verwacht,  zoals  de 

bescherming  van  de  belangen  van  gebruikers,  en  de  garantie  op  een minimale  dienstverlening  voor 

iedere burger. Tenslotte stellen we vast dat het belang dat aan de operationele taak van de overheid 

wordt  gehecht, de  afgelopen  twee decennia  lijkt  af  te nemen. Of, om deze evoluties  aanschouwelijk 

samen  te  duiden:  de  overheid  is  van  de  enige  speler  op  het  voetbalveld  geëvolueerd  tot  de 

scheidsrechter, die moet garanderen dat het spel eerlijk verloopt. 

Stelling 

De centrale gedachte van dit proefschrift  is dat er  in ons  land geen model bestaat voor de organisatie 

van dergelijk overheidsoptreden, of zelfs geen begin van visie over de rol die de overheid dient te spelen 

in  recent  geliberaliseerde  markten.  De  elektronische‐communicatiesector  kan  daarvan  als  triest 

voorbeeld getuigen, en lijkt wel gekenmerkt door een quasi permanente trial and error. Onze stelling is 

dat  in de elektronische‐communicatiesector twee  intrinsiek  juridische spanningsvelden het gebrek aan 

algemene visie nog hebben versterkt, wat tot een verregaande fragmentatie en rechtsonzekerheid heeft 

geleid.  

Het eerste spanningsveld dat wij in ons onderzoek identificeren, is “constitutioneel” van aard en het in 

essentie betrekking op het feit dat  in de sectoren van de  informatie‐ en communicatietechnologie een 

diepe convergentie heeft plaatsgevonden waarop ons Belgische bevoegdheidsverdelend regime niet of 

onvoldoende was voorbereid. Gevolg daarvan is dat het opstellen én toepassen van wet‐ en regelgeving 

voor de elektronische‐communicatiesector  in ons  land momenteel een opdracht  is die wordt gedeeld 

door  een  té  groot  aantal  verschillende  overheden.  Het  overheidstoezicht  in  de  elektronische‐

communicatiesector  is een verantwoordelijkheid die verspreid  ligt over meer dan 25  (!) verschillende 

instanties, verdeeld over zo goed als alle mogelijke bevoegdheidsniveaus: 15 verschillende ministers en 

hun  administraties,  4  sectorspecifieke  toezichthouders,  de  mededingingsrechtelijke  instanties  en 

administratiefrechtelijke en civielrechtelijke rechterlijke instanties, zoals onder meer de Raad van State 

en het hof  van beroep  te Brussel. Die  verregaande  fragmentatie heeft  geleid  tot de huidige  situatie, 

waarin de verschillende toezichthouders niet over voldoende consistente bevoegdheden beschikken om 

hun toezicht in de elektronische‐communicatiesector nog efficiënt of effectief te kunnen uitoefenen. De 

onduidelijkheid  die  daaruit  voortvloeit,  brengt  voor  de  betrokken  instanties  onmacht,  en  voor  de 

burgers en ondernemingen rechtsonzekerheid met zich mee. 

                                                            
3
 Die spanning is treffend verwoord in: ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 4. 
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Daarnaast bevinden de markttoezichthoudende overheden in de elektronische‐communicatiesector zich 

in een ander spanningsveld, dat eerder “institutioneel” van aard  is. Als hooggespecialiseerde en goed 

uitgeruste instanties dienen zij over uitgebreide bevoegdheden te beschikken om hen in staat te stellen 

hun markttoezichthoudende  rol efficiënt  te vervullen. En om hun  rol als  scheidsrechter onpartijdig  te 

kunnen spelen, moeten zij op een voldoende grote afstand functioneren van de operationele belangen 

van  de  overheid. Doorgaans wordt  uit  de  ter  zake  geldende  Europese  vereisten  in  verband met  de 

onafhankelijkheid van de ‘nationale regelgevende instanties’ de verplichting afgeleid om de band tussen 

deze toezichthoudende instantie en de uitvoerende of zelfs wetgevende macht zo veel als mogelijk door 

te knippen. Dit  staat echter  in  schril  contrast met de  traditionele opvattingen over onze continentale 

Westerse parlementaire democratieën, waarin beleidsbevoegdheden niet zonder meer of rechtstreeks 

door  de wetgever  kunnen worden  gedelegeerd  of  toegewezen  aan  “onafhankelijke”  administratieve 

overheden.  Het  spanningsveld  waarin  deze  overheden  zich  bevinden,  kan  dus  als  volgt  worden 

samengevat: om effectief en efficiënt te zijn, dienen zij over heel uitgebreide, soms zelfs reglementaire 

of  jurisdictionele  bevoegdheden  te  beschikken,  maar  als  administratieve  overheid  worden  zij  niet 

verondersteld meer  te  doen  dan  het  toepassen  van  de  door  de wetgevende  en  uitvoerende macht 

uitgevaardigde  materiële  wetgeving.  Of  nog:  de  vermeende  ongrondwettigheid  van  een  mogelijk 

‘beleid’  van  de  toezichthoudende  instanties,  leidt  de  facto  eveneens  tot  fragmentatie  en 

rechtsonzekerheid.  

Het her‐ijken van de rollen en opdrachten van de verschillende betrokken spelers is dus vereist, om de 

rol  van de markttoezichthoudende  instanties beter  te  verzoenen met de  grondwettelijke beginselen. 

Hierbij  moet  rekening  worden  gehouden  met  het  feit  dat  de  ruime  bevoegdheden  van  de 

markttoezichthoudende instantie vaak noodzakelijk zijn voor de effectiviteit van hun optreden en dat zij 

bovendien worden gecompenseerd door verregaande specialisatie, bijvoorbeeld omdat zij beperkt zijn 

tot  één  specifieke  sector.  Verder  dient  erover  gewaakt  te  worden  dat  de  effectiviteit  van  de 

toezichthoudende  instanties niet nog verder wordt ondermijnd. Precies daarom vertrekken wij van de 

werkhypothese dat het huidige institutionele spanningsveld best zou kunnen worden opgelost door het 

toekennen van “toezicht over toezichthouder” aan de uitvoerende macht. Dit “beleidstoezicht” zou er 

bijvoorbeeld  kunnen  in  bestaan  om,  in  nauw  overleg  met  de  betrokken  markttoezichthouder,  de 

basisstrategieën en –opties voor de betrokken sector te bepalen. Door dit beter te expliciteren, vangen 

wij twee vliegen  in één klap: de uitgebreide taken van de toezichthouder worden als dusdanig erkend, 

maar  gecompenseerd  door  een  betere  inbedding  ervan  in  het  ruimere  overheidsoptreden.  Op  die 

manier  kan  aan  de  toezichthouders  een  duidelijkere  ‘volmacht’  worden  toegekend,  wat  een 

noodzakelijke voorwaarde is voor het efficiënt uitvoeren van hun taken. Controversiëler geformuleerd: 

door beter “toezicht op toezicht” (met name: het beleid van de toezichthouders beter af te stemmen op 

het  beleid  van  de  uitvoerende  en  wetgevende  macht),  wordt  bijkomende  speelruimte  voor  de 

toezichthouder  vrijgemaakt,  aangezien  zijn  uitgebreide,  soms  zelfs  reglementaire  bevoegdheden  als 

dusdanig kunnen worden erkend en hij zich voor de uitoefening ervan dient te kunnen verantwoorden. 

Doelstelling 

Dit proefschrift wil de huidige organisatie van de markten voor elektronische communicatie in ons land, 

het  toezicht daarop en de  rol van de daarbij betrokken overheidsinstanties  in kaart brengen, kritisch 
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benaderen en suggesties tot verbetering formuleren. De analyse daartoe verloopt over twee sporen die 

intrinsiek samenhangen4: een materieel spoor enerzijds (met name: een analyse van de materiële regels 

met  betrekking  tot  de  organisatie  van  de markten  in  de  elektronische‐communicatiesector),  en  een 

formeel spoor anderzijds, waarin de klemtoon  ligt op de organisatie van het toezicht op die materiële 

bepalingen. Doelstelling  is om aanbevelingen  te  formuleren over een efficiëntere organisatie  van het 

overheidsoptreden en –toezicht in de elektronische‐communicatiesector in onze federale Staat. 

Verder  zijn  wij  ervan  overtuigd  dat  een  aantal  basisinzichten  en  modellen  uit  de  elektronische‐

communicatiesector  in  de  toekomst  ook  hun  nut  kunnen  bewijzen  in  andere  sectoren  van  het 

economisch  en/of  het  administratief  recht.  Met  onze  grondige  analyse  van  het  toezicht  in  de 

elektronische‐communicatiesector  beogen  wij  bij  te  dragen  tot  de  ruimere  kennis  over  een 

toekomstgericht  en  juridisch  correct  model  voor  een  efficiënte  organisatie  van  het 

markttoezichthoudende optreden van de overheid. Op die manier wil het proefschrift door een grondige 

analyse  van  de  bepalingen  in  verband  met  de  elektronische‐communicatiesector  bijdragen  tot  een 

betere conceptualisering van deze relatief nieuwe vorm van overheidsoptreden. 

Materieel en formeel voorwerp 

Hierboven werd reeds vermeld dat de markttoezichthoudende rol van de overheid in de elektronische‐

communicatiesector een relatief nieuw fenomeen  is. Om de totstandkoming en groei van deze nieuwe 

vorm  van  overheidsinterventie  te  duiden,  bevat  het  eerste  deel  van  ons  proefschrift  een  algemeen 

overzicht van de wijzende marktomstandigheden  in de elektronische –communicatiesector, en van de 

verschuivingen die dit voor de rol van de overheid met zich heeft meegebracht. Verder worden  in dat 

deel ook een aantal technologische, economische en juridische basisbegrippen samengebracht die in de 

loop van ons onderzoek worden gebruikt. 

Deel  II  van  ons  proefschrift  (het  ‘constitutionele  spoor’)  gaat  vervolgens  dieper  in  op  de 

materieelrechtelijke  bepalingen  die  ten  grondslag  lagen  aan  de  organisatie  van  de  markten  op 

concurrentiële leest. Na een situering van de Europese vereisten ter zake, wordt stilgestaan bij de wijze 

waarop  deze  richtlijnen  in  ons  land  werden  geïmplementeerd.  De  bevoegdheidsverdelende  regels 

worden daartoe uitvoerig geanalyseerd, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de uitermate  ruime 

invulling die de Vlaamse overheid heeft gegeven aan het begrip  ‘radio‐omroep en televisie’, zoals dat 

door  het  Grondwettelijk  Hof  in  zijn  opeenvolgende  arresten  werd  omschreven.  Veruit  de  meeste 

aandacht wordt  in dit deel echter besteed aan een onderzoek van de grondslag en de omvang van de 

samenwerkingsverplichting die door het Grondwettelijk Hof  sinds  2004  aan de betrokken overheden 

wordt  opgelegd.  Aan  het  eind  van  dit  deel  wordt  een  kritische  evaluatie  gemaakt  van  het 

samenwerkingsakkoord waartoe  de  arresten  van  het Hof  aanleiding  hebben  gegeven,  alsook  van  de 

wijze waarop de verschillende overheden het akkoord in de praktijk toepassen. 

                                                            
4
  J.  SOETENHORST‐DE  SAVORNIN  LOHMAN  en  H.J.  DE  RU,  “1.  Deregulering  en  rechtspleging. 
Georganiseerde  regelgeving;  organisatie  rechtelijke  aantekeningen  bij  deregulering”,  in  NEDERLANDSE  JURISTEN‐VERENIGING, 
Handelingen der Nederlandse juristen‐vereniging, Zwolle, Tjeenk Willink, 1984, 57‐58. 
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Deel III (het ‘institutionele spoor’) heeft specifiek betrekking op de organisatie van het overheidstoezicht 

op de markten voor elektronische communicatie.   Hoewel ook andere  facetten van het  institutionele 

kader  aan  bod  komen, wordt  in  dit  spoor  hoofdzakelijk  aandacht  besteed  aan  een  vanuit  juridisch 

oogpunt  bevreemdend  fenomeen:  aan  toezichthouders  worden  niet  alleen  steeds  ruimere 

bevoegdheden  toegekend  enerzijds, maar  ook  een  steeds  autonomer  statuut  anderzijds. Met  deze 

invalshoek voor ogen, analyseert dit deel achtereenvolgens de van toepassing zijnde Europese vereisten, 

en  de  organisatie  van  het  overheidstoezicht  in  België. Op  het  Europese  vlak wordt  ingegaan  op  de 

draagwijdte van de vereiste van onafhankelijkheid van de nationale regelgevende  instanties, en op de 

verplichting voor deze  instanties om hun beslissingen af te stemmen op een aantal door de richtlijnen 

bepaalde beleids‐ en regelgevingsbeginselen. Vervolgens wordt ook stilgestaan bij een aantal specifieke 

Europese  procedures  en  instanties met  het  oog  op  de  harmonisatie  van  de  verschillende  nationale 

markten. Het tweede hoofdstuk van dit deel onderzoekt de Belgische organisatie van markttoezicht en 

bevat een grondige analyse van het statuut en de bevoegdheden van de belangrijkste toezichthoudende 

instanties.  Omwille  van  de  grotere  impact  van  zijn  beslissingen  voor  de  elektronische‐

communicatiesector, wordt hierbij vooral aandacht besteed aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten 

en  Telecommunicatie  (BIPT).  Twee  opeenvolgende  chronologische  periodes  worden  hierbij 

onderscheiden  en  gecontrasteerd:  1° de periode  1993‐2002, waarin het BIPT werd  gekenmerkt door 

beperkte eigen bevoegdheden en een volledig hiërarchisch gezag door de minister bij het uitoefenen 

daarvan; 2° de periode sinds 2003, waarbij aan het BIPT een veel autonomer statuut sui generis werd 

toegekend, en de aanzienlijke uitbreiding van zijn bevoegdheden sinds 2005. Tenslotte worden ook het 

statuut  en  de  bevoegdheden  van  een  aantal  overige  bij  het  overheidstoezicht  betrokken  instanties 

geanalyseerd.  

In  Deel  IV  worden  de  conclusies  en  aanbevelingen  voor  een  efficiëntere  organisatie  van  de 

markttoezichthoudende  rol  van de overheid  samengebracht. Het  identificeren en  remediëren  van de 

hierboven  vermelde  constitutionele  en  institutionele  spanningsvelden  staat hierbij  centraal. Dat  deel 

bevat dus de krachtlijnen van een meer coherent, toekomstgericht, efficiënt en juridische correct model 

voor de organisatie van markttoezicht  in de elektronische‐communicatiesector. Zo wil het proefschrift 

vanuit  een  grondige  analyse  van  het  toezicht  in  de  elektronische‐communicatiesector  een  concrete 

bijdrage  leveren  aan  het  onderzoek  naar  de  juridische  haalbaarheid  van  een  echte  “multi‐level‐

government”‐aanpak van overheidsoptreden en –toezicht.  

Methodologie 

Het inleidende deel heeft een hoofdzakelijk beschrijvend karakter: na een overzicht van technologische 

evoluties  in  de  elektronische‐communicatiesector  en  van  de  wijzigende  marktomstandigheden  en 

marktstructuren, worden een aantal fenomenen toegelicht waarvan kan worden verwacht dat zij de rol 

van de overheid in de elektronische‐communicatiesector ook in de toekomst zullen blijven beïnvloeden, 

zoals  de  toenemende  concurrentie  op  de markten,  de  toenemende  convergentie  tussen  een  aantal 

voorheen  gescheiden  sectoren,  de  globalisering  van  de  economie  in  het  algemeen  en  van  de 

elektronische‐communicatiesector  en  het  internet  in  het  bijzonder,  en  de  toenemende  rol  van  de 

gebruiker  als  leverancier  van  informatie‐  en  communicatiediensten. Verder worden  in datzelfde deel 

een  aantal basisbeginselen  en  –begrippen  in  verband met de organisatie  van het overheidsoptreden 
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beknopt  toegelicht. Daarbij  streven wij  niet  zozeer wetenschappelijke  volledigheid  na, maar wel  het 

inwijden van de niet met de elektronische‐communicatiesector vertrouwde lezer. 

Deel  II en  III bieden een  kritisch‐analytische  studie  van  respectievelijk de huidige  vormgeving  van de 

markten voor elektronische communicatie, en van de organisatie van het overheidstoezicht daarop. De 

aanpak die daartoe in beide delen wordt toegepast, is gelijkaardig. Na een beschrijving van de vereisten 

zoals zij volgen uit de opeenvolgende golven van Europese richtlijnen, wordt  in het tweede hoofdstuk 

van elk van deze delen een grondige analyse gemaakt van de manier waarop de Europese bepalingen in 

ons land werden geïmplementeerd. 

De  resultaten  van  onze  analyses  worden  samengebracht  in  het  

laatste  ‐  bij  uitstek  normatieve  ‐    gedeelte,  waarin  een  aantal  welonderbouwde  conclusies  en 

aanbevelingen worden geformuleerd over een efficiënter model voor de organisatie van markttoezicht 

in de Belgische elektronische‐communicatiesector. 

Onze analyse is in essentie federaal, historisch en sectorspecifiek. Ze is vooreerst “federaal” omdat het 

onze voornaamste doelstelling is om aan het eind van ons onderzoek conclusies te formuleren over een 

efficiëntere  organisatie  van  het  markttoezicht,  rekening  houdend  met  onze  specifieke  federale 

staatstructuur. Het Europese kader wordt bijgevolg slechts vanuit die doelstelling beschreven en niet als 

dusdanig  of  in  extenso  geanalyseerd.  Bovendien  kunnen  hiervoor  naar  reeds  bestaande  uitvoerige 

analyses  verwijzen5.  Om  een  beter  inzicht  te  krijgen  in  “markttoezicht”  als  een  nieuwe  vorm  van 

overheidsoptreden, wordt  de  totstandkoming  van  deze  rol  van  de  overheid  bovendien  in  historisch 

perspectief  geplaatst. Op  het  Europese  niveau  vangt  onze  analyse  daarom  aan  bij  het  begin  van  de 

liberalisering  en  harmonisering  in  1987,  terwijl  op  het  Belgische  niveau  wordt  teruggegaan  tot  de 

totstandkoming van het fenomeen “telecommunicatie”. Tenslotte hebben wij ervoor geopteerd om de 

sectorspecifieke  bepalingen  voor  de  elektronische‐communicatiesector  in  de  diepte  te  bestuderen, 

eerder dan de interactie te onderzoeken tussen deze bepalingen en het gemene administratief recht of 

het  mededingingsrecht.  De  invloed  van  het  Europese  en  algemene  bestuursprocesrecht  op  het 

telecommunicatietoezicht werd overigens al vanuit Nederlands perspectief onderzocht door A. Ottow6, 

terwijl  de  verbanden  tussen  het  sectorspecifieke  recht  en  het  algemeen mededingingsrecht werden 

onderzocht door P. Valcke7. Zelfs de afstemming  tussen het  sectorspecifiek  toezicht en het algemeen 

                                                            
5
 Zie o.m.: L. GARZANITI, Telecommunications, Broadcasting and the Internet: EU Competition Law and Regulation, Londen, Sweet 
& Maxwell, 2003, 712 p.; J. ANGEL, & I. WALDEN (eds.), Telecommunications Law Handbook, Londen, Blackstone Press, 2002, 987 
p.; P.  LAROUCHE, Competition  Law and Regulation  in European Telecommunications, Oxford, Hart Publishing, 2000, 466 p.; P. 
NIHOUL, Droit européen des télécommunications – L’organisation des marchés, Brussel, Larcier, 1999, 384 p.; J.E. DE COCKBORNE, 
“La  libéralisation du marché des télécommunications en Europe”, JTDE 1997, 217‐224; C. LONG, Telecommunications Law and 
Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1995, 550 p. 

6
  A.  OTTOW,  Telecomunicatietoezicht.  De  invloed  van  het  Europese  en  Nederlandse  bestuurs(proces)recht.  Den  Haag,  Sdu 
Uitgevers, 2006, 396 p. 

7
 P. VALCKE, Digitale Diversiteit – Convergentie van Media‐, Telecommunicatie‐ en Mededingingsrecht, Brussel, Larcier, 2004, 828 
p.  
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mededingingsrechtelijk toezicht is voor ons land al door W. Devroe uitvoerig beschreven8. Verder komen 

ook een aantal overige aanpalende en buitengewoon interessante vraagstukken slechts fragmentarisch 

aan bod, waarbij we evenwel kunnen verwijzen naar reeds bestaande analyses. Daarbij gaat het onder 

meer om de problematiek van de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid9, of de omvang 

en  impact  van  de  beginselen  van  behoorlijk  bestuur10.  Tenslotte  wordt  evenmin  stilgestaan  bij  de 

organisatie  van  het  overheidstoezicht  in  andere  economische  sectoren  (bijvoorbeeld:  de  Belgische 

energiesector11,  of  de  Belgische,  Europese  of  globale  de  hervorming  van  het  financiële  toezicht12), 

precies  omwille  van  onze  doelstelling  om  het  overheidstoezicht  op  de markten  voor  elektronische 

communicatie  in de diepte te analyseren. Wat dat  laatste betreft, beperken wij ons tot de vaststelling 

dat  de  in  de  Belgische  elektronische‐communicatiesector  ontwaarde  tendensen  (“fragmentatie  van 

bevoegdheden” enerzijds en “meer bevoegdheden en meer autonomie” anderzijds) zich kennelijk ook in 

andere economische sectoren doorzetten. 

Verantwoording 

De aandacht van de wet‐ en regelgever voor het communicatiegebeuren is niet nieuw. Wel kan worden 

vastgesteld dat deze aandacht  recent drastisch  is  toegenomen. De verklaring hiervoor moet allicht  in 

eerste  instantie worden gezocht bij ontwikkelingen  inzake economie en  informatietechnologie13. Deze 

ontwikkelingen  lijken  in  die mate  ingrijpend  dat  soms wordt  gesproken  over  een  nieuwe  kennis‐  of 

informatiemaatschappij.  Daarmee  wil  men  de  overgang  aanduiden  van  een  traditionele  industriële 

maatschappij  naar  een  samenleving  en  economie  gebaseerd  op  netwerken,  kennis  en  informatie.  In 

deze  nieuwe  maatschappij  speelt  de  elektronische‐communicatiesector  een  centrale  rol  voor  de 

beschikbaarheid  en  de  overdracht  van  kennis  en  informatie.  Het  maatschappelijk  belang  van  een 

efficiënte organisatie van het communicatierecht en –toezicht  is recht evenredig toegenomen met het 

belang  van  de  elektronische  communicatie  zelf:  overheden  staan  voor  de  dubbele  uitdaging  om 

voldoende  ruimte  te  creëren  voor  innovatie  én  de  maatschappelijke  gevolgen  van  innovatie  in  de 

gewenste richting te sturen.  

                                                            
8
 W. DEVROE, “De verhouding tussen mededingingsautoriteit en sectoriële toezichthouders in België” in J. STUYCK, W. DEVROE en P. 
WYTINCK  (eds.),  De  nieuwe  Belgische  Mededingingswet  2006,  Mechelen,  Kluwer,  2006,  127‐186  (260).  Over  de  ruimere 
problematiek  van  onafhankelijke  mededingingstoezichthouders,  zie:  S.A.C.M.  LAVRIJSSEN,  Onafhankelijke 
mededingingstoezichthouders,  regulerende  bevoegdheden  en  de  waarborgen  voor  good  governance,  Den  Haag,  Boom 
Juridische Uitgevers, 2006, 577 p. 

9
 C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid : een analyse van het systeem van administratieve rechtspraak in 
België,  Antwerpen,  Intersentia  Rechtswetenschappen,  2000,  649  p.      Specifiek  inzake  de  administratieve  en  jurisdictionele 
bescherming  van  de  bestuurde,  zie:  A.  MAST,  J.  DUJARDIN,  M.  VAN  DAMME,  J.  VANDE  LANOTTE,  Overzicht  van  het  Belgisch 
administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 673‐1156. 

10
 I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (ed.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, Die Keure, 2006, 491 p. 

11
 L. DERIDDER, Handboek gas‐ en elektriciteitsliberalisering, Antwerpen, Intersentia, 2003, 631 p. 

12
 Ter zake verwijzen wij op nationaal vlak vooral naar het eindrapport van 16 juni 2009 van het Hoog Comité voor een nieuwe 

financiële architectuur, beschikbaar op http://premier.fgov.be/ (Lamfalussyreport.pdf).  

13
  J.  VAN  DER  LINDEN,  Hervorming  van  netwerkindustrieën:  theoretisch  kader.  Working  paper  nr.  8‐05,  Brussel,  Federaal 

Planbureau, 2005, 4‐5 en 39‐ 42. 
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Tegenover dit  toegenomen maatschappelijk belang, staat de vaststelling dat  totnogtoe  relatief weinig 

diepgaand onderzoek werd verricht naar het juridisch kader waarbinnen deze sector functioneert14. Het 

huidige  constitutionele  en  institutionele  labyrint  waartoe  dit  aanleiding  heeft  gegeven,  houdt  een 

bijzonder acute bedreiging  in voor de  leiderspositie en competitiviteit van de Belgische elektronische‐

communicatiesector,  en  voor  de  efficiënte  bescherming  van  de  belangen  van  burgers  en 

ondernemingen. De jurist kan bij het zien van dit alles niet onverschillig blijven. De afwezigheid van een 

stabiel  juridisch  kader  voor  de  organisatie  van  de markten  en  het  toezicht  daarop  heeft  significante 

nadelige  gevolgen  voor  de  leiderspositie  van  de  Belgische  elektronische‐communicatiesector 

(bijvoorbeeld  wat  betreft  de  beschikbaarheid  en  het  gebruik  van  een  performante 

breedbandinfrastructuur), wat op zijn beurt negatieve gevolgen heeft voor de competitiviteit van onze 

gehele economie15. De burger  is daarvan tweemaal het slachtoffer, aangezien hij niet alleen verstoken 

blijft van  innovatie  in de elektronische‐communicatiesector, maar een efficiënte bescherming van zijn 

rechten  of  afdwinging  van  verplichtingen  van  anderen  (bijvoorbeeld  leveranciers)  bovendien  danig 

wordt bemoeilijkt. 

Nochtans kan de  communicatiesector bij uitstek als voorbeeld worden gehanteerd voor het oplossen 

van een aantal probleemgebieden die  zich  in mindere of meerdere mate ook  in andere vergelijkbare 

(netwerkgebonden) sectoren (zoals bijvoorbeeld de energie, de post en het spoorvervoer) lijken voor te 

doen16.  Een  onderzoek  naar  de  vorm,  structuur  en  de  mogelijkheidsvoorwaarden  van  het 

overheidsingrijpen in de elektronische‐communicatiesector is bijgevolg niet alleen aangewezen teneinde 

dat  ingrijpen  in  een  ruimer  kader  te  kunnen plaatsen  en normatief  te  kunnen benaderen, maar  kan 

eveneens nuttige indicaties opleveren voor de wijze waarop de overheidsinterventie in andere sectoren 

juridisch  optimaal  kan worden  georganiseerd.  Bovendien mag worden  verwacht  dat  een  efficiëntere 

organisatie van overheidstoezicht  in de communicatiesector niet alleen positieve gevolgen zou hebben 

voor de broodnodige investeringen in die sector, maar ook een doorwerking zou kunnen hebben op de 

rest van de economie17. 

   

                                                            
14
 Zie: D. GERADIN,  ‘Institutional aspects of EU regulatory reforms  in the telecommunications sector: An analysis of the role of 

national regulatory authorities’, JONI 2000, 6 (5‐32), die de recente oprichting van de regelgevende instanties en de gebrekkige 
kennis over het belang ervan als voornaamste oorzaken daarvan beschouwt. 

15 Op dit punt verwijzen we bijvoorbeeld naar de recentste ECTA Regulatory scorecard, waarin België de laatste positie inneemt 
op het vlak van het institutionele kader: ECTA, Regulatory Scorecard 2008, Report on the relative effectiveness of the regulatory 
frameworks  for electronic communications  in Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, 
Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, the United Kingdom and Turkey, 9 
en 11‐13, www.ectaportal.com (ECTA Regulatory Scorecard 2008.zip). 

16
 Supra voetnoten 11 en 12. 

17
  J.  VAN  DER  LINDEN,  Hervorming  van  netwerkindustrieën:  theoretisch  kader.  Working  paper  nr.  8‐05,  Brussel,  Federaal 

Planbureau, 2005, 4. 
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Deel I.  Wijzigende technologie, markten en overheid 

NETWERK‐  EN  NUTSSECTOREN    –  NATUURLIJKE  OVERHEIDSMONOPOLIES?    –    Netwerkindustrieën18  zoals  de 

elektronische‐communicatiesector, de postsector, de energiesector, de spoorwegen, het drinkwater, het 

afvalwater en afval hebben een belangrijke impact op ons dagdagelijkse leven en op de competitiviteit 

van onze economie19.  In vele gevallen gaat het om voorzieningen die  in een niet  zo  lang verleden  in 

mindere  of meerdere mate  door  de  overheid    ‐  vaak  onder  de  vorm  van  een wettelijk  of  de  facto 

monopolie  ‐   werden geleverd20. Op economisch vlak werd deze vorm van marktordening gekenmerkt 

door de overtuiging dat de meeste van deze sectoren omwille van bepaalde kenmerken  (bijvoorbeeld 

het netwerkgebonden karakter van de activiteiten en het samenvallen ervan met de nationale grenzen) 

een  natuurlijk  monopolie  vormden21,  zodat  de  overheid  vaak  zelf  de  operationele  taken  waarnam 

(bijvoorbeeld: in de telecommunicatiesector sinds 189122). Door die betrokkenheid op het operationele 

niveau kon de overheid ook meteen bepaalde sociale doelstellingen van haar beleid realiseren en een 

bepaalde minimale dienstverlening aan de bevolking garanderen23. Essentieel kwam de opvatting dus 

hierop neer dat voor heel wat van deze cruciaal geachte taken de vrije marktwerking om economische 

en sociale redenen niet geschikt werd geacht. 

NETWERK‐  EN  NUTSSECTOREN    –  LIBERALISERING  –  Hierin  kwam  geleidelijk  verandering  naarmate  onder 

Europese  druk  vooruitgang  geboekt werd met  het  realiseren  van  de  interne,  op  vrije marktwerking 

gebaseerde markt.  In heel wat netwerkindustrieën  leidde dit tot een volledig nieuwe taakomschrijving 

voor de overheid. Van de overheid wordt sindsdien  in eerste  instantie verwacht dat  zij  toeziet op de 

evolutie naar een markt die wordt gekenmerkt door vrije en eerlijke mededinging24. De sociale garanties 

die  de  overheid  vroeger  via  haar  operationele  betrokkenheid  kon  realiseren,  moeten  in  een 

concurrentiële omgeving door middel van specifieke instrumenten worden voorzien, zoals de universele 

                                                            
18
 Van het begrip “netwerkindustrieën” worden uiteenlopende definities gegeven.  In het kader van dit onderzoek sluiten wij 

ons aan bij neutrale de omschrijving dat het “economische sectoren zijn waarvan de activiteit bestaat uit het verplaatsen van 
personen,  goederen  en  informatie  over  een  fysiek  netwerk”,  zie:  J.  VAN  DER  LINDEN,  Hervorming  van  netwerkindustrieën: 
theoretisch  kader. Working paper nr. 8‐05, Brussel, Federaal Planbureau, 2005, 15 en  J.  VAN DER  LINDEN, Markthervorming  in 
netwerkindustrieën in België, Planning paper 98, Federaal Planbureau, 2005, Brussel, 9. 

19
 J. VAN DER LINDEN, Markthervorming in netwerkindustrieën in België, Planning paper 98, Federaal Planbureau, 2005, Brussel, 9. 

20
  J. VAN DER LINDEN, Markthervorming  in netwerkindustrieën  in België, Planning paper 98, Federaal Planbureau, 2005, Brussel,  

10‐11. 

21
  J.  VAN  DER  LINDEN,  Hervorming  van  netwerkindustrieën:  theoretisch  kader.  Working  paper  nr.  8‐05,  Brussel,  Federaal 

Planbureau, 2005, 16; Ch. DOYLE, “Liberalizing Europe’s Network Industries: Ten Conflicting Priorities”, Business Strategy Review 
1998, vol. 9, issue 3, 55‐57. 

22
 Infra Deel III. Hoofdstuk 2. Afdeling A. “Overzicht Belgische telecommunicatiesector”, p. 310 e.v. 

23
 D. GERADIN,  ‘The Opening of State Monopolies to Competition: Main  Issues of the Liberalization Process’,  in D. GERADIN, The 

Liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 181‐205. 

24
 D. GERADIN,  ‘The Opening of State Monopolies to Competition: Main  Issues of the Liberalization Process’,  in D. GERADIN, The 

Liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 182. 
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dienstverlening25. Tenslotte  speelt de overheid een belangrijke  rol  in het voorkomen of oplossen van 

eventuele  andere  ongewenste  externaliteiten  die  de  vrije  markt  met  zich  kan  meebrengen26. 

Operationele taken moeten in de betrokken sectoren niet langer noodzakelijk door de overheid worden 

uitgeoefend, wanneer blijkt dat de vrije markt bereid is deze op zich te nemen. Kort samengevat, lijkt de 

verschuiving van het overheidsoptreden in de elektronische‐communicatiesector hierop neer te komen 

dat voor de overheid een nieuwe vorm van overheidsoptreden wordt gecompenseerd door een steeds 

geringer belang dat wordt gehecht aan haar operationele rol. 

ELEKTRONISCHE  COMMUNICATIE  –  PROBLEEMSTELLING  –  Meteen  is  onze  belangrijkste  probleemstelling 

geformuleerd.  De  oorsprong  van  het  huidige  wet‐  en  regelgevende  kader  voor  de  elektronische‐

communicatiesector  en  het  toezicht  daarop,  dateert  van  lang  vóór  eerlijke  concurrentie  tussen 

aanbieders in die en andere nutssectoren een doelstelling van het overheidsbeleid was. Toezicht daarop 

was  dan  ook  helemaal  niet  voorzien. Doorheen  de  hele  liberaliseringsbeweging  in  de  elektronische‐

communicatiesector  bleef  de  aandacht  voor  een  juridisch  correcte  vormgeving  van  dat  toezicht 

bovendien beperkt, wat heeft geleid tot een situatie waarbij het huidige overheidstoezicht conceptueel 

niet is aangepast aan de (gewijzigde) doelstellingen van het overheidsbeleid. Specifiek in ons land heeft 

het gebrek aan een eenduidig of stabiel constitutioneel en institutioneel kader de facto een aanzienlijke 

fragmentatie met  zich meegebracht.  Of,  anders  geformuleerd:  de  (nieuwe) markttoezichthoudende 

overheid  dient  om  haar  rol  als  scheidsrechter  efficiënt  te  kunnen  vervullen,  over  een  aantal 

bevoegdheden te beschikken die vanuit juridisch oogpunt niet steeds evident zijn. 

WIJZIGENDE MARKTEN EN OVERHEID – OVERZICHT – In dit eerste deel wordt een kort overzicht gegeven van de 

belangrijkste  technologische en economische evoluties die hun  stempel hebben gedrukt op de  sector 

van de elektronische communicatie. Hierbij wordt ook het in het licht van de bevoegdheidsverdeling in 

ons  land zo belangrijke  fenomeen van de  ‘convergentie’ onder de  loep genomen. Verder worden een 

aantal  algemene  en  inleidende  begrippen  en  bedenkingen  samengebracht  met  betrekking  tot  de 

wijzigende opvattingen over marktstructuren en de rol van de overheid, alsook met betrekking tot de 

verschillende niveaus waarop de overheid ingrijpt op de markten voor elektronische communicatie. 

   

                                                            
25
 D. GERADIN,  ‘The Opening of State Monopolies to Competition: Main  Issues of the Liberalization Process’,  in D. GERADIN, The 

Liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 194‐199. 

26
 Ch. DOYLE, “Liberalizing Europe’s Network Industries: Ten Conflicting Priorities”, Business Strategy Review 1998, vol. 9, issue 3, 

59‐66. 
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Hoofdstuk 1. Technologische (r)evoluties 

TECHNOLOGISCHE  EVOLUTIES  –  OVERZICHT  –  De  afgelopen  decennia  hebben  zich  in  de  informatie‐  en 

communicatiesector een aantal belangrijke technologische evoluties voorgedaan, die hebben geleid tot 

een aanzienlijke gedaantewijziging van ons dagdagelijks  leven  in het algemeen, en van die sectoren  in 

het  bijzonder.  In  de  onderstaande  paragrafen  lichten  wij  kort  enkele  evoluties  toe  die  voor  de 

vormgeving van het overheidsoptreden  in de elektronische‐communicatiesector van groot belang  zijn 

geweest, of waarvan kan worden verwacht dat zij dat in de toekomst zullen zijn.27. 

Afdeling A. Digitalisering:  steeds meer  ‘soorten’  informatie  kunnen worden 

verwerkt 

DIGITALISERING  –  Digitale  technieken  zijn  sinds  de  opkomst  van  computers  en  moderne 

communicatiesystemen steeds meer ingeburgerd geraakt in de wereld van informatie en communicatie. 

Het wezenlijke onderscheid tussen digitale en analoge signaaloverdracht bestaat erin dat bij de digitale 

overdracht niet langer continue signalen (zoals het stemgeluid bij een gesprek) als elektrische trillingen 

(beeld‐ en geluidsgolven) worden overgebracht, maar dat deze signalen eerst worden voorgesteld als 

binaire codes (opeenvolgingen van enen en nullen) en vervolgens zo worden doorgestuurd. Een digitale 

stroom  van  informatie  heeft  het  voordeel  dat  deze  zonder  kwaliteitsverlies  kan  worden  bewerkt 

(geretoucheerd, aangepast, aangevuld, enz.) en op een  vrij beperkte  ruimte  kan worden opgeslagen. 

Digitale productie en verwerking van informatie maakt het mogelijk om het materiaal op uiteenlopende 

manieren te “verpakken”, waardoor het via diverse distributiekanalen (bijvoorbeeld telecommunicatie‐ 

en omroepnetwerken) aan het publiek kan worden aangeboden. 

VOORUITBLIK – Algemeen wordt verwacht dat analoge technologieën op termijn volledig vervangen zullen 

worden door digitale. Op het gebied van draadloze transmissie van radio‐ en televisiesignalen gaat het 

bijvoorbeeld  om  het  debat  over  de  zogenaamde  “analogue  switch‐off  (ASO)”,  waarbij  analoge 

transmissietechnologiën door digitale worden vervangen, en over het daarmee gepaard gaande “digitale 

dividend”28. 

                                                            
27
 Over technologische trends in de sector van informatie‐ en communicatietechnologie bestaan ontelbare rapporten. De hierna 

volgende paragrafen zijn gebaseerd op enkele daarvan die wij  in dit kader als de meest synthetische, recentste en relevante 
daarvan beschouwen, meer bepaald: V. REDING, “Digital Europe: the Internet Megatrends that will Shape Tomorrow’s Europe, 
European  Internet  Foundation  Special  Event:  “A  view  of  the  Digital  World  in  2025”,  Brussel,  13  november  2008, 
www.europa.eu/rapid  (SPEECH/08/616),  W.B.H.J.  VAN  DE  DONK,  D.W.J.  BROEDERS  en  F.J.P.M  HOEFNAGEL  (red),  Trends  in  het 
medialandschap.  Vier  verkenningen,  Amsterdam,  Amsterdam  University  Press,  2006,  220  p.  (www.wrr.nl);  H.  ARENDSHORST, 
Media in beeld. Strategieën in een digitale wereld,  ABN‐Amro, 2008, 58 p. (www.abnamro.nl). 

28
 Over de Belgische situatie, zie infra Deel II. Hoofdstuk 2 Afdeling B IV. 2. “Het samenwerkingsakkoord in de praktijk”, p. 199 

e.v. 
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Afdeling B. Bandbreedte:  steeds  groter  volume  aan  informatie  kan worden 

getransporteerd 

BANDBREEDTE – Digitale  gegevens  kunnen niet  alleen eenvoudiger worden bewerkt. Ook het  transport 

ervan  kan  veel  efficiënter  verlopen.  Daarbij  wordt  gebruikt  gemaakt  van  allerhande 

compressietechnieken. De essentie daarvan  is dat zij de enorme gegevensstroom, die het digitaliseren 

van bijvoorbeeld de beeld‐ en klankdata van een film‐ of televisieprogramma oplevert, bewerken zodat 

het volume van gegevens beperkt kan blijven. Dit gebeurt bijvoorbeeld door bij opeenvolgende beelden 

waarin  er  op  de  achtergrond  niets  verandert,  de  ongewijzigde  achtergrondinformatie  niet  telkens 

opnieuw  op  te  nemen  en/of  te  verzenden.  Eenmaal  gecomprimeerd,  zijn  de  gegevens  opnieuw 

eenvoudiger  te  manipuleren,  wijzigen  en  transporteren.  Digitalisering  heeft  er  ook  toe  geleid  dat 

informatie over veel grotere afstanden kan worden verstuurd. 

Afdeling C. Individualisering, personalisering en globalisering 

INTERACTIVITEIT – Digitalisering schept ook nieuwe mogelijkheden voor de wijze waarop men programma’s 

en diensten gaat aanbieden: door de grotere verwerkingsmogelijkheden en de  lagere kost daarvoor  is 

het mogelijk steeds meer informatie ‘op maat’ van de gebruiker aan te bieden. De mogelijkheid voor de 

gebruiker om te beslissen welke  informatie hij op welk ogenblik wenst te verkrijgen, neemt aanzienlijk 

toe.  Het  informatie‐aanbod  wordt  enerzijds  gekenmerkt  door  een  tendens  tot  steeds  verdere 

inhoudelijke  individualisering en personalisering, maar  is anderzijds wel quasi wereldwijd beschikbaar. 

Bovendien wordt het  informatieverkeer ook  steeds meer gekenmerkt door  interactiviteit, waarbij het 

verkeer  niet  enkel  top‐down  verloopt  (van  de  informatie‐aanbieder  naar  de  gebruiker),  maar  ook 

bottom up. De verruimde interactiviteit die dankzij de digitalisering van het aanbod ontstaat, maakt het 

dus minstens in theorie mogelijk om wereldwijd volledig op à la carte basis te werken: de eindgebruiker 

maakt dan op basis van een overzicht van het beschikbare aanbod zijn selectie en betaalt vervolgens 

enkel voor de informatie die hij effectief binnenhaalt en/of bekijkt, waar hij zich ook bevindt. 

Afdeling D. Miniaturisering en energie‐efficiëntie 

KLEINERE  TOESTELLEN MET  LAGER  VERBRUIK  – De miniaturisering  leidt  ertoe  dat  eindapparaten  niet  alleen 

steeds performanter worden, maar bovendien ook kleiner en draagbaarder. Omdat zij bovendien ook 

steeds  energie‐efficiënter  worden,  kunnen  zij  veel  krachtige  toepassingen  aan  en  wordt  het 

batterijbereik  substantieel  groter.  Mobiele  telefoons  zijn  hiervan  een  treffend  voorbeeld.  Twee 

decennia  geleden  woog  een  gemiddelde  “draagbare”  telefoon  ongeveer  9  kilogram  en  was  in  alle 

dimensies groter dan de meest performante ultradraagbare computers die momenteel op de markt zijn. 

Een doorsnee mobiele telefoon kan vandaag niet alleen gebruikt worden voor telefonie en het versturen 

van berichten, maar ook al dan niet bewegende beelden opnemen, opslaan en verzenden.  
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Afdeling E. Connectiviteit en lokalisatie 

‘INTERNET OF THINGS’ – Over het algemeen wordt verwacht dat het internet in de toekomst steeds verder 

zal evolueren van een strikt netwerk tussen door mensen bediende computers, naar een netwerk dat 

verbindingen  legt  tussen  allerlei machines  en  toestellen  onderling,  zoals  auto’s,  huishoudapparaten, 

energiemeters,  ramen  en  deuren,  verlichting. Deze  trends wordt  vaak  aangeduid  als  het  ‘Internet  of 

things’. Niet alleen mensen, maar ook allerlei toestellen zullen daardoor voortaan altijd met het netwerk 

verbonden  zijn.  Bovendien wordt  in  steeds meer  toestellen  (zoals mobiele  telefoons)  een  GPS‐chip 

ingebouwd,  die  de  locatie  van  de  beller,  of  de  plaats  waarop  een  bepaalde  foto  is  genomen mee 

registreert. Eén van de belangrijkste concrete gevolgen op korte termijn van al deze evoluties  is allicht 

de  verdere  ontwikkeling  van  draadloos  en  draagbaar  internet,  alsook  het  aanbieden  van  nieuwe, 

plaatsgebonden informatie‐ en communicatiediensten. 

Afdeling F. Gebruiker wordt aanbieder 

GEBRUIKER  WORDT  PRODUCENT  –  Nieuwe  technologieën  zoals  het  Internet  leiden  in  de  informatie‐  en 

communicatiesector  tot een meer gefragmenteerde vorm van aanbod. Op het vlak van  transport van 

gegevens kunnen onder meer burgernetwerken  (via WIFI en WIMAX) als voorbeeld van deze  tendens 

aangehaald worden. Ook wat betreft het aanbod van  informatie, zet deze tendens zich gestaag voort. 

De  grootste  uitdaging  voor  de  overheid  daarbij  bestaat  uit  het  aanpassen  van  haar  aan  de  situatie 

waarbij  de  gebruiker  van  informatie  of  communicatie  steeds  vaker  ook  aanbieder  wordt.  In  de 

mediasector  ontstaat  stilaan  een  circulaire  keten  in  de  plaats  van  een  nagenoeg  exclusieve 

unidirectionele  stroom  van  informatie  naar  de  gebruiker.  In  die  nieuwe  interactieve  waardenketen 

leveren nieuwe elementen,  zoals  informatie over het  gebruik  en de  reactie en het  antwoord  van de 

gebruiker op de geconsumeerde  informatie  (bijvoorbeeld: welke andere pagina’s hij of zij bezoekt) de 

maker  van  inhoud  belangrijke  bijkomende  informatie  op.  Aan  de  hand  van  die  informatie  kan  de 

aanbieder  zijn  klanten  stimuleren  om  bij  te  dragen  of  in  interactie  te  treden  (bijvoorbeeld:  een 

commentaar of een boodschap achterlaten, deelnemen aan een stemming, of bijkomend vergelijkbaar 

materiaal aan de content‐creator bezorgen). 
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TRADITIONELE MEDIA‐WAARDENKETEN – De waardenketen uit de traditionele mediasector wordt dan vaak als 

volgt weergegeven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1: De traditionele uitgever‐waardenketen 

NIEUWE MEDIA‐WAARDENKETEN – Terwijl de nieuwe ‘interactieve’ (of “gesloten”) waardenketen er als volgt 

uitziet29: 

 

Figuur 2: De zich sluitende waardenketen 

   

                                                            
29
  Figuren  overgenomen  uit:  SCREEN  DIGEST  LTD.,  CMS  HASCHE  SIGLE,  GOLDMEDIA  GMBH,  RIGHTSCOM  LTD.,  Interactive  content  and 

convergence.  Implications  for  the  information  society.  A  study  for  the  European  Commission  (DG  information  society  and 
media), London, Screen Digest Limited, 2006, 308 p. (www.ec.europa.eu). 
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Hoofdstuk 2. Convergentie 

CONVERGENTIE    –  OVERZICHT  –  Van  het  fenomeen  van  convergentie  worden  uiteenlopende  definities 

gegeven.  De meest  gangbare  beschrijving  is  evenwel  die  waarbij  convergentie  als  synoniem  wordt 

genoemd van grensvervaging tussen de sectoren van de telecommunicatie, de audiovisuele media en de 

informatietechnologie.  Deze  toenadering  tussen  wat  voorheen  als  afzonderlijk  sectoren  werden 

beschouwd,  manifesteert  zich  op  drie  met  elkaar  intens  verbonden  niveaus:  het  technologische, 

economische en juridische of beleidsmatige30.  

1. Technologische convergentie 

ALLES  DIGITAAL  –  Zoals  vermeld, maakt  de  introductie  op  grote  schaal  van  digitale  technieken  in  de 

informatie‐ en communicatiesector de opslag en verwerking van uiteenlopende gegevens (tekst, geluid 

en  stilstaande  of  bewegende  beelden)  in  eenzelfde  digitale  basisvorm mogelijk.  Hierdoor  kan  deze 

informatie  eenvoudig  worden  bewerkt  en  verspreid  langs  uiteenlopende  kanalen  en  apparatuur. 

Compressietechnieken  reduceren deze digitale  informatie  daarenboven  sterk  in  omvang,  zodat meer 

gegevens  langs  de  bestaande  bandbreedte  kunnen worden  verstuurd  of  op  digitale  dragers worden 

opgeslagen.  Deze  nieuwe  technologische  aanpak  heeft  implicaties  op  zowel  de  infrastructuur,  de 

diensten en de eindapparatuur.  

DESPECIALISERING  VAN  DE  NETWERKEN  –  Vooreerst  hoeft,  in  tegenstelling  tot  vroeger,  een  bepaalde 

informatievorm  niet  langer  via  een  specifiek  distributiemedium  verspreid  te worden. Uiteenlopende 

gegevens kunnen nu via diverse netwerken worden getransporteerd onder de vorm van bits en bytes. 

Voor het netwerk maakt het niet uit wat de  inhoud  is van de vervoerde signalen. Dit fenomeen wordt 

aangeduid  als  de  despecialisering  van  de  netwerken.  Eenvoudig  gezegd  komt  het  hierop  neer  dat 

spraak‐  en  datadiensten  (i.e.  private  communicatie)  ook  via  omroepnetwerken,  zoals  de 

kabeltelevisienetwerken,  kunnen  worden  aangeboden,  terwijl  audiovisuele  inhouden  ook  langs  de 

klassieke  telefoonnetwerken  de  huiskamer  bereiken.  Deze  convergentie  op  het  niveau  van  de 

transmissienetwerken geeft vooral aanleiding tot concurrentie tussen infrastructuren, zoals bijvoorbeeld 

tussen Belgacom en Telenet voor zowel telecommunicatiediensten als radio‐omroep en televisie. 

HYBRIDE  MULTIMEDIADIENSTEN  –  Informatie  in  digitale  vorm  kan  gemakkelijk  worden  bewerkt, 

gemanipuleerd of met bijkomende gegevens uitgebreid. Dit biedt perspectieven voor het ontstaan van 

hybride multimediadiensten,  die  een  combinatie  vormen  van meerdere  klassieke media,  of  die  het 

midden houden  tussen  traditionele  telecommunicatie‐  en omroepdiensten. Het  kan daarbij  gaan om 

                                                            
30
 P. VALCKE, Digitale Diversiteit – Convergentie van Media‐, Telecommunicatie‐ en Mededingingsrecht, Brussel, Larcier, 2004, 74‐

105;  C. UYTTENDAELE, Openbare  informatie. Het  juridisch  statuut  in  een  convergerende media‐omgeving,  Antwerpen, Maklu, 
2002,  23‐28.  Over  het  begrip  ‘convergentie’,  zie  tevens:  S.  BAZZANELLA  &  Ph.  GÉRARD,  Télécommunications  et  audiovisuel: 
convergence  de  vues?,  Namur,  la  Charte,  1997,  5‐39;  B.  VANNEUVILLE,  “Liberalisering  en  convergentie  in  perspectief”,  in  J. 
DUMORTIER (ed.), Recente ontwikkelingen in media‐ en telecommunicatierecht – Juridische beschouwingen over liberalisering en 
convergentie,  Brugge,  die  Keure,  1996,  9‐45;  C.  UYTTENDAELE,  “Convergentie,  so  what?”,  in  J.  DUMORTIER  (ed.),  Recente 
ontwikkelingen in media‐ en telecommunicatierecht – Juridische beschouwingen over liberalisering en convergentie, Brugge, die 
Keure, 1996,  47‐95. 
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bestaande diensten die op één andere wijze of met nieuwe kenmerken worden aangeboden, dan wel 

om geheel nieuwe diensten. Ter illustratie kan worden verwezen naar de groeiende verspreiding van al 

dan  niet  persoonlijke  radio‐  en  televisieomroepen  via  het  internet  (resp.  “webcasting”  of  “personal 

radio”),  en  de  brede  waaier  aan  diensten  die  samen  met  klassieke  programma’s  via  digitale 

televisieplatforms aangeboden kunnen worden, zoals bijkomende  informatiediensten die bijvoorbeeld 

nadere duiding geven bij nieuwsitems, toepassingen voor elektronische berichtenuitwisseling, handel of 

bankverrichtingen,  interactieve  spelletjes,  films  of  sportevenementen  op  aanvaag  en/of  tegen 

afzonderlijke betaling.  

POLYVALENTE  APPARATUUR  –  Ook  op  het  niveau  van  de  eindapparaten  kan worden  vastgesteld  dat  de 

huidige  PC’s,  radio‐  en  televisietoestellen,  alsook  telefoons  steeds meer  naar  elkaar  toegroeien.  Zij 

nemen  elkaars  functies  over  of  worden  zonder meer  in  één  toestel  geïntegreerd.  Het  gebruik  dat 

tegenwoordig  van  PC’s  kan  worden  gemaakt,  blijft  niet  langer  beperkt  tot  klassieke 

softwaretoepassingen, maar omvat ook  informatie‐ en ontspanningsfuncties die men  in het  verleden 

louter met  het  televisietoestel  associeerde:  het  bekijken  van  films  of  televisie‐uitzendingen,  of  het 

beluisteren van muziek. Op de markt zijn kaarten beschikbaar waarmee de PC al dan niet draadloos op 

een omroepnetwerk kan worden aangesloten voor de ontvangst van omroepprogramma’s, zodat hij als 

een gewone televisie dienst doet. Ook telefonie kan via de computer verlopen: spraakdiensten op basis 

van  IP‐technologie worden gewoon over het publieke  internet aangeboden, en verschillen hoe  langer 

hoe minder met traditionele telefonie. 

2. Economische convergentie 

ECONOMIES  OF  SCALE  –  Naast  de  technologische  ontwikkelingen  stelden  ook  de  liberalisering  van  de 

telecommunicatiesector en het doorbreken van de overheidsmonopolies op audiovisueel gebied spelers 

uit de traditionele sectoren van telecommunicatie en omroep in staat zich op elkaars terrein te begeven. 

Op zoek naar synergieën beogen zij hun territorium uit te breiden en smeden daartoe vaak onderlinge 

strategische allianties. Door het samengaan van netwerkaanbieders en inhoudsleveranciers met het oog 

op  de  uitbouw  van  digitale,  interactieve  platforms  voor  de  elektronische  verspreiding  van  openbare 

informatie,  kan  ook  op  het  bedrijfsvlak  een  toenadering  worden  vastgesteld  tussen  de  voorheen 

afzonderlijke  sectoren  van  telecommunicatie  en  elektronische  media31.  ‘Economische  convergentie’ 

verwijst  dus  naar wijzigingen  in marktstructuren  en  kan worden  omschreven  als  “the  process  under 

which, due to underlying technological changes, economies of scope increase to the point where two or 

more products or  services which were previously produced by  separate  firms are produced within  the 

same firm”32. 

                                                            
31
  J.‐C.  BURGELMAN  en  P. VERHOEST,  “Convergence  and  trans‐European  networks :  some  policy  problems",  in A.  BIANCHI  en G. 

RICHERI, Telecommunications: New Dynamics and Driving Forces, 1996, IOS Press, Amsterdam, 7‐18. 

32
  OESO  (COMMITTEE  ON  COMPETITION  LAW  AND  POLICY),  Regulation  and  Competition  Issues  in  Broadcasting  in  the  Light  of 

Convergence, DAFFE/CLP(99)1, 28 april 1999, 41 (www.oecd.org). 
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3. Juridische of beleidsmatige convergentie 

EUROPESE CONVERGENTIE VS. NATIONALE DIVERGENTIE – Gelet op de  steeds verdergaande  technologische en 

economische convergentie, hoeft het niet te verwonderen dat er ook op  juridisch en beleidsmatig vlak 

werd  nagedacht  over  de  steeds  verdere  toenadering  tussen  telecommunicatie  en  omroep. De wijze 

waarop convergentie in de regelgeving moet worden vertaald, is in het verleden het voorwerp geweest 

van  talloze  studies  en  beleidsdocumenten33.  In  ons  land  kent  deze  problematiek  een  bijzondere 

dimensie, vermits ons “verticale” bevoegdheidsstelsel  (i.e. telecommunicatie als  federale bevoegdheid 

en radio‐ en televisieomroep als gemeenschapsbevoegdheid)  in schril contrast staat met het Europese 

“horizontale” model, waarin het bevoegdheidsverdelend criterium ligt op de grens tussen de transmissie 

van  signalen  door  middel  van  elektronische‐communicatienetwerken  en  diensten  enerzijds,  en  de 

aspecten die meer betrekking hebben op de geleverde inhoud anderzijds34. 

   

                                                            
33
 Zie o.m.: I2010 HIGH LEVEL GROUP, “The Challenges of Convergence”, 12 december 2006 (www.ec.europa.eu), alsook: P. VALCKE, 

Digitale diversiteit, Brussel,  Larcier,  2004,  74‐78    en de  verwijzingen  aldaar. Voor  een  analyse  in  verband met  de  spanning 
tussen  het  Europese  en  Belgische  niveau:  R. QUECK,  “Vers  de  nouveaux  rivages  et  d’autres  cieux?! De  quelques  évolutions 
réglementaires à suivre en matière de télécommunications, radiodiffusion, convergence", Rev. Ubiquité 1998, 105‐110. 

34
 Infra Deel II. Hoofdstuk 2 Afdeling A “Bevoegdheidsverdeling”, p. 98 e.v.  
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Hoofdstuk 3. Wijzigende markten en overheid 

VAN  OVERHEIDSMONOPOLIES...  –  Zowel  de  telecommunicatiesector  als  die  van  de  audiovisuele  media 

werden  gedurende  lange  tijd  gekenmerkt  door  overheidsmonopolies.  De  afgelopen  decennia  kwam 

daarin verandering, hoofdzakelijk onder druk van een Europees beleid. Naarmate het vertrouwen in een 

op eerlijke en vrije mededinging gebaseerde markt toenam, klonk ook de roep om een andere vorm van 

overheidsoptreden steeds luider. Vooreerst lijkt de operationele rol van de overheid steeds meer in de 

verdrukking  te  zijn  gekomen35. Hoewel dit  strikt  genomen niet noodzakelijk was  in het  licht  van een 

groeiende toepassing van het mededingingsrecht36, wordt er doorgaans van uitgegaan dat dit toch een 

gevolg is van de liberalisering en harmonisering37. Het afnemende belang van de operationele taken van 

de overheid werd echter ruimschoots gecompenseerd door een nieuwe overheidstaak, die wij hieronder 

met de termen “markttoezicht” en/of “marktregulering” aanduiden. 

Afdeling A. Telecommunicatie als natuurlijk (overheids)monopolie 

VAN  VRIJHEID  ... – Van bij de aanvang  van de  telecommunicatie vroeg de overheid  zich af hoe  zij haar 

optreden op de telecommunicatiemarkt het beste kon organiseren.  In de 19de eeuw werd  in ons  land 

nog  geopteerd  voor  een  systeem  van  gereglementeerde  ondernemingsvrijheid38,  maar  gaandeweg 

groeide een consensus over het economisch en sociaal falen van de telecommunicatiemarkt: 

 economisch: Er werd aangevoerd dat  telecommunicatienetwerken een "natuurlijk monopolie" 
uitmaakten, d.w.z. dat het voor één enkele onderneming goedkoper  is om de  totale "output" 
voort  te brengen, dan  voor meerdere ondernemingen  in onderlinge  concurrentie, of nog dat 
uiteindelijk  slechts  één  onderneming  voldoende  schaalvoordelen  kan  realiseren.  Deze 
overtuiging hield onder meer verband met de relatief hoge vaste kosten  in vergelijking met de 
vraag. 

 sociaal: De mededinging  zou  zich uitsluitend  richten naar de meest winstgevende onderdelen 
van de markt, waardoor de minder winstgevende onderdelen (bijvoorbeeld: landelijke gebieden 
of minvermogenden)  geen  toegang  zouden  krijgen  tot  telecommunicatiediensten.  Nochtans 
werd de toegang van iedereen tegen redelijke voorwaarden al vroeg aanvaard als een prioritaire 
doelstelling van het overheidsbeleid39. 

                                                            
35
  J.  VAN  DER  LINDEN,  Hervorming  van  netwerkindustrieën:  theoretisch  kader.  Working  paper  nr.  8‐05,  Brussel,  Federaal 

Planbureau, 2005, 35‐36; P. VERHOEST, Openbare communicatie, Brussel, VUB‐press, 2000, 199 p. 

36
 Strikt genomen heeft de “liberalisering” immers enkel betrekking op de opheffing van publieke en/of private monopolies of 

bijzondere of exclusieve rechten, zodat een volledig vrije en eerlijke concurrentie zich zou kunnen ontwikkelen. Deze zogezegde 
neutraliteit wordt wel vaak in vraag gesteld. Zie in dat opzicht bijvoorbeeld: E. FATÔME et A. MÉNÉMENIS, "Concurrence et liberté 
d’organisation des personnes publiques : éléments d’analyse", AJDA, 16 januari 2006, 67‐ 73. 

37
  J.  VAN  DER  LINDEN,  Hervorming  van  netwerkindustrieën:  theoretisch  kader.  Working  paper  nr.  8‐05,  Brussel,  Federaal 

Planbureau, 2005, 3. 

38
 Infra Deel III. Hoofdstuk 2. Afdeling A. “Overzicht Belgische telecommunicatiesector”, p. 310 e.v. 

39
 Voor een historisch overzicht, zie P. VERHOEST,  J.P. VERCRUYSSE en Y. PUNIE, Telecommunicatie en beleid  in België 1830‐1991, 

Amsterdam, Otto Cramwinckel, 1991, 254 p. en P. VERHOEST, Openbare Telecommunicatie (1798 – 1998): twee eeuwen politieke 
economie van het netwerkbeheer in België, VUB‐press, Brussel, 2000, p. 199. 
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... NAAR (NATUURLIJK) MONOPOLIE – Beide redeneringen versterkten elkaar, zodat de opvatting groeide dat 

een  marktcorrigerend  overheidsingrijpen  zich  opdrong:  enerzijds  werd  het  monopolie  wettelijk 

vastgelegd, anderzijds legde de overheid aan de monopolist de verplichting op om alle onderdelen van 

de markt te bedienen, dus niet alleen de winstgevende. Nochtans werd principieel geen afbreuk gedaan 

aan  het  credo  van  de  vrije markt:  de  gedachte  dat monopolistische marktstructuren  niet  spontaan 

leiden  tot  optimale  economische  performantie,  bleef  overeind  en  werkte  door  in  het 

telecommunicatierecht dat  immers, behalve de  vestiging  van  een overheidsmonopolie,  in  een  aantal 

rechtsregels voorzag die rechtstreeks  ingrepen  in het gedrag van de monopolist, met de bedoeling de 

performantie die gehaald wordt  in volkomen concurrentie de  jure op te  leggen40. Bovendien stond de 

overheid via haar operationele rol ook garant voor de gelijke behandeling van alle burgers: alle diensten 

moesten voor de burgers aan gelijke voorwaarden toegankelijk zijn41. 

NATUURLIJK  MONOPOLIE  –  OMVANG  –  In  de  elektronische‐communicatiesector  gold  zo  tot  een  tweetal 

decennia  geleden  de  overtuiging  dat  de  aanleg  van  de  noodzakelijke  infrastructuur  een  natuurlijk 

monopolie  inhield42.  De  opvatting  was  dat  de  daartoe  vereiste  investeringen  onvoldoende  zouden 

kunnen renderen. Omwille van het vermeende natuurlijk monopolie met betrekking tot de uitbouw van 

infrastructuur, werd het uitbaten  van  de diensten ook  vaak  aan  één  instantie overgelaten43. Hoewel 

deze redenering niet werd gevolgd  in de begindagen van telegrafie44, werd  in ons  land sinds 1891 een 

wettelijke monopolie voor het aanbieden van telecommunicatie ingevoerd45. 

NATUURLIJK  MONOPOLIE  –  ALLESOMVATTEND  OVERHEIDSOPTREDEN  –  Bij  een  overheidsmonopolie  worden 

eigenlijk alle  relevante  rollen door de overheid waargenomen. De overheid ontwikkelt niet alleen het 

beleid met betrekking tot een bepaalde sector, maar  implementeert het ook en  is de voornaamste of 

enige operationele speler. Als uitgangspunt geldt dat de markten niet vrij zijn. De exclusieve positie die 

                                                            
40
 Een belangrijk  facet van dit alles  is dat de monopolist  in overheidshanden  terecht kwam. Onder politieke druk zouden de 

prijzen op een aanvaardbaar niveau vastgesteld worden, zodat het probleem van de monopolierente zich, althans  in theorie, 
niet zou stellen. Dezelfde redenering geldt ook voor andere belangrijke beslissingen omtrent bijvoorbeeld investeringsbeleid en 
productkwaliteit. Voor ruimere context, zie: J. VAN DER LINDEN, Hervorming van netwerkindustrieën: theoretisch kader. Working 
paper 8‐05, Brussel, Federaal Planbureau, 2005,  2‐3. 

41
 Over  het  ontstaan  en  de  consolidatie  van  het  begrip  ‘openbare  dienst’  in  de  telecommunicatiesector  in  België,  zie:  J.‐C. 

BURGELMAN, Y. PUNIE, en P. VERHOEST, Van telegraaf tot Telenet. Naar een nieuw communicatiebestel  in België en Vlaanderen?, 
Brussel, VUB Press, 1995, 32‐46. 

42
 J. VAN DER LINDEN, Hervorming van netwerkindustrieën in België: de macro‐economische effecten. Working paper 8‐06, Federaal 

Planbureau, Brussel,  2006, 23. 

43  P.  DE  GRAUWE  en  B.  VAN  DER  HERTEN,  “De  legitimering  van  overheidsmonopolies  in  het  spoorwegvervoer  en  in  de 
telecommunicatie. Een historische analyse", Leuvense Economische Standpunten 1993, nr. 67, 1‐26. 

44
 B. VAN DER HERTEN, “De verre voorlopers van Belgacom. Van optische naar elektrische telegrafie in België, 1803‐1850”, Belgisch 

Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, nr. 3‐4, 9‐14. 

45
  J.‐C.  BURGELMAN,  Y.  PUNIE,  en  P.  VERHOEST,  Van  telegraaf  tot  Telenet.  Naar  een  nieuw  communicatiebestel  in  België  en 

Vlaanderen?,  Brussel,  VUB  Press,  1995,  39  en  B.  VAN  DER  HERTEN,  “Krachtlijnen  in  de  ontwikkeling  van  de  Belgische 
(tele)communicatiesector (1830‐1913)”, in E. AERTS, B. HENAU, P. JANSSENS, R. VAN UYTVEN (eds), Studia Historica Economica. Liber 
Alumnorum Herman Van der Wee, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1993, 437 p. 
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de overheid aan zichzelf toekent, wordt veiliggesteld door een wettelijk of de facto monopolie. De rol 

van de overheid  is  in dit  geval  als het ware  allesomvattend. De wetgevende  kamers ontwikkelen de 

grote  beleidslijnen, waarbinnen  de  betrokken minister  en  zijn  administratie  de  verantwoordelijkheid 

toegewezen krijgen deze beleidskeuzes uit te voeren of toe te passen. De operationele belangen worden 

waargenomen  door  een  onderneming  die  volledig  of  in  belangrijke  mate  door  de  overheid  wordt 

gecontroleerd.  Bij  een  dergelijke  overheidsgemonopoliseerde  markt  ontstaan  natuurlijk  weinig 

fundamentele  problemen  in  verband met  de  rol  van  de  overheid,  tenzij  het  in  vraagstellen  van  het 

monopolie zelf.  

Afdeling B. Wijzigende omgevingsfactoren en markten 

WANKEL NATUURLIJK MONOPOLIE – Het vertrouwen in de theorie van het natuurlijke monopolie brokkelde in 

de  loop  van  de  jaren  ’80  af  door  het  samenspel  van  heel  wat  factoren,  waarvan  de  inherente 

afwezigheid van  competitieve prikkel, de  technologische vooruitgang en de evolutie naar een  interne 

Europese markt wellicht als belangrijkste kunnen worden aangemerkt46. Deze katalysatoren zorgden er 

immers voor dat de traditionele opvattingen met betrekking tot de netwerkindustrieën in het algemeen 

en de elektronische‐communicatiesector in het bijzonder danig dooreen werden geschud47. Aan de ene 

kant  verhoogde  de waarde  van  de  netwerken  sterk,  vermits  zij  voor  steeds meer  diensten  konden 

worden gebruikt. De wijzigende kostenstructuur van deze ondernemingen en de stijgende waardering 

van  hun  netwerken  bracht  stilaan  de  opvatting  over  het  natuurlijke monopolie  aan  het  wankelen: 

misschien  was  het  toch  mogelijk  meerdere  dienstenleveranciers  over  hetzelfde  netwerk  te  laten 

opereren...  Bovendien  bleek  dat  private  ondernemingen  die  interesse  hadden  in  het  leveren  van 

diensten en goederen misschien zelfs  interesse zouden hebben  in het aanleggen van de nodige eigen 

infrastructuur daartoe... 

GROEIENDE  ONTEVREDENHEID  –  Deze  eerder  economische  twijfels  over  het  al  dan  niet  natuurlijk 

monopoliekarakter  van  het  aanleggen  van  de  infrastructuren  en  leveren  van  diensten  en  goederen 

vonden  hun  weerklank  in  de  groeiende  ontevredenheid  van  de  eindgebruiker‐klant.  In  de 

dienstverlening van vele overheidsbedrijven, waarvan het statuut vaak onvoldoende flexibiliteit toeliet, 

werden allerlei  inefficiënties vastgesteld48. Zo hadden gebruikers vaak niet alleen klachten  in verband 

met  het  de  ondermaatse  algemene  dienstverlening  van  de  overheidsbedrijven, maar  kregen  zij  ook 

steeds meer  de  indruk  verscholen  te  blijven  van  ontluikende  nieuwe  diensten  of  functionaliteiten. 

Stilaan won  de  opvatting  terrein  dat  door  het  introduceren  van  concurrentie,  grotere  investeringen 

                                                            
46  J.  VAN  DER  LINDEN,  Hervorming  van  netwerkindustrieën:  theoretisch  kader.  Working  paper  nr.  8‐05,  Brussel,  Federaal 
Planbureau, 2005,  17. 

47
  K.  VAN MIERT,  “Liberalization  of  the  Economy  of  the  European  Union:  The  Game  is  not  (yet)  Over”,  in  D.  GERADIN,  The 

Liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 1‐2. 

48
  J.  VAN  DER  LINDEN,  Hervorming  van  netwerkindustrieën:  theoretisch  kader.  Working  paper  nr.  8‐05,  Brussel,  Federaal 

Planbureau,  2005,    24‐25;  J.  VAN  DER  LINDEN, Markthervorming  in  netwerkindustrieën  in  België.    Planning  paper  98,  Brussel, 
Federaal Planbureau, 2005,  3. 
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mogelijk zouden worden gemaakt, die op  langere  termijn aanleiding zouden geven  tot de creatie van 

meer innovatie en bijkomende welvaart.  

GROEIEND DRAAGVLAK VOOR  LIBERALISERING – Het  samenspel van deze uiteenlopende  factoren bracht met 

zich mee dat het natuurlijk monopolie op verschillende vlakken  in vraag werd gesteld. Maar wanneer 

deze  overheidsmonopolies  vervangen  zouden worden  door  een  open markt met  vrije mededinging, 

bestond het  risico dat de nieuwe  commerciële  firma’s enkel  zouden willen  investeren  in  “rendabele” 

klanten,  wat  in  scherpe  tegenspraak  zou  zijn  met  het  “openbare  dienst”‐karakter49  van  de 

dienstverlening  in de communicatiesector50. Door het uitwerken van garanties op dat vlak nam ook de 

politieke en sociaal‐economische haalbaarheid van de liberaliseringsgedachte aanzienlijk toe. 

VRIJMAKING EUROPESE MARKTEN VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE – Zoals  in de meeste netwerksectoren51, 

was ook  in de elektronische communicatiesector uiteindelijk vooral Europa de drijvende kracht achter 

het  openen  van  de  markten  voor  vrije mededinging52,  onder  meer  door  het  uitvaardigen  door  de 

Europese  Commissie  van  een  reeks  ‘liberaliseringsrichtlijnen’  op  grond  van  artikel  86,  alinea  3  EG‐

Verdrag.  Daarin  kregen  de  lidstaten  de  opdracht  om  alle  bijzondere  en  exclusieve  rechten  in  de 

telecommunicatiesector geleidelijk af te schaffen, waarbij 1 januari 1998 naar voren werd geschoven als 

de  ultieme  datum  waarop  de  markten  voor  telecommunicatiediensten  en  ‐netwerken  in  principe 

volledig op concurrentiële leest geschoeid moesten zijn. In tegenstelling tot de telecommunicatiesector 

gebeurde  de  vrijmaking  van  de  markten  voor  audiovisuele  media  niet  zozeer  via 

mededingingsrichtlijnen. De publieke omroepmonopolies sneuvelden daarentegen gestaag naarmate de 

technische ontwikkelingen het schaarste‐argument steeds meer ondergroeven en nationale overheden 

zelf meer plaats  gingen  inruimen  voor private  initiatieven  voor  radio‐ en  televisieomroep. Dit  laatste 

gebeurde evenwel onder het wakende oog van zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

als het Hof van Justitie, die af en toe ‘een handje hielpen’ bij het opheffen van hardnekkige monopolies. 

Hun  interpretatie  van  het  beginsel  van  de  communicatievrijheid  in  artikel  10  EVRM  enerzijds  en  de 

economische  vrijheden  in  het  EG‐Verdrag  anderzijds  laat  vandaag  de  dag  immers  nog maar weinig 

ruimte voor exclusieve rechten53. 

                                                            
49
 Voor een overzicht van de opvattingen  in een aantal netwerk‐ en nutssectoren, zie: R. KOVAR en S. DENYS, Service public et 

droit  communautaire:  les  grands  textes, Documentation  française,  Parijs,  1996,  395  p.,  R.  KOVAR,  “Droit  communautaire  et 
service public: esprit d’orthodoxie ou pensée laïcisée", RTD Eur. 1996, 32 (3), 493‐533. 

50
 Zie: A. DE STREEL et R. QUECK, "Services d’intérêt économique général et communications électroniques",  in  J.‐V. LOUIS en S. 

RODRIGUES, Les services d’intérêt économique général et l’union européenne, Brussel, Bruyland, 2006, 399‐384. 

51
 D. GERADIN,  ‘The Opening of State Monopolies to Competition: Main  Issues of the Liberalization Process’,  in D. GERADIN, The 

Liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 181‐205. 

52
  J.  VAN  DER  LINDEN,  Hervorming  van  netwerkindustrieën:  theoretisch  kader.  Working  paper  nr.  8‐05,  Brussel,  Federaal 

Planbureau, 2005, 3 . 

53
 P. VALCKE, Digitale diversiteit, Brussel, Larcier, 2004, 37. 
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Afdeling C. Wijzigende taakomschrijving overheid 

I. Verschuiving van overheidsoptreden 

WIJZIGENDE ROL VAN DE OVERHEID – ALGEMEEN – De wijzigende opvattingen over markten en marktstructuren 

brachten ook voor de overheid aanpassingen met zich mee54. Vooreerst vond als het ware een “formele 

verschuiving  van  het  overheidsoptreden”  plaats.  De  vorm  van  het  overheidsoptreden  in  de 

elektronische‐communicatiesector wijzigde  in die  zin dat het belang  van de operationele  taak van de 

overheid  afnam,  terwijl  de  overheid  als  markttoezichthoudende  instantie  het  toneel  betreedt.  Zo 

verschoof het overheidsoptreden geleidelijk langs de volgende twee krachtlijnen55: 

 De operationele taken worden afgescheiden van de traditionele overheidsadministratie 

door de oprichting van een afzonderlijke marktspeler, waarin de overheid al dan niet 

een  meerderheid  van  de  aandelen  of  andere  zeggingsmacht  behoudt.  Bovendien 

worden ook eventuele bestaande  speciale of exclusieve  rechten  ten voordele van die 

onderneming  afgeschaft.  Eerlijke  en  vrije  mededinging  kan  immers  enkel  ontstaan 

wanneer de marktspelers zoveel mogelijk op gelijke voet vertrekken. Bij het afschaffen 

van deze bijzondere of exclusieve  rechten moest evenwel  rekening gehouden worden 

met  het  verzekeren  van  een  openbare  dienst  van  een  voldoende  kwaliteit,  zodat  de 

liberalisering slechts geleidelijk zou kunnen worden doorgevoerd. 

 De markttoezichthoudende of –regulerende  functie dient te worden georganiseerd op 

een wijze die de onpartijdigheid van de  scheidsrechter garandeert,  zeker wanneer de 

overheid  enig  operationeel  belang  behoudt56.  Markttoezicht  en  –regulering  dienen 

voldoende afgescheiden van enig operationeel belang uitgeoefend te kunnen worden, al 

dan  niet  door  een  specifieke  instantie.  Deze  instantie  dient  voldoende  flexibel 

georganiseerd te zijn om haar toe te laten haar opdracht efficiënt uit te oefenen57.  

 

WIJZIGENDE ROL VAN DE OVERHEID – BELGIË – Ook in ons land evolueerde de rol van de overheid in het begin 

van de  jaren  ’90 volgens die krachtlijnen, zowel voor een aantal verschillende Belgische economische 

overheidsbedrijven, als in de telecommunicatiesector. Om aan de vraag naar een flexibeler statuut voor 

deze  openbare  ondernemingen  tegemoet  te  komen,  werd  hen  door  de  wet  van  21  maart  1991 

                                                            
54
  Over  de  rol  van  de  overheid  in  de  telecommunicatiesector  na  de  liberalisering,  zie:  P.  LAROUCHE,  The  Basis  of  EC 

Telecommunications Law after Liberalization, Kluwer, 2000, 499 p.   Voor alternatieve  ideeën, die ons bovenal  in staat zouden 
moeten stellen om een regulatory failure  te vermijden, het pleidooi voor totale overheidsonthouding in de sector van nieuwe 
technologie: I. DE SOLA POOL, Technologies of freedom, Cambridge, Belknap press of Harvard University Press, 1983, 299 p.  

55
 C. DOYLE,  ‘General Economic Principles of Deregulation of Europe’s Network  Industries’,  lezing Fortis Bank Chair: Network 

Industries in the European Union. Telecommunications, Energy and Technology, Leuven, januari 2000. 

56
 OESO, “Telecommunications Regulation: Institutional structures and responsibilities”, DSTI/ICCP (99)15, 7 (41). 

57
 E. DOMMERING, “Een nieuw maatpak voor de netwerkmarkten. Institutionele vormgeving van netwerken”, I&I 2002, nr. 4,  32‐

33. 
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betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven58 meer autonomie toegekend. 

Om in de telecommunicatiesector de toezichthoudende en operationele belangen van de overheid van 

elkaar  af  te  zonderen,  werd  door  diezelfde  wet  het  BIPT  als  markttoezichthoudende  instantie 

opgericht59. 

MARKTSTRUCTUUR EN ROL OVERHEID IN VOORTDURENDE EVOLUTIE – Bij dit alles moet echter worden opgemerkt 

dat niet alleen de structuur van de markten, maar ook de daarmee gepaard gaande rol van de overheid 

geen  erg  objectief  of  vaststaand  gegeven  is,  maar  integendeel  quasi  intrinsiek  politiek  en  in 

voortdurende evolutie60. Minstens van dat laatste is de elektronische‐communicatiesector een treffend 

voorbeeld:  na  oorspronkelijk  te  zijn  ontstaan  als  private  initiatieven,  werden  zowel  de 

telecommunicatie‐  als  de  teledistributiesector  vanaf  het  eind  van  de  negentiende  eeuw  door  de 

overheid  genationaliseerd.  Een  eeuw  later  volgde  dan  een  nieuwe  toename  van  de  private 

investeringen, vaak onder invloed van de enorme kapitaalsvereisten die de investering in modernisering 

van netwerken en diensten met zich meebrengt61. 

II. Nieuwe markttoezichthoudende rol van de overheid 

GEWIJZIGDE ROL VAN DE OVERHEID – INHOUDELIJKE VERSCHUIVING VAN OVERHEIDSOPTREDEN – Ook op het materiële 

vlak  is  door  de  liberalisering  een  verschuiving  van  het  overheidsoptreden  te  ontwaren  vanuit 

economisch en sociaal oogpunt62. 

 economisch:  In  een monopoliesituatie  hoeft  de  overheid  zich  niet  te  bekommeren  over  de 
marktstructuur  of  over  de  verhouding  tussen  de  verschillende  marktspelers,  aangezien  er 
slechts één speler op de markt actief  is. De overheidsinvloed  is als het ware maximaal, nu vrij 
toetreden  tot  de markt wettelijk  of  de  facto wordt  tegengegaan  en  zich  bijgevolg  ook  geen 
problemen stellen op het vlak van de verhoudingen tussen marktspelers. In een concurrentiële 
omgeving  moet  de  overheid  daarentegen  toezicht  uitoefenen  op  de  marktstructuur 
(bijvoorbeeld door een beleid te ontwikkelen voor toegang tot de markt) en moet zij (pro)actief 

                                                            
58
 Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, BS 27 maart 1991, err. 20 juli 

1991 (hierna verkort weergegeven als: “WHOB”). Later veelvuldig gewijzigd, zie voetnoot 1165. 

59 Infra Deel III. Hoofdstuk 2. Afdeling A. “Overzicht Belgische telecommunicatiesector”, p. 310 e.v. 

60
 Over  de  geleidelijke  verschuiving  van  de  rol  van  de overheid  in  netwerken:  E. DOMMERING,  “Een  nieuw maatpak  voor  de 

netwerkmarkten. Institutionele vormgeving van netwerken”, I&I 2002, nr. 4,  24‐25 (24‐33). Voor een aantal mogelijke vormen 
van regulering van netwerkindustrieën, zie: J. VAN DER LINDEN, Markthervorming in netwerkindustrieën in België.  Planning paper 
98, Brussel, Federaal Planbureau, 2005,  16‐20. 

61
 Opgemerkt weze dat de redenering in het verleden vaak in de omgekeerde richting verliep: om een bepaald kwaliteitsniveau 

te kunnen garanderen aan de bevolking, was een tussenkomst van de overheid vereist in het verloop van de markten. Meestal 
werd ervoor geopteerd de overheid als monopolist deze markt te doen/laten bezetten. In de realiteit lijkt het echter vooral om 
tegengestelde politieke visies  te gaan, zodat het ver buiten het bestek van dit onderzoek valt hierover verdere uitspraken  te 
doen.  De  relativiteit  van  dit  alles  kan  overigens  geïllustreerd worden  door  de  tijdelijke  herintrede  van  de  overheid  in  de 
financiële sector... 

62
 J. VAN DER LINDEN, Hervorming van netwerkindustrieën: theoretisch kader. Working paper 8‐05, Brussel, Federaal Planbureau, 

2005,  27‐35; W. SAUTER, “Van Staat naar markt: toezicht op de ontwikkeling van marktwerking in de telecommunicatiesector”, 
SEW 2001, 87‐89. 
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instaan  voor  het  stimuleren  van  concurrentie  en  voor  de  vrijwaring  ervan  tegen mogelijke 
beperkingen. De eerlijke mededinging kan  immers op de onvolmaakte markten zoals die  in de 
meeste netwerk‐ of nutssectoren bestaan niet zonder begeleiding en toezicht ontstaan63. 

 sociaal: In een monopoliesituatie kan de overheid vanuit haar sociale beleidsdoelstellingen aan 
de monopolist rechtstreeks een bepaald  gedrag opleggen. In een vrije markt en concurrentiële 
markt  dient  echter  een  ander  juridisch  instrumentarium  te  worden  ontwikkeld  om 
concurrentieel marktgedrag en een aantal sociale doelstellingen van de overheid te verzoenen.  

 

Meteen zijn de belangrijkste doelstellingen van de markttoezichthoudende instanties geformuleerd. 

1. Evolutie naar en toezicht op eerlijke mededinging 

VRIJGEMAAKTE  MARKTEN  –  BELANGRIJKSTE  OVERHEIDSTAKEN  –  ALGEMEEN  –  In  een  vrijgemaakte markt  is  het 

waken over het vrije en eerlijke verloop van het markt‐ en prijsmechanisme één van de voornaamste 

opdrachten van de overheid64, vermits zij als het ware het gedrag van de marktspelers moet sturen in de 

richting van gedragingen die zij ook zouden stellen  in een volledig vrije en concurrentiële markt. Vrije 

mededinging kan in de elektronische‐communicatiesector immers niet worden afgekondigd, maar moet 

door de overheid  ‐ minstens een geruime tijd ‐  proactief worden bewerkstelligd en gestimuleerd. 

VRIJGEMAAKTE MARKTEN – BELANGRIJKSTE OVERHEIDSTAKEN – “MARKTREGULERINGPARADOX” – Het totstandbrengen 

van een open en op eerlijke mededinging gebaseerde markt is dus de voornaamste taak van de overheid 

in  de  elektronische‐communicatiesector.  Zonder  afdoende  bescherming  van  de  nieuwkomers  op  de 

markt is de kans immers groot dat de vrije markt zichzelf teniet zou doen om uiteindelijk terug tot een 

de  facto monopolie  te  leiden. Door haar  interventies probeert de overheid dus  in  zekere  zin de vrije 

mededinging zoveel mogelijk “na te bootsen”, of minstens het kader te creëren waarbinnen de markten 

in de richting van meer vrije en eerlijke mededinging evolueren. Op dit vlak lijkt het overheidsoptreden 

in  de  elektronische‐communicatiesector  dus  gekenmerkt  door  een  zekere  paradox:  om  maximale 

mededinging te bereiken, dient de overheid zich immers niet alleen te onthouden van interventie (“de 

vrije mededinging”), maar ook proactief op  te  treden  ter bevordering van de mogelijkheid ervan  (“de 

eerlijke mededinging”). In elk geval is dus duidelijk dat de overheid ook na de wettelijke vrijmaking van 

de markten een belangrijke  rol behoudt, zodat het misverstand uit de wereld moet worden geholpen 

dat “liberalisering” gelijk zou staan met “deregulering”65. 

                                                            
63
 Over de noodzaak  aan  sector‐specifieke  regelgeving: P.  LAROUCHE,  ‘The Case  for  sector‐specific economic  regulation’  in P. 

LAROUCHE, The Basis of EC Telecommunications Law after Liberalization, Kluwer, 2000, 359‐398. 

64
 J. VAN DER LINDEN, Hervorming van netwerkindustrieën: theoretisch kader. Working paper 8‐05, Brussel, Federaal Planbureau, 

2005,  27. 

65
 Hoewel deze  termen  in de  literatuur vaak gebruikt worden als waren zij synoniemen.  In de praktijk komt de  liberalisering 

meestal  slechts  overeen met  een  “deregulering”  van  de marktstructuur  in  die  zin  dat  deze  niet  langer  door  de  overheid 
opgelegd  wordt, maar  gaat meestal  gepaard met  allerlei  nieuwe  vormen  van  regulering:  G.P.  VAN  DUIJVENVOORDE,  Kroniek 
Telecommunicatie, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht 1996, nr. 12, 279‐286. Over de ruimere context van het begrip 
“deregulering”,  zie:  J.  SOETENHORST‐DE  SAVORNIN en H.J.  DE RU,  “Deregulering”,  in  reeks  Handelingen der Nederlandse  juristen‐
vereniging ; 114(1984)1,2, 1984, Zwolle : Tjeenk Willink, 142 p. 
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2. Consumentenbescherming en universele dienst 

ESSENTIËLE DIENSTEN – MINIMUMDIENSTVERLENING   – Bescherming van de belangen van de gebruikers  is een 

tweede  belangrijke  overheidsfunctie  in  een  vrije  marktstructuur66.  Eén  van  de  voornaamste 

componenten van deze  taak bestaat erin  te vermijden dat na de vrijmaking van de markten niet alle 

gebruikers door de marktspelers zouden worden bediend. Aangezien de overheid niet noodzakelijk een 

operationele  rol  meer  toegewezen  krijgt,  diende  ook  deze  garantie  op  een  andere,  meer 

marktconforme, wijze  te worden  ingebouwd67. Het  instrument dat op Europees niveau daartoe  in de 

elektronische‐communicatiesector wordt gehanteerd, is de “universele dienst”68.  

UNIVERSELE  DIENST  – Universele  dienst  is  een noodzakelijk  hulpmiddel  om  de overheid  toe  te  laten  te 

vermijden  dat  de  vrijmaking  van  de markten  leidt  tot  toenemende  ongelijkheden69.  Voor  gebruikers 

houdt  dit  concept  in  dat  zij  een  pakket  van  diensten  van  een  bepaald  kwaliteitsniveau  tegen  een 

betaalbare prijs moeten kunnen ontvangen. De verplichting om deze diensten te leveren wordt door de 

overheid aan één of meerdere operatoren opgelegd.  In de mate dat deze operator kan aantonen dat 

deze verplichting voor hem een al  te  zware  financiële  last  is, kan hij hiervoor vergoed worden.  In de 

elektronische‐communicatiesector wordt  deze  vergoeding  doorgaans  gefinancierd  door  een  speciaal 

daartoe opgericht fonds, dat door alle operatoren op basis van een vooraf vaststaande regeling wordt 

gespijsd. 

UNIVERSELE DIENST  IN EUROPEES PERSPECTIEF – Het praktische belang van de universele dienst moet echter 

niet worden overschat. Een vergelijking van heel wat lidstaten van de Europese Unie leert dat vooral de 

financieringsmechanismen  voor  universele  dienst  sterk  uiteenlopen.  Slechts  heel weinig  landen  (met 

name: Frankrijk, Spanje en Italië) vergoeden de  leverancier van de universele dienst voor de geleverde 

prestaties.  In dat opzicht  lijkt de verplichting  tot het  leveren van de universele dienst  totnogtoe vaak 

veeleer  een  stok  achter  de  deur,  vermits  de  markt  vooralsnog  zonder  al  te  veel  verzet  de 

universeledienst‐verplichting nakomt. 

                                                            
66
 F. MC GOWAN, ‘State Monopoly Liberalization and the Consumer’, in D. GERADIN, The Liberalization of State Monopolies in the 

European Union and Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 207‐227. 

67
  B.  THIRY  en  J.  VANDAMME,  Les  entreprises  publiques  dans  l’union  européene:  entre  concurrence  et  intérêt  général,  Parijs, 

Pédone, 1995, 174 p. 

68
 W. DEVROE,  “‘Universele  dienstverlening’  als  nieuwe manier  van  denken?”,  SEW  2000,  82‐95;  J.‐M.  CHEFFERT,  E. COUNE, N. 

CURIEN, P. DE LOCHT, J. FRAIX, L. LECOCQ, F. VAN DER MENSBRUGGHE, Q. WODON, Service universel, concurrence et telecommunications, 
Cahiers du CRID nr. 15, Namur, E. Story‐scientia, 1999, 223 p ; J. BOYLE en T. PROSSER, “Universal Service in a Liberalized Europe”, 
European Public  Law  1995,  vol. 1, nr. 4, 541‐548. Over de  verhouding  tussen het Angelsaksische  begrip  “universal  service” 
enerzijds en het Franse begrip ‘service public’ anderzijds, zie: M. DEBENE en O. RAYMUNDIE, "Sur le service universel: renouveau du 
service  public  ou  nouvelle mystification ?",  AJDA  20 maart  1996,  183‐191,  L.  RAPP,  “Public  Service  or  universal  service?”, 
Telecommunications Policy 1996, vol. 20, no. 6, 391‐397, L. RAPP, “La politique de  libéralisation des services en Europe, entre 
service public et service universal”, Revue du Marché commun et de l’Union européenne, juni‐juli 1995, nr. 389, 352‐357 en Y. 
POULLET  en  F.  VANDEMENSBRUGGHE,  ‘Service  universel  ou  public  dans  la  poliltique  européenne  des  télécommunications’,  C&S 
1995/17, 11. 

69
 J. VAN DER LINDEN, Hervorming van netwerkindustrieën: theoretisch kader. Working paper 8‐05, Brussel, Federaal Planbureau, 

2005,  2. 
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3. Overige externaliteiten 

INTERNALISEREN VAN OVERIGE EXTERNALITEITEN – Tenslotte dient de overheid eveneens  in te staan voor het 

voorkomen of remediëren van mogelijke overige al dan niet netwerkgebonden70 externaliteiten. In een 

op  vrije mededinging  gebaseerde markt  lijkt  het  één  van  de  beste  opties  te  zijn  om  deze mogelijke 

externaliteiten  zoveel mogelijk  te  doen meespelen  in  de  economische  afweging  die  de marktspelers 

maken.  Enkel  wanneer  binnen  het  vrije  marktmechanisme  onvoldoende  garanties  kunnen  worden 

geboden, dient specifieke  regelgeving daaromtrent ontwikkeld  te worden om deze mogelijke “market 

failure” te remediëren71.  In elk geval dient waakzaam  te worden opgetreden, om te vermijden dat de 

“regulatory  failures”  groter  zouden  zijn  dan  de  tekortkomingen  van  de  markt.  Als  mogelijke  te 

verhinderen externaliteiten denken wij bijvoorbeeld aan de hinder die graafwerken voor de aanleg van 

infrastructuur met  zich meebrengen,  of  aan  de  bescherming  van  het  leefmilieu  en  de mens  tegen 

elektromagnetische straling72. 

   

                                                            
70
 N. ECONOMIDES, “The Economics of Networks”, International Journal of Industrial Organization 1996, 14, 673‐699. 

71
 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (NL), Het borgen van publiek belang, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2000, 172 p. 

72
 J. VAN DER LINDEN, Hervorming van netwerkindustrieën: theoretisch kader. Working paper 8‐05, Brussel, Federaal Planbureau, 

2005,  1. 
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Hoofdstuk 4. Niveaus van overheidsingrijpen 

COMBINATIE  VAN  NIVEAUS  VAN  OVERHEIDSOPTREDEN  –  Hierboven  werd  gesteld  dat  wijzigingen  in  de 

marktstructuur van de overheid een andere vorm van optreden vereisen73.  In dit hoofdstuk wordt een 

kort  overzicht  gegeven  van  de  verschillende  bij  overheidstoezicht  in  het  algemeen  betrokken 

overheidsinstanties en –niveaus. Vervolgens wordt een in onze ogen nieuwe overheidsfunctie toegelicht 

die  in  de  elektronische‐communicatiesector  lijkt  te  zijn  ontstaan,  namelijk  die  van markttoezicht  en 

marktregulering74. 

Afdeling A. Algemeen overheidstoezicht: de traditionele staatsmachten  

I. Algemeen 

1. Uitgangspunten 

TRADITIONELE STAATSMACHTEN – UITGANGSPUNTEN – De uitgangspunten voor de verdeling van bevoegdheden 

tussen de verschillende beleidsniveaus en ‐instellingen van ons land, zijn terug te vinden in de artikelen 

33 tot en met 41 Gw. Vooreerst bepaalt artikel 33 Gw. dat alle machten uitgaan van de Natie en dat zij 

moeten worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald. De Grondwet geeft ook de krijtlijnen 

weer van de bevoegdheidsverdeling tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. Overeenkomstig 

artikel 36 Gw. wordt de federale wetgevende macht gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, terwijl artikel 37 Gw. de uitvoerende macht aan de Koning 

toewijst. Deze laatste bepaling wordt echter gepreciseerd in artikel 108 Gw., dat stelt dat de Koning de 

verordeningen maakt en de besluiten neemt die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn. De Koning 

mag echter nooit de wetten zelf schorsen of vrijstelling van hun uitvoering verlenen. Tenslotte bepaalt 

artikel 41 Gw. dat de rechterlijke macht wordt uitgeoefend door de rechtbanken en hoven, die luidens 

artikel 144 Gw. bij uitsluiting bevoegd zijn voor geschillen  inzake subjectieve burgerlijke rechten. Deze 

bevoegdheidsverdelende  regels  zijn  naar  analogie  van  toepassing  op  het  gemeenschaps‐  en 

gewestniveau,  overeenkomstig  de  artikelen  17  tot  en  met  20  BWHI75.  De  huidige  verdeling  van 

bevoegdheden  is dus  in sterke mate gekenmerkt door de  leer van de scheiding der machten, zoals die 

door Montesquieu werd geformuleerd76. De draagwijdte van het beginsel van de scheiding der machten 

is echter  relatief, vooreerst omdat de bevoegdheid van de staatsorganen niet  tot hun hoofdfunctie  is 

                                                            
73
 Over mogelijke institutionele modellen van overheidsoptreden, zie: C. SCOTT, “Agencies for European Regulatory Governance: 

A Regimes Approach”,  in D. GERADIN, R. MUÑOZ en N. PETIT  (eds.), Regulation  through Agencies  in  the EU. A new Paradigm of 
European Governance, Edward Elgar, Cheltenham (UK) & Northampton (USA), 2005, 69‐76. 

74  Voor  de  uitgangspunten  en  grondlijnen  van  het  Belgische  economisch  publiekrecht,  zie  o.m.  P.  QUERTAINMONT,  Droit 
administratif de l’économie. L’interventionnisme économique des pouvoirs publics, Brussel, Story‐Scientia, 2000, J. STASSEN en M. 
HERBIET,  ‘L’intervention  de  l’Etat  dans  l’économie  en  Belgique’,  RISA  1979,  349‐366 ;  P.  DE  VROEDE  en  M.  FLAMEE,  Droit 
Economique Belge, Brussel, Story‐Scientia, 1991, 1110 p. 

75
 Over de kenmerken van de Belgische staatsinrichting, zie: A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 11‐116. 

76
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 11. 
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beperkt.  In  die  zin  houdt  zij  enkel  in  dat  elke  staatsmacht  hoofdzakelijk  de met  haar  hoofdfunctie 

verbonden  taken  en  activiteiten  uitoefent.  Verder  is  de  “autonomie”  van  elke  staatsmacht  relatief, 

omdat een goede werking van de Staat een nauwe samenwerking van de staatsmachten veronderstelt. 

Deze relativiteit houdt echter geenszins in dat er geen positiefrechtelijke betekenis van uitgaat, vermits 

het Hof van Cassatie de scheiding der machten als een algemeen rechtsbeginsel beschouwt77. 

2. Delegatieverbod 

TRADITIONELE  STAATSMACHTEN  –  DELEGATIEVERBOD  –  Vermits  de  verschillende  staatsmachten  hun 

bevoegdheden dienen uit te oefenen op de bij Grondwet bepaalde wijze, mogen zij die bevoegdheden 

in beginsel niet overdragen aan andere overheden: delegata potestas non potest delegari. Delegatie van 

bevoegdheden  is  verboden,  daar  deze  bevoegdheden  onvervreemdbaar  en  onoverdraagbaar  zijn78. 

Omdat een  te  strikte  toepassing van die  regel  zou kunnen  leiden  tot een al  te  starre werking van de 

instellingen, heeft het Hof van Cassatie wel aanvaard dat een macht die door de Grondwet met een 

aantal  bevoegdheden  wordt  bekleed  ondergeschikte  overheden  mag  instellen  en  die  ermee  mag 

belasten  bijkomstige  uitvoeringsmaatregelen  te  nemen,  onder  haar  gezag  en  toezicht  en met  haar 

uitdrukkelijke  of  impliciete  goedkeuring79.  Aldus  kunnen  enkel  delegaties  van  bijkomstige  en 

aanvullende  bevoegdheden  als  toelaatbaar worden  beschouwd80. Over  delegaties  van  reglementaire 

bevoegdheden aan een overheidsorgaan dat niet politiek verantwoordelijk  is tegenover het Parlement 

schreef A. Alen  in 1995 expliciet dat deze ontoelaatbaar zijn81. Recenter bleek dat ook M. Uyttendaele 

deze mening is toegedaan82. 

                                                            
77
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 12. Zie ook, in het licht van 

de debatten over de mogelijke schending van de scheiding der machten naar aanleiding van de Fortis‐zaak: S. BOULLART, “De 
wetgevende macht is niet bevoegd om het begrip “scheiding der machten” in te vullen”, RW 2008‐09, nr. 26, 1109‐1110. 

78
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 63‐64. MAST omschrijft het 

begrip delegatie overigens als een puur privaatrechtelijk begrip, waarbij een persoon een bepaald subjectief recht overdraagt 
aan een andere: A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Gent, Story‐Scientia, 1985, 112 ‐ 116. 

79
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 63, verwijzend naar: Cass. 4 

mei 1920, Pas. 1920, I, 135, concl. Demeure. 

80
 A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Gent, Story‐Scientia, 1985, 114. 

81
 A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1995, 112‐113, met verwijzing 

naar RvS 14 december 1988, nr. 31.584, waarin de delegatie van meer dan zuiver bijkomstige beschikkingen als ontoelaatbaar 
wordt aangemerkt. 

82
 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge. Regards sur un système institutionnel paradoxal, Brussel, Bruylant, 2005, 

531‐532, waarin  de  auteur  eerst  stelt  dat  de  delegatie  door  de  Koning  aan  zijn ministers  slechts  een  controverse  uit  het 
verleden  is en niet meer wordt betwist, waarna hij   ‐ verwijzend naar een arrest van de Raad van State (RvS 28 juni 2002, nr. 
108.629, waarin de Raad van State stelt: “Considérant que s’il est admis que les délégations à un fonctionnaire peuvent porter 
sur des mesures individuelles d’application d’une réglementation, elles ne peuvent en aucune manière s’entendre, sous peine de 
violer l’article 37 de la Constitution, comme conférant à ce dernier l’exercice d’un pouvoir réglementaire, notamment le pouvoir 
de  vider  de  leur  substance  les  conditions  posées  dans  l’arrêté  réglementaire  lui‐même;”)  vervolgt:  “Par  contre,  un  pouvoir 
réglementaire ne peut être confié à un agent de l’administration, lequel, par définition, n’engage pas sa responsabilité devant le 
Parlement. Tout au plus peut‐on concevoir qu’il se voie reconnaître le pourvoir de prendre des décisions individuelles pour autant 
que  le ministre dont  il est  le subordonné conserve  le pourvoir de  les  réformer”. Over de verschillende nuances  in de  ruimere 
rechtspraak en adviespraktijk van de Raad van State: infra 33, voetnoot93. 
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II. De wetgevende macht 

ARTIKEL 36 GW. – De wetgevende macht wordt door artikel 36 Gw. gezamenlijk aan de Koning, de Kamer 

van  Volksvertegenwoordigers  en  de  Senaat  toevertrouwd.  Hoofdstuk  II  (“De  federale  wetgevende 

macht”) van Titel  III  (“De machten”) omschrijft de verdere praktische uitwerking hiervan. Hoewel het 

recht  van  initiatief  in beginsel  aan  elke  tak  van de  federale wetgevende macht  toebehoort83,  ligt de 

klemtoon voor het uitvaardigen van wetgeving bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers84. Bovendien 

zijn  heel  wat  bevoegdheden  doorheen  de  verschillende  staatshervormingen  aan  de  gewesten  of 

gemeenschappen overgedragen85. Al deze wetgevende assemblees hebben door het uitvaardigen van 

wetgeving  een  belangrijke  invloed  op  de  algemene  marktstructuur  van  de  in  hun  respectievelijke 

bevoegdheidssferen  vallende  economische  sectoren  en  het  toezicht  daarop,  vermits  zij  daarin  de 

algemene beleidslijnen door middel van formele wetgeving vaststellen. 

III. De uitvoerende macht 

1. Uitgangspunt 

ARTIKEL  37 GW.  –  PRINCIPE  – Artikel  37 Gw.  bepaalt  dat  de  federale  uitvoerende macht  bij  de  Koning 

berust. Dit houdt in beginsel in dat Hij als enige belast is met de uitvoering van de wet. De Grondwet laat 

uiteraard  wel  toe  dat  de  Koning  wordt  bijgestaan  door  zijn  Regering.  Het  zijn  overigens  enkel  de 

ministers  die  verantwoordelijkheid  dragen  ten  opzichte  van  de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers, 

terwijl de Koning een volledige  immuniteit geniet86. Ook de artikelen 105 en 106 Gw. onderwerpen de 

bevoegdheid  van  de  uitvoerende macht  aan  een  belangrijke  beperking,  aangezien  zij  respectievelijk 

bepalen dat de Koning geen andere macht heeft dan die welke de Grondwet en de bijzondere wetten, 

die krachtens de Grondwet zelf zijn uitgevaardigd, hem uitdrukkelijk  toekennen, alsook dat geen akte 

van de Koning gevolg kan hebben wanneer zij niet is medeondertekend door een minister, die daardoor 

alleen al ervoor verantwoordelijk wordt.  

2. Reglementaire bevoegdheden 

TRADITIONELE STAATSMACHTEN – REGLEMENTAIRE BEVOEGDHEDEN – KONING – Enkel voor de Koning  lijkt wel  te 

worden aanvaard dat Hij over een min of meer  zelfstandige  koninklijke  verordeningbevoegdheid  kan 

beschikken87. Deze  reglementaire bevoegdheid  is echter qua omvang en  impact beperkt. Zo heeft de 

Koning enkel de oprichting en de organisatie van de diensten van het algemeen bestuur kunnen bepalen 

zonder daartoe uitdrukkelijk  gemachtigd  te  zijn. Daarnaast wordt  in de  rechtsleer  vaak  de  opvatting 

verdedigd dat de Koning de bevoegdheid heeft om politiemaatregelen te nemen tot handhaving van de 

                                                            
83
 Art. 75 Gw. 

84
 Art. 74 t.e.m. 84 Gw. 

85
 Art. 127 t.e.m. 140 Gw. 

86
 Art. 88 en 101 Gw. 

87
 A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1995, 221‐223. 
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openbare  orde,  veiligheid,  gezondheid  en  rust,  omdat  deze maatregelen  uit  hun  aard  zelf  zouden 

ontsnappen aan de bevoegdheid van de wetgever88. 

TRADITIONELE STAATSMACHTEN – REGLEMENTAIRE BEVOEGDHEDEN – ANDERE INSTANTIES – Aan individuele ministers 

wordt door de Grondwet geen verordening‐ of regelgevende bevoegdheid toegekend. Nochtans dienen 

bij deze algemene regel een aantal uitzonderingen of nuanceringen te worden geformuleerd. Vooreerst 

is de wetgever nogal eens afgeweken van de strikte  interpretatie van artikel 33 Gw. door rechtstreeks 

verordeningbevoegdheid  toe  te  kennen  aan  ministers.  Alen  wijst  er  op  dat  deze  praktijk  niet  in 

overeenstemming  is  met  artikel  108  Gw.  en  enkel  zonder  sanctie  bleef  bij  gebrek  aan  algemene 

grondwettelijkheidtoetsing van de wet89. Veelzeggend in het kader van ons onderzoek is bovendien dat 

Alen in 1995 nog onomwonden stelde dat het bij wet of bij KB toekennen van verordeningbevoegdheid 

aan  zelfstandige  publiekrechtelijke  organen,  zoals  de  Bankcommissie  eveneens  strijdig  is  met  de 

Grondwet:  “In  elk  geval  eist  de  logica  van  het  systeem  dat  de  wet  alleen  voor  het  regelen  van 

bijkomende  aangelegenheden  verordeningbevoegdheid  aan  een  minister  toekent.  In  elk  geval  is  de 

toekenning van verordeningbevoegdheid aan een overheidsorgaan, dat niet, zoals een minister, politiek 

verantwoordelijk is tegenover het Parlement, ontoelaatbaar” 90. Daarnaast heeft ook de Koning soms zijn 

verordeningbevoegdheid aan zijn ministers overgedragen. Zo wordt immers algemeen aanvaard dat de 

Koning een minister mag belasten met het nemen van bijkomende of nadere normen, nadat hij zelf de 

algemene en basismaatregelen heeft vastgesteld die voor de uitvoering van de wet vereist zijn91. Wel 

verduidelijkt Alen dat de standaardformulering aan het slot van een koninklijk besluit die een minister of 

ministers met de uitvoering van het besluit gelast, hen geen verordeningbevoegdheid toekent, maar hen 

alleen in staat stelt om de administratieve maatregelen te nemen voor de concrete toepassing van het 

besluit, zoals het besluit mede ondertekenen, het ter ondertekening voor te dragen een de Koning en 

het bekend te maken in het Belgisch Staatsblad92. 

                                                            
88
 A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Gent, Story‐Scientia, 1985, 316 – 324. Zie evenwel in 

kritische zin hierover: A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1995, 223. 

89
  A.  ALEN  en  K. MUYLLE,  Compendium  van  het  Belgisch  staatsrecht, Mechelen, Wolters  Kluwer,  2008,  63‐64.  Zie  ook: M. 

UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge. Regards sur un système institutionnel paradoxal, Brussel, Bruylant, 2005, 531‐
532: “Autrement dit,  le  législateur ne peut  investir directement un ministre d’une compétence réglementaire”, die verder ook 
verduidelijkt dat de hoven en rechtbanken op grond van artikel 159 Gw.  in elk geval wel over de mogelijkheid beschikken om 
een eventueel in hun ogen ongrondwettelijk besluit buiten toepassing te laten. 

90
 A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1995, 224, waarin de auteur 

onder verwijzing naar een advies van de Raad van State (Adv.RvS een aantal aanzienlijke nadelen opsomt, zoals het feit dat de 
regelingen die krachtens zodanige bevoegdheden worden vastgesteld niet onder de rechtstreeks controle van het parlement 
staan, dat die regelingen een niet met zekerheid te bepalen plaats bekleden  in de normenhiërarchie, dat hun bekendmaking 
onzeker  is want vaak niet verplicht, alsook dat deze  regelingen niet voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van 
State worden onderworpen.  In diezelfde zin overigens: A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, 
Gent,  Story‐Scientia,  1985,  112  –  116  en  326, waarin  de  auteur  na  het  aanhalen  van  een  aantal  voorbeelden  stelt:  “Dat 
verordeningsbevoegdheid aan politiek niet verantwoordelijke gezagsdragers kan worden toegekend  is, volgens de  leer van de 
afdeling wetgeving R.v.S., niet in overeenstemming te brengen met de algemene beginselen van ons recht.”. 

91
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 64 

92
 A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1995, 225. 
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REGLEMENTAIRE BEVOEGDHEDEN – MARKTTOEZICHTHOUDENDE  INSTANTIES? – Specifiek over de mogelijkheid  tot 

het  toekennen  van  reglementaire  bevoegdheden  aan  markttoezichthoudende  of  marktregulerende 

instanties, kunnen we  tenslotte nog verwijzen naar het doctoraal onderzoek van  L. Deridder over de 

energiesector, waarin hij tot de volgende conclusie komt: “De vraag  in welke mate andere  instellingen 

dan de wetgevende en uitvoerende macht dwingende regels kunnen uitvaardigen,  is voor de Belgische 

rechtspraktijk  duidelijk  problematisch.  Deze  problematiek  wordt  aangewakkerd  door  de  afdeling 

wetgeving van de Raad van State. Door een doctrinaire interpretatie van de grondwettelijke bepalingen 

kwalificeert de afdeling wetgeving  iedere vorm van beleidsparticipatie buiten de uitvoerende macht als 

ongrondwettelijk. Toch heeft ook de afdeling wetgeving [van de Raad van State] reeds moeten erkennen 

dat deze [de] rechtsprekende instanties vaak een afwijkende mening erop na houden. De analyse van de 

weinige referenties naar de rechtspraak van de afdeling administratie toont dit aan. Uiteindelijk kunnen 

sommige adviezen geïnterpreteerd worden als een stap, zij het een schuchtere,  naar een meer flexibele 

houding” 93. 

IV. De rechterlijke macht 

RECHTERLIJKE  MACHT  –  Tenslotte  heeft  de  overheid  langs  de  rechterlijke  macht94  uiteraard  ook  een 

belangrijke  invloed  op  het  verloop  van  de  economische  activiteit.  Hierbij  passen  echter  enkele 

belangrijke nuanceringen: 

1. Artikel  151  §1  Gw.  bepaalt  dat  de  rechters  onafhankelijk  zijn  in  de  uitoefening  van  hun 
rechtsprekende  bevoegdheden.  De  overige  machten  kunnen  dus  weinig  concrete  invloed 
uitoefenen op de rechterlijke macht zonder de beginselen  inzake de scheiding der machten te 
schenden.  Door  de  toepassing  van  artikel  159  Gw.  is  echter  wel  een  omgekeerde  invloed 
mogelijk, nu de rechtbanken  in beginsel verplicht zijn een onwettig besluit van de uitvoerende 
macht zonder toepassing te laten. 

2. Artikel 144 Gw. bepaalt dat de geschillen over subjectieve burgerlijke rechten bij uitsluiting tot 
de bevoegdheid van de burgerlijke hoven en rechtbanken behoren. Geschillen die evenwel geen 
subjectieve burgerlijke rechten betreffen, kunnen door de wetgever ook aan andere  instanties 
(bijvoorbeeld:  administratieve  rechtbanken)  worden  toevertrouwd.  Uit  deze  exclusieve 
grondwettelijke  bevoegdheidstoewijzing  aan  de  rechterlijke  macht  volgt  dat 
markttoezichthoudende  instanties  of  administratieve  rechtbanken  zich  in  beginsel  ver  te 
houden hebben van het beslechten van geschillen over subjectieve burgerlijke rechten95. 

                                                            
93
  L.  DERIDDER,  De  verdeling  van  elektriciteit  en  aardgas  in  België.  Een  nieuw wetgevend  kader  –  een  nieuwe  rol  voor  de 

overheid?, onuitg. Doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 2002, Boek II, 71‐101, waarin de auteur zowel de visies van de Raad 
van  State, het Hof  van Cassatie  en het Grondwettelijk Hof nagaat over de mogelijkheid  tot bevoegdheidsoverdracht  in het 
algemeen, alsook over de mogelijkheid om een verordenende bevoegdheid toe te kennen aan een gedecentraliseerd bestuur. 

94
 Art. 144 t.e.m. 159 Gw. 

95
 Het  louter organieke criterium voor het onderscheid tussen burgerlijke en politieke subjectieve rechten  is  immers door het 

Grondwettelijk Hof  (arrest 18 maart 1997, nr. 14/97) afgewezen en vervangen door een  ‘materieel’ of  inhoudelijk criterium 
waarbij moet worden nagegaan of de overheid optreedt  in de uitoefening van een  functie die  in een dergelijke verhouding 
staat tot de prerogatieven van het openbaar gezeg van de Staat, dat zij zich buiten de werkingssfeer bevindt van de gedingen 
van burgerlijke aard  in de zin van artikel 144 Gw., zie: A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het 
Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 804‐805. Over de impact hiervan op de taken en bevoegdheden van het 
BIPT,  zie: Brussel  (18de  k.) 30  juni 2009, AR 2006/2332, AR 2006/2628, AR 2006/2629, AR 2007/3394, AR 2008/425 en AR 
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3. De rechterlijke macht  is  integraal georganiseerd op het  federale bevoegdheidsniveau, zodat  in 
de nutssectoren die onder de bevoegdheid van de gemeenschappen of gewesten vallen enige 
federale    ‐ weze  het  eerder  indirecte  ‐    invloed  niet  uit  te  sluiten  valt.  Hierbij  kan worden 
opgemerkt  dat  gemeenschappen  en  gewesten  op  grond  van  de  theorie  van  de  impliciete 
bevoegdheden96  wel  bevoegd  worden  geacht  voor  het  uitvaardigen  van  een 
administratiefrechtelijk sanctie‐apparaat, naast hun bevoegdheid om de niet‐naleving van hun 
decreten strafbaar te stellen97. 

Afdeling B. Specifieke overheidstaken 

AANVULLENDE  OVERHEIDSTAKEN  IN  ELEKTRONISCHE  COMMUNICATIE  –  De  hierboven  vermelde  vormen  van 

overheidsinterventie  zijn  uiteraard  algemeen  van  aard,  en  hebben  niet  specifiek  betrekking  op  de 

elektronische‐communicatiesector.  In  die  sector  zijn  o.i.  daarnaast  nog  twee  specifieke  functies  van 

belang98,  waaraan  de  overheid  deelneemt  en  die  dus  moeten  worden  ingepast  in  het  hierboven 

aangehaalde grondwettelijke kader: de markttoezichthoudende en de operationele functie. 

I. De markttoezichthoudende en marktregulerende functie 

1. Algemeen 

MARKTTOEZICHT – ALGEMEEN – Het markttoezicht door de overheid wordt hier afzonderlijk vermeld, omdat 

het in zekere zin inhoudelijk en functioneel kan worden onderscheiden van de overige, reeds besproken 

traditionele  niveaus  van  overheidsinterventie99.  De  markttoezichthoudende  of  ‐regulerende  functie 

wordt  immers  gekenmerkt  door  specifieke  doelstellingen  en  instrumenten100.  Het  gaat  immers  in 

beginsel om het toepassen en implementeren van het beleid dat door de wet‐ en regelgevende overheid 

in algemene termen werd uitgevaardigd, waarbij echter voor de betrokken instantie een ruime mate van 

discretionaire of zelfs reglementaire bevoegdheid ontstaat101.  

                                                                                                                                                                                                
2008/427, nr. 5205, www.bipt.be (nr. 3099), 93, r.o. 125: “De même, l’IBPT ne peut soumettre l’exercice de droits contractuels à 
une autorisation préalable de sa part ou de la part d’une instance judiciaire, dans des conditions dérogatoires au droit commun. 
L’IBPT  n’est  pas  compétent  pour  se  prononcer  sur  des  contestations  relatives  à  la  responsabilité  contractuelle  et  ne  peut 
s’arroger le droit de se prononcer sur la légitimité de la décision de l’opérateur puissant de suspendre l’accès, ni celui d’autoriser 
ou non cet opérateur à suspendre  l’accès  lorsqu’il  invoque  l’exception d’inexécution. En revanche,  il peut  imposer des mesures 
qui rencontrent les objectifs du cadre réglementaire, en particulier ceux qui assurent la protection de l’utilisateur final et assortir 
l’exercice  de  droits  contractuels  de  conditions  qui  visent  à  garantir  ces  objectifs.  Sous  cet  angle,  le  principe  d’un  préavis 
raisonnable à notifier avant  la  suspension de  l’accès et  l’obligation d’informer préalablement  l’IBPT  constituent des mesures 
adéquates ainsi que la cour l’a précisé dans son arrêt du 7 mai 2009, 2008/AR/787 considérant 277).”. 

96
 Art. 10 BWHI. 

97
 Art. 11 BWHI. 

98
 W. MELODY, “Telecommuniction reform: which sectors to privatize?”, Telecommunication Journal 1992, vol. 59, 289‐300. 

99
 A. DE RUITER, "Telecommunicatiebeleid. Nieuwe taak overheid: Telecommunicatie", I&I 1989, nr. 4, 44‐48. 

100
  D. GERADIN  en  Ch.  HUMPE,  “Regulatory  issues  in  Establishment  and Management  of  Communications  Infrastructure:  the 

Impact of Network Convergence”, JONI 2002, 101‐102. 

101
  Zie  ook  het  doctoraatsonderzoek  van  F.  JONGEN,  waarin  hij  de  diverse  bestanddelen  van  het  overheidsingrijpen  in  de 

audiovisuele sector analyseert en voor de toezichthoudende instaties in het algmeen drie types van optreden herkent, namelijk 
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MARKTTOEZICHT – ORGANISATIE – Bovendien zijn er een aantal bijkomende  redenen waarom deze  functie 

slechts weinig efficiënt door de reeds genoemde overheidsorganen kan waargenomen worden102: 

1. De overheid behoudt  in heel wat gevallen een belangrijke betrokkenheid bij het operationele 
gebeuren,  zodat  de  risico’s  op belangenvermenging  groot blijven wanneer diezelfde  organen 
tegelijk  als  marktspeler  en  als  scheidsrechter  zouden  optreden.  De  scheiding  van  de 
operationele en regelgevende taken was op Europees niveau overigens één van de belangrijkste 
overwegingen om tot de oprichting van aparte markttoezichthoudende instanties over te gaan. 

2. De traditionele overheidsorganen zijn vaak niet in staat om de snelle marktevoluties te kunnen 
opvolgen. Een flexibeler en dynamischer kader is vereist om de opdracht van marktregulering en 
markttoezicht tot een goed einde te brengen. De markttoezichthoudende overheid moet als het 
ware kunnen functioneren ‘op het ritme’ van de markt. 

3. De  afzonderlijke  toezichthouders  moeten  dienst  doen  als  expertisecentra  voor  de  sector 
waarover  zij  toezicht  hebben,  wat  een  meer  flexibele  organisatievorm  vereist.  Hun  vanuit 
juridisch oogpunt uitgebreide bevoegdheden worden dus als het ware gecompenseerd door het 
beperkte  domein  waarin  zij  over  deze  bevoegdheden  beschikken,  meestal  één  specifieke 
economische sector. 

 
MARKTTOEZICHT –  AFZONDERLIJKE  INSTANTIE –  Terwijl dergelijke organen  in het  verleden  vaak  gewoonweg 

niet bestonden of een veelal adviserende functie uitoefenden ten opzichte van de minister, wordt in de 

huidige constellatie meer en meer beroep gedaan op zogenaamde “onafhankelijke regulatoren”103. De 

oprichting  van  dergelijke  toezichthoudende  organen was  overigens meestal  geen  vrije  keuze  van  de 

nationale  wetgever.  Ook  in  de  elektronische‐communicatiesector  ging  de  verplichting  om  een 

markttoezichthoudende  instantie  op  te  richten  samen  met  de  steeds  verdere  evolutie  naar  een 

eengemaakte markt, gebaseerd op vrije en eerlijke mededinging. 

2. Markttoezicht 

MARKTTOEZICHT  –  In  de  elektronische‐communicatiesector  worden  doorgaans  twee  verschillende 

doelstellingen  gegeven  voor  toezichthoudend  optreden  van  de  overheid:  het  bevorderen  van 

economische efficiëntie door toezicht te houden op de marktmacht van aanbieders en het garanderen 

van  bepaalde  sociale  doelstellingen,  zoals  doelstellingen  op  het  vlak  van  de  universele  dienst  of  de 

                                                                                                                                                                                                
‘le pouvoir réglementaire,  le pouvoir de décision  individuelle,  les pouvoirs de controle et de sanction’: F. JONGEN, La police de 
l'audiovisuel: analyse comparée de  la régulation de  la radio et de  la télévision en Europe, Brussel, Bruylant, 1994, 47. Tot een 
vergelijkbare conclusie met betreking tot de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits‐ en gasmarkt (VREG) komt: L. 
DERIDDER, De verdeling van elektriciteit en aardgas  in België. Een nieuw wetgevend kader – een nieuwe rol voor de overheid?, 
onuitg. Doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 2002, Boek II, 482. 

102
 D. GERADIN,  ‘Institutional  aspects  of  EU  regulatory  reforms  in  the  telecommunications  sector: An  analysis  of  the  role  of 

national regulatory authorities’, JONI 2000, 5‐32. 

103
 Een begrip dat overigens in de Belgische wetgeving inzake elektronische communicatie nergens als dusdanig voorkomt, wat 

eens  te meer duidt op het ontbreken van een conceptueel kader. Het dichtst aansluitende ons bekende wettelijke begrip  is 
terug te vinden in de WBEM, waarvan artikel 79 het beroep tegen beslissingen van “sectoriële regulatoren” aan de Raad voor 
de Mededinging toekent, infra Deel III. Hoofdstuk 2. Afdeling B. III. e. “Beroep tegen beslissingen sectorregulatoren”, p. 428 e.v. 
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bescherming van de gebruikers104. Maar welke zijn nu de belangrijkste taken van de toezichthoudende 

overheid  in de elektronische‐communicatiesector? Vermits deze vraag slechts  ten gronde kan worden 

beantwoord  na  ons  onderzoek  van  de  vereisten  van  de  Europese  richtlijnen  en  nationale  wet‐  en 

regelgeving, kunnen wij ons op dit punt beperken tot de vermelding dat de markttoezichthoudende rol 

in de elektronische‐communicatiesector wordt gekenmerkt door toezicht op de naleving van de wet‐ en 

regelgeving  én  besluiten  en  door  de  administratieve  sanctionering  van  overtredingen  die  verband 

houden met: 

 toegang tot de markt: het houden van toezicht over de marktstructuur, en over de mogelijkheid 
voor  nieuwkomers  om  zich  op  de markt  te  kunnen  positioneren  naast  de  reeds  bestaande 
onderneming(en), bijvoorbeeld door: 

o het  toekennen  van  (voldoende)  vergunningen  voor  het uitoefenen  van  een  bepaalde 
activiteit; 

o het beheer van bepaalde schaarse goederen, zoals bijvoorbeeld rechten van doorgang 
op het openbaar domein, frequenties of nummers; 

 toezicht  op  het  marktgedrag  van  marktspelers:  zelfs  in  een  markt  die  in  beginsel  wordt 
gekenmerkt  door  vrije mededinging, moet  de  overheid  erop  toezien  dat  het  gedrag  van  de 
verschillende marktdeelnemers een vrije en eerlijke mededinging niet teniet zou kunnen doen; 
zolang één of meerdere ondernemingen een (te) sterke positie op de markt innemen, dient de 
markttoezichthoudende  instantie  de  eerlijke  mededinging  proactief  af  te  dwingen,  door 
sterkere ondernemingen bepaalde specifieke verplichtingen op te leggen; 

 consumentenbescherming  en  het  behandelen  van  klachten;  de  toezichthoudende  instantie 
speelt doorgaans een belangrijke rol op het vlak van het beschermen van de belangen van de 
consumenten en op het vlak van de behandeling van klachten; 

 universele dienst: de toezichthoudende instantie krijgt ook vaak een centrale rol toegewezen in 
het toezicht over de universele dienst, die in beginsel zo marktconform mogelijk georganiseerd 
moet worden; 

 overige  taken,  zoals  het  remediëren  van  andere  externaliteiten,  het  stimuleren  van 
investeringen en innovatie, het adviseren over voorgenomen beleidsmaatregelen. 

3. Marktregulering 

MARKTREGULERING – MARKTTOEZICHT SENSU STRICTO – “Markttoezicht” omvat dus volgens onze omschrijving 

het  implementeren  en  toepassen  of  doen  naleven  van  wet‐  en  regelgeving  in  de  elektronische‐

communicatiesector  in  het  algemeen,  bijvoorbeeld  zowel  met  betrekking  tot  de  regels  die  van 

toepassing zijn voor het betreden van de markt, als met betrekking tot de bepalingen die gelden  in de 

verhoudingen  tussen  marktspelers  onderling).  De  term  “marktregulering”  daarentegen  zullen  wij 

voorbehouden  voor  het  in  de  praktijk  toepassen,  controleren  en  afdwingen  van  de  naleving  van  de 

specifieke  regels  die  betrekking  hebben  op  de  relatie  tussen  aanbieders  van  elektronische‐

                                                            
104

 D. GERADIN,  ‘Institutional  aspects  of  EU  regulatory  reforms  in  the  telecommunications  sector: An  analysis  of  the  role  of 
national regulatory authorities’, JONI 2000, 9 en de daar vermelde: T. PROSSER, Law and the Regulators, Clarendon Press Oxford, 
1997, 5; W.H. MELODY, ‘Telecom reform: progress and prospects’, Telecommunications Policy 1999, vol. 23, 12‐21; W.H. MELODY, 
"On  the  meaning  and  importance  of  'independence'  in  telecom  reform',  Telecommunications  Policy  1997,  196;  A.  OGUS, 
Regulation: Legal Form and Economic Theory, Clarendon Press, Oxford, 1994, 355 p. en M. TYLER en BEDNARCZYK, “Regulatory 
institutions and processes in telecommunications”, in Telecommunications Policy, 1993, 650‐676. 
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communicatienetwerken en –diensten onderling. Met andere woorden marktregulering beschouwen wij 

als het  reguleren  van het  “marktgedrag”  van ondernemingen  sensu  stricto,  eenmaal  ze op de markt 

actief zijn105. Marktregulering is dus een specifieke economische vorm van markttoezicht, gericht op het 

realiseren van een vrij en eerlijk verloop van de mededinging op de markten. 

II. De operationele functie 

OVERHEID  AL  DAN  NIET  ALS MARKTSPELER  –  Afhankelijk  van  de  algemene  organisatie  van  de markt,  is  de 

overheid al dan niet bij de operationele functie betrokken106. Naarmate er meer klemtoon wordt gelegd 

op de werking van de vrije markt, zal de eventuele participatie van de overheid uiteraard zo duidelijk 

mogelijk dienen te worden afgescheiden van de andere rollen die de overheid vervult. Deze afscheiding 

dient  bovendien  voldoende  transparant  te  zijn.  Hierbij  moet  worden  opgemerkt  dat  het  voor  het 

realiseren  van  een  voldoende mate  van  transparantie  op  grond  van  de  huidige  Europese  richtlijnen 

zeker niet vereist is dat de overheid iedere vorm van operationele betrokkenheid opgeeft. Privatisering 

is  dus  geen  noodzakelijke  vereiste  voor  liberalisering107.  Overheidsbetrokkenheid  in  de  operationele 

taken kan, maar moet transparant verlopen. 

                                                            
105

  Zie  in  die  zin  ook:  D. GERADIN  en  Ch. HUMPE,  “Regulatory  issues  in  Establishment  and Management  of  Communications 
Infrastructure: the Impact of Network Convergence”, JONI 2002, 103‐113. 

106
 M. SINT, “De overheid als speler op de telecom markt”, I&I 1994, 13‐15. 

107
 H. UNGERER, “European Policies and regulation”, Telecommunications Policy 1992, 712. 
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Hoofdstuk 5. Synthese 

WIJZIGENDE MARKTEN EN OVERHEID –  In dit deel werd een algemene  inleiding gegeven bij de problematiek 

van de wijzigende marktstructuren en de rol van de overheid  in de elektronische‐communicatiesector. 

Daartoe werd een overzicht gegeven van een aantal  technologische evoluties, die een belangrijke  rol 

hebben  gespeeld bij het openbreken  van  de markten. De wijzigende opvattingen over de  geëigende 

marktstructuur voor de sector werden geschetst, alsook de wijzigingen die dit met zich meebracht voor 

het  overheidsoptreden.  Terwijl  de  overheidsadministratie  vroeger  nagenoeg  alle  relevante  functies 

cumuleerde,  is  het  in  een  vrijgemaakte markt  belangrijk  om  ervoor  te  zorgen  dat  de  verschillende 

functies  onpartijdig  kunnen worden  uitgeoefend  en  zo  transparant mogelijk worden  georganiseerd. 

Transparantie  is  vooral  cruciaal  in  de  verhouding  tussen  het  operationele  belang  van  de  overheid 

enerzijds,  en  de  regelgevende  en/of  markttoezichthoudende  en  marktregulerende  rol  anderzijds. 

Tenslotte stelden we vast dat het toezicht op het eerlijke verloop van de toetreding tot de markten, het 

eerlijk  verloop  van  de  vrije mededinging,  de  bescherming  van  de  consument  en  de  voorkoming  van 

overige ongewenste externaliteiten de leidende principes zullen zijn die de concrete opdrachten van de 

markttoezichthoudende en marktregulerende instanties inhoud zullen geven. 

 

Schematisch: 

Taakomschrijving  Bevoegde instantie 

Wetgeving: uitvaardigen formele wetgeving  Wetgevende macht 

Regelgeving: uitvaardigen van materiële wetgeving 

of reglementaire bestuurshandelingen 
Uitvoerende macht 

Markttoezicht: toepassen en implementeren van de 

wet‐ en regelgeving, toezicht op naleving en 

sanctionering door in beginsel individuele besluiten 

of bestuurshandelingen 

Markttoezichthoudende instanties 

Marktregulering: specifieke vorm van markttoezicht; 

stimuleren van en toezicht op eerlijk verloop van 

vrije mededinging tussen marktspelers 

Marktregulerende instanties 

Exploitatie van netwerken en diensten  Marktspelers, operatoren (al dan niet publiek) 
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Deel II.  Belgische  en  Europese  elektronische‐

communicatiesector in perspectief 

OVERZICHT  –  Alvorens  in  het  volgende  deel  over  te  gaan  tot  het  onderzoeken  van  de  specifieke 

bepalingen over de organisatie van de marktoezichthoudende  rol van de overheid108,  staan wij  in dit 

deel stil bij de belangrijkste bronnen van de huidige vormgeving van de markten. In het eerste hoofdstuk 

wordt  de  totstandkoming  en  de  huidige  tekst  van  de  belangrijkste  Europese  bepalingen  op  dit  vlak 

toegelicht,  terwijl het  tweede hoofdstuk de wijze onderzoekt waarop de  Europese  liberaliserings‐ en 

harmoniseringsrichtlijnen  voor  de  elektronische‐communicatiesector  in  Belgisch  recht  werden 

geïmplementeerd en de problemen waartoe dit aanleiding heeft gegeven. 

Hoofdstuk 1. Europa 

INLEIDING  –  In  dit  hoofdstuk  wordt  vooreerst  kort  de  evolutie  geschetst  die  de  organisatie  van  de 

telecommunicatiemarkten gekenmerkt heeft109: van volstrekt gefragmenteerde Europese markten met 

nationale  monopolistische  telecommunicatie‐administraties  naar  één  grote  concurrentiële  interne 

Europese markt110. Een goed begrip van de Europese vereisten op het vlak van de marktorganisatie  is 

immers een noodzakelijke voorwaarde voor grondig inzicht in de wijzigende rol van de overheid. Hierbij 

wordt  allerminst  volledigheid  of  een  diepgaande  analyse  nagestreefd111.  Dit  hoofdstuk  heeft 

hoofdzakelijk tot doel om een overzicht  te schetsen van de voor dit onderzoek wezenlijke kenmerken 

van  de  Europese  wet‐  en  regelgeving:  1°  de  interne‐marktdoelstelling  en  het  openbreken  van  de 

monopolies die vooral kenmerkend was voor de eerste golf van richtlijnen, sinds het einde van de jaren 

’80112;  2°  het  inrekeningnemen  van  de  technologische  en  economische  convergentie  en  van  de 

toegenomen  mededinging  op  de  markten  en  de  daarmee  gepaard  gaande  uitbreiding  van  het 

toepassingsgebied  en  aanpassing  van  een  aantal  overige  basisbegrippen  in  de  tweede  golf  van 

communicatierichtlijnen, sinds 2002113 en 3° de nieuwe bijstellingen van het Europese kader, waarvan 

                                                            
108

 Infra Deel III. “Organisatie van markttoezicht inzake elektronische communicatie”, p. 243 e.v. 

109
 Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op een eerdere co‐publicatie van de auteur: D. STEVENS & P. VALCKE "Basisbegrippen 

van Europees Telecommunicatierecht", Mediarecht, Telecommunicatie en Telematica, 2001, afl. 16, 79‐110. 

110
  K.  VAN MIERT,  “Liberalization  of  the  Economy  of  the  European  Union:  The  Game  is  not  (yet)  Over”,  in  D.  GERADIN,  The 

Liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 1‐2. 

111 Voorzover dit doenbaar zou zijn.... We verwijzen de  lezer  ter zake naar een aantal uitstekende basiswerken: L. GARZANITI, 
Telecommunications, Broadcasting and the Internet: EU Competition Law and Regulation, Londen, Sweet & Maxwell, 2003, 712 
p.;  J.  ANGEL, &  I. WALDEN  (eds.),  Telecommunications  Law  Handbook,  Londen,  Blackstone  Press,  2002,  987  p.;  P.  LAROUCHE, 
Competition  Law  and  Regulation  in  European  Telecommunications,  Oxford,  Hart  Publishing,  2000,  466  p.;  P.  NIHOUL,  Droit 
européen  des  télécommunications  –  L’organisation  des  marchés,  Brussel,  Larcier,  1999,  384  p.;  J.E.  DE  COCKBORNE,  “La 
libéralisation  du marché  des  télécommunications  en  Europe”,  JTDE  1997,  217‐224;  C.  LONG,  Telecommunications  Law  and 
Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1995, 550 p.  

112 Infra Hoofdstuk 1. Afdeling B. “Toepassing op ontluikende telecommunicatiemarkten (1987‐1997)”, p. 49 e.v. 

113
 Infra Hoofdstuk 1. Afdeling C. “Van telecommunicatie tot elektronische communicatie (1998‐2002)”, p. 58 e.v. 
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wordt verwacht dat zij nog voor eind 2009 zullen worden aangenomen114. Tenslotte wordt ook kort de 

AVMD‐richtlijn vermeld115.  

Afdeling A. Liberalisering en harmonisering 

OVERZICHT –  DRIE GOLVEN – In deze eerste afdeling besteden wij kort aandacht aan de juridische grondslag 

van het Europese beleid  inzake  liberalisering en harmonisering, aan de verhouding ervan ten opzichte 

van de basisdoelstellingen geformuleerd in het EG‐Verdrag en aan de rol die “interne markt”‐idee in de 

realisatie van deze politiek heeft gespeeld.  In de daarna volgende afdelingen gaan we dieper  in op de 

richtlijnen die op grond van deze basis werden aangenomen, en vermelden we de AVMD‐richtlijn. 

DUBBELE JURIDISCHE GRONDSLAG – De juridische grondslag waarop het gehele Europese kader is gebouwd, is 

dubbel  en  bovendien  geenszins  specifiek  voor  de  elektronische  communicatie.  Enerzijds  deed  de 

Europese Commissie een beroep op haar bevoegdheid om op eigen initiatief richtlijnen uit te vaardigen 

in  het  kader  van  de  toepassing  van  het  algemene  mededingingsrecht  op  overheidsbedrijven  die 

exclusieve of bijzondere rechten genieten  (artikel 86, al. 3 EG‐Verdrag)116. Anderzijds speelden ook de 

Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement een niet te onderschatten rol117. Op basis van 

artikel  95  van  het  EG‐Verdrag  konden  zij  immers  richtlijnen  uitvaardigen  met  het  oog  op  de 

harmonisering van de bestaande verschillende nationale wetgevingen118. 

I. Situering  

INTERNE  MARKT  –  Sinds  zijn  oprichting  in  1957  behoort  het  realiseren  van  een  gemeenschappelijke 

Europese markt  tot  de  voornaamste  beleidsdoelstellingen  van  de  toenmalige  Europese  Economische 

Gemeenschap, wiens  instellingen  in dit domein uitgebreide bevoegdheden  toegekend  kregen. Bij het 

streven naar deze gemeenschappelijke markt werd de open markteconomie met vrije mededinging als 

basisbeginsel  vooropgesteld,  vermits  hierbij  een  doelmatige  allocatie  van  de  middelen  wordt 

bevorderd119. De regels over de mededinging namen ook daarom een centrale plaats  in het beleid van 

de Europese Economische Gemeenschap in. 

                                                            
114

 Infra Hoofdstuk 1. Afdeling D “2003‐2009: nieuwe bijsturing van richtlijnen”, p. 74 e.v. 

115
 Infra Hoofdstuk 1. Afdeling E. “AVMD‐richtlijn“, p. 95 e.v. 

116
  K.  VAN MIERT,  “Liberalization  of  the  Economy  of  the  European  Union:  The  Game  is  not  (yet)  Over”,  in  D.  GERADIN,  The 

Liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 12. 

117 Zie verder, in het hoofdstuk over harmonisering. Bemerk dat de harmoniseringsprocedure van artikel 95 EG‐Verdrag pas in 
1986 door de Europese Akte is ingevoerd, en dat daarin slechts door het Verdrag van Maastricht van 1992 een grotere rol aan 
Commissie en Parlement werd  toebedeeld dankzij de medebeslissingsprocedure  van  artikel 251 EG‐Verdrag. Oorspronkelijk 
diende de Raad de procedure van het toenmalige algemene artikel 100 (het huidige artikel 94 EG‐verdrag) te hanteren. 

118
  K.  VAN MIERT,  “Liberalization  of  the  Economy  of  the  European  Union:  The  Game  is  not  (yet)  Over”,  in  D.  GERADIN,  The 

Liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 7. 

119
 Art. 98 en 105, al. 1 EG‐Verdrag. 
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WITBOEK EUROPESE COMMISSIE – Gedurende lange tijd bleef de aanpak voor het realiseren van de interne 

markt  evenwel  weinig  systematisch  of  dynamisch.  Daar  bracht  het  “Witboek  van  de  Europese 

Commissie”  van  1985120  verandering  in.  In  dat witboek  identificeerde de  Commissie de  belangrijkste 

hinderpalen voor de interne markt en formuleerde zij voorstellen voor verandering. De Commissie gaf te 

kennen  in  de  toekomst  intenser  gebruik  te  willen  maken  van  de  haar  toegekende 

liberaliseringsbevoegdheid uit artikel 86, al. 3 EG‐Verdrag. De Raad van de Europese Gemeenschap van 

zijn  kant  werd  gestimuleerd  om  zijn  harmoniseringsbevoegdheid  in  de  telecommunicatiesector  te 

hanteren. 

GELEIDELIJKE EVOLUTIE – EERSTE GOLF  (1987‐1998) – Wat de  telecommunicatiesector betreft, kunnen  in de 

evolutie  naar  een  open  en  interne  Europese  markt  een  aantal  verschillende  fasen  worden 

onderscheiden121.  Tot  het  einde  van  de  jaren  tachtig  werd  in  de  meeste  lidstaten  de  aanleg  en 

exploitatie  van  infrastructuur  en  diensten  aan  een  overheidsbedrijf  toevertrouwd,  dat meestal  kon 

genieten  van  een  ruim wettelijk  of  de  facto monopolie.  Pas  in  1987  bracht  het  Groenboek  van  de 

Europese Commissie122 een  kentering  teweeg. Voor het eerst werd het monopolie op de markt  voor 

netwerken afzonderlijk beschouwd van dat op de markt voor het leveren van diensten. Voor een aantal 

andere  deelmarkten,  zoals  de  markt  voor  eindapparatuur,  stelde  de  Europese  Commissie  een 

verregaande  liberalisering  voor.    Van  een  zelfs  gedeeltelijke  liberalisering  van  de  telecommunicatie‐

infrastructuur was  in het Groenboek 1987 evenwel geen sprake, hoewel de Commissie een eventueel 

initiatief van de lidstaten in die richting niet uitsloot. Pas vanaf 1996 zou daarin verandering komen, met 

de  vrijmaking  van  de markten  voor  “alternatieve  infrastructuur”.  Operatoren  konden  daardoor  een 

aantal  reeds  geliberaliseerde  diensten  aanbieden  over  hun  eigen  netwerken,  maar  het  openbare 

telecommunicatienetwerk bleef nog volledig in handen van de nationale publieke operator. Ook aan dit 

laatste voorrecht diende evenwel een einde gemaakt te worden, ten  laatste op 1  januari 1998. Op dat 

moment dienden alle nog resterende bijzondere en exclusieve rechten van de nationale operatoren  in 

beginsel te zijn afgeschaft123. 

GELEIDELIJKE EVOLUTIE – TWEEDE GOLF (1999‐2002) – Met de wettelijke vrijmaking van de markten, door de 

opheffing  van  alle  bijzondere  en  exclusieve  rechten, was  het werk  echter  niet  af.  Voor  de  overheid 

kwam het  er  vanaf dan  vooral op  aan  om proactief  in  te  staan  voor het  garanderen  van  een  eerlijk 

verloop  van  de mededinging  tussen  de  verschillende marktspelers.  Zoals  vereist  door  de  richtlijnen, 

werden  daartoe  in  de  lidstaten  specifieke  markttoezichthoudende  instanties  opgericht.  Intussen 

                                                            
120

 B.Comm. 14 juni 1985, De voltooiing van de interne markt: Witboek van de Commissie voor de Europese Raad (Milaan, 28‐
29 juni 1985), COM(85)310 def. 

121 Zie ook: P. LAROUCHE, “Telecommunications”, in D. GERADIN, The Liberalization of State Monopolies in the European Union and 
Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 15‐47, waarin de auteur nog meer ‘modellen’ onderscheidt. 

122
 Med.Comm.  26  november  1987,  Naar  een  dynamische  Europese  Economie.  Groenboek  over  de  ontwikkeling  van  de 

gemeenschappelijke markt voor telecommunicatiediensten en –apparatuur, COM(87)290 def. (hierna verkort weergegeven als: 
Groenboek 1987). 

123
 H. UNGERER, “The arrival of competition in European Telecommunications”, in S. LE GOUEFF, Telecommunications, information 

technologies and multimedia law. Towards a common framework, Brussel, Bruylant, 1999, 89‐102. 
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ondergroeven  een  aantal  technologische  en  economische  evoluties  echter  de  relevantie  van  het 

bestaande  richtlijnenpakket.    In 2002  zou dit  leiden  tot een geheel nieuw pakket  van  richtlijnen, dat 

hoofdzakelijk tot doel had de regels aan te passen aan de toegenomen concurrentie en convergentie op 

de markten. De  uitbreiding  van  het  toepassingsgebied,  die met  zich meebracht dat  alle  vormen  van 

transmissie van elektromagnetische bepalingen onder hetzelfde  juridisch  kader  zouden vallen, was  in 

het  kader  van dit deel  van ons onderzoek het belangrijkste  kenmerk  van deze  richtlijnen,  terwijl het 

uitbreiden  van  de  vereisten  op  het  vlak  van  het  statuut  en  de  bevoegdheden  van  de 

markttoezichthoudende instanties vooral relevant is voor het onderzoek in ons volgende deel. 

 GELEIDELIJKE EVOLUTIE – DERDE GOLF (2003‐2009) – Zoals de verschillende richtlijnen uit het pakket van 2002 

bepaalden,  diende  de  Europese  Commissie  een  evaluatie  uit  te  voeren  van  hun  werking.  In  haar 

beoordeling124  kwam  de  Commissie  tot  de  conclusie  dat  fundamentele  wijzigingen  niet  meteen 

noodzakelijk waren, maar dat op een aantal verschillende vlakken de bestaande richtlijnen toch zouden 

moeten worden aangepast. Daarbij werd onder meer gewezen op de noodzaak van het stroomlijnen van 

de verschillende consultatie‐ en harmonisatieprocedures, aan de aanpassing van het mechanisme voor 

marktregulering wegens de opnieuw toegenomen mededinging op de markten, aan het realiseren van 

een betere en eenvoudigere regelgeving, aan het verder harmoniseren van het spectrumbeleid en aan 

het aanpassen van een aantal institutionele bepalingen. In de loop van 2007 publiceerde de Commissie 

een aantal voorstellen van richtlijnen, die als basis dienden voor de onderhandelingen voor de nieuwe 

richtlijnen  die  allicht  later  in  2009  door  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  zullen  worden 

goedgekeurd125. 

II. Juridische grondslag 

NIET ONBESPROKEN – De juridische grondslag waarop de Europese instellingen zich bij het ontwikkelen van 

dit  nieuwe  beleid  steunden, was  allerminst  onbesproken126.  Vermits  het  EG‐Verdrag  geen  specifieke 

bevoegdheid  inzake  telecommunicatie  voorzag,  dienden  de  Commissie  en  de  Raad  van  de  Europese 

gemeenschap zich te baseren op de bestaande algemene verdragsartikelen. Na enige tijd werd duidelijk 

dat  de  Europese  Commissie  enerzijds  op  grond  van  artikel  86,  al.  3  EG‐Verdrag  op  eigen  initiatief 

richtlijnen tot stand kon brengen  in het kader van de toepassing van het algemene mededingingsrecht 

op bedrijven die exclusieve of bijzondere rechten genoten (i.e. het liberaliseringsspoor). Anderzijds kon 

de Raad van de Europese Unie op grond van artikel 95 van het EG‐Verdrag  samen met het Europees 

                                                            
124

 Med.Comm. 29 juni 2006, Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de herziening van het regelgevingskader van de EU voor elektronische‐
communicatienetwerken en diensten, COM(2006)334 final. 

125
 Infra Hoofdstuk 1. Afdeling D “2003‐2009: nieuwe bijsturing van richtlijnen”, p. 74 e.v. 

126
 Zie daarover uitgebreid: P. LAROUCHE, The Bases of EC Telecommunications Law after Liberalisation,onuitg. Doctoraatsthesis 

Universiteit Maastricht, 2000, 499 p. 
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Parlement  de  uiteenlopende  nationale wetgevingen  inzake  telecommunicatie  harmoniseren  (i.e.  het 

harmoniseringsspoor)127. 

1. Het Europese mededingingsrecht 

OVERZICHT  –  De  bepalingen  van  het  EG‐Verdrag  inzake  de  bescherming  van  de  eerlijke mededinging 

hebben een moeilijk te overschatten rol gespeeld als rechtsgrond voor het beleid  in de elektronische‐

communicatiesector128. Het betreft daarbij vooral de artikelen 81, 82 en 86 van het EG‐Verdrag129. In de 

hierna volgende paragrafen wordt hun inhoud en belang kort toegelicht130.  

a. Artikel 81 EG‐Verdrag 

ARTIKEL 81 EG‐VERDRAG – Artikel 81 verbiedt alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten 

van ondernemingsverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de handel tussen 

de  lidstaten  ongunstig  kunnen  beïnvloeden  en  die  ertoe  strekken  of  tot  gevolg  hebben  dat  de 

mededinging  binnen  de  gemeenschappelijke markt wordt  verhinderd,  beperkt  of  vervalst. Dergelijke 

overeenkomsten zijn van rechtswege nietig. Bij het opstellen van het  EG‐Verdrag was men immers van 

oordeel dat het geen zin had om de douanegrenzen tussen de  lidstaten af te schaffen met het oog op 

een  vrij  verkeer  van  goederen  en  diensten,  indien  niet  tegelijk  verhinderd  zou  worden  dat 

ondernemingen via onderlinge afspraken de Europese markt bleven verdelen in nationale deelmarkten. 

Hierbij  past  echter  een  belangrijke  nuancering,  in  die  zin  dat,  ondanks  het  principiële  verbod  op 

dergelijke afspraken, onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen kunnen worden verleend. 

b. Artikel 82 EG‐Verdrag 

ARTIKEL  82  EG‐VERDRAG  –  Een  tweede  voor  de  elektronische‐communicatiesector  belangrijke  bepaling 

inzake mededingingsrecht  is artikel 82 van het EG‐Verdrag. Dat artikel verbiedt het misbruik van een 

economische machtspositie  op  de  gemeenschappelijke markt  of  op  een wezenlijk  deel  daarvan,  als 

daardoor de handel tussen de lidstaten ongunstig kan worden beïnvloed. Op grond van dat artikel heeft 

de Commissie  in het verleden op de telecommunicatiemarkt vaak tegen  individuele ondernemingen of 

                                                            
127

 P. LAROUCHE, The Bases of EC Telecommunications Law after Liberalisation,onuitg. Doctoraatsthesis Universiteit Maastricht, 
2000, 37‐53. 

128
 Voor een overzicht van de  toepassing van mededingingsrecht  in de Belgische  informatie‐ en  communicatiesector,  zie: P. 

VALCKE, Digitale Diversiteit – Convergentie van Media‐, Telecommunicatie‐ en Mededingingsrecht, Brussel, Larcier, 2004, 617‐
739. 

129
 Supra 41, voetnoot 111. 

130
 Over de toepassing van het mededingingsrecht  in de telecommunicatiesector publiceerde de Europese Commissie  in 1991 

volgende mededeling: Med.Comm. 6 september 1991, Richtsnoeren voor de toepassing van de EG‐mededingingsregels  in de 
telecommunicatiesector (1991/C 233/02), Pb C. 6 september 1991, afl. 233, 2   en over de  impact van de mededingingsregels 
voor  de  specifieke  problematiek  van  toegang:  Med.Comm.  Bekendmaking  betreffende  de  toepassing  van  de 
mededingingsregels  op  overeenkomsten  inzake  toegang  in  de  telecommunicatiesector  ‐  Kader,  relevante  markten  en 
beginselennr., Pb.C. 22 augustus 1998, alf. 265, 2, besproken in P. VALCKE en K. VERSTRAETE, “Ontbundeling van het aansluitnet. De 
‘local loops’, de havens van de telecommunicatiemarkt?”, Mediarecht 1999, afl. 11, 55‐85 (Telecommunicatie en Telematica, nr. 
3.4.1). De verhouding tussen het algemene mededingingsrecht en de sectorspecifieke regels werd ook verder verduidelijkt in de 
Med.Comm.  11  juli  2002,  Richtsnoeren  van  de  Commissie  voor  de  marktanalyse  en  de  beoordeling  van  aanmerkelijke 
marktmacht  in  het  bestek  van  het  gemeenschappelijk  regelgevingskader  voor  elektronische‐communicatienetwerken  en  –
diensten,

,
 Pb.C. 11 juli 2002, afl. 165, 6. 
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administraties ingegrepen. Het meest bekende geval is de zaak "British Telecom"131. De aanleiding voor 

deze  zaak  was  een  door  een  Brits  agentschap  neergelegde  klacht,  die  als  voorwerp  had  de 

verbodsbepalingen opgelegd door het Britse Post Office en, na de Telecommunications Act van 1981, 

British Telecom, met betrekking tot het doorzenden van telexberichten afkomstig uit of bestemd voor 

derde landen. Om allerlei redenen was het goedkoper om voor berichten tussen de Verenigde Staten en 

het Europese vasteland een omweg te maken via Groot‐Brittannië. Enkele Britse bedrijven hadden zich 

hierop toegelegd en boden deze dienst aan maar werden door de Britse telecommunicatie‐administratie 

teruggefloten. Hun klacht daartegen wegens misbruik van machtspositie werd zowel door de Commissie 

als achteraf door het Europees Hof van Justitie132 op grond van artikel 82 van het EG‐Verdrag gegrond 

verklaard. Dit arrest wordt vaak geciteerd als één van de eerste arresten waarin duidelijk wordt gesteld 

dat  de  Europese  mededingingsregels  ook  moeten  worden  toegepast  in  sectoren  waarin 

overheidsbedrijven functioneren. 

c. Artikel 86 EG‐Verdrag 

ARTIKEL  86  EG‐VERDRAG  –  Hoewel  de  artikelen  81  en  82  EG‐Verdrag  voor  de  vrijmaking  van  de 

telecommunicatiesector zeker van groot belang zijn geweest, kan niet ontkend worden dat vooral artikel 

86  EG‐Verdrag  een  cruciale  rol133  heeft  gespeeld  in  het  ontwikkelen  van  het  vrije marktbeleid  in  de 

elektronische‐communicatiesector134. Het huidige artikel luidt als volgt: 

Artikel 86 

1. De  lidstaten  nemen  of  handhaven met  betrekking  tot  de  openbare  bedrijven  en  de  ondernemingen 

waaraan zij bijzondere of uitsluitende  rechten verlenen, geen enkele maatregel welke  in strijd  is met de 

regels van dit Verdrag, met name die bedoeld in de artikelen 12 en 81 tot en met 89. 

2. De ondernemingen belast met het beheer  van diensten  van algemeen economisch belang of die het 

karakter dragen van een  fiscaal monopolie, vallen onder die regels van dit Verdrag, met name onder de 

mededingingsregels,  voor  zover  de  toepassing  daarvan  de  vervulling,  in  feite  of  in  rechte,  van  de  hun 

toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert. De ontwikkeling van het handelsverkeer mag niet worden 

beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap. 

3. De Commissie waakt voor de toepassing van dit artikel en richt, voor zover nodig, passende richtlijnen of 

beschikkingen tot de lidstaten. 

                                                            
131 

Besch.Comm. 10 december 1982, Beschikking 82/861/EEG van de Commissie van 10 december 1982 inzake een procedure 
op grond van artikel 86 van het EEG‐Verdrag (IV/29.877  ‐ British Telecommunications), Pb.L. 21 december 1982, afl. 360, 36. 
Deze zaak wordt uitvoerig besproken in het Groenboek 1987. 

132 Infra 49, voetnoot 151. 

133
 P. LAROUCHE, The Bases of EC Telecommunications Law after Liberalisation,onuitg. Doctoraatsthesis Universiteit Maastricht, 

2000, 63‐69. 

134
 Over het belang van dit artikel  in een aantal overage nutssectoren, zie: C.‐M. CHUNG, “Article 90 of the Treaty of Rome  in 

Telecommunications, Post and Air Transport: A Brief Comparison”, European Review of Public Law 1997, 41; C. HENRY, "Public 
Service  and Competition  in  the  European Community Approach  to  communications  networks", Oxford Review  of  economic 
policy 1993, 45‐66. Voor een kritische analyse over artikel 86 al. 3 (toenmalig artikel 90 al. 3) als bevoegdheidsgrond, zie: Simon 
TAYLOR, “Article 90 and Telecommunications Monopolies”, ECLR 1994, 322‐334. 
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ARTIKEL 86, AL. 1 EG‐VERDRAG – BIJZONDERE EN EXCLUSIEVE RECHTEN – VERBOD – Het eerste lid van artikel 86 EG‐

verdrag stelt dat de lidstaten, met betrekking tot de openbare bedrijven en de ondernemingen waaraan 

zij bijzondere of uitsluitende rechten verlenen, geen enkele maatregel mogen nemen of handhaven die 

in  strijd  is  met  de  regels  van  het  Verdrag,  met  name  deze  bedoeld  in  de  artikelen  12  (het 

discriminatieverbod) en 81 tot en met 89 (de mededingingsregels) van het EG‐Verdrag. Belangrijk is op 

te merken dat deze bepaling dus niet het verlenen van bijzondere of uitsluitende rechten aan openbare 

bedrijven als dusdanig verbiedt135. 

ARTIKEL 86, AL. 2 EG‐VERDRAG – BIJZONDERE EN EXCLUSIEVE RECHTEN – NUANCERING – Het tweede lid van artikel 

86 geeft duidelijker aan welk evenwicht wordt nagestreefd. Lidstaten mogen bijzondere en exclusieve 

rechten  toekennen, maar  dan  slechts  in  zoverre  dat  nodig  is  voor  het  beheer  van  een  dienst  van 

algemeen  economisch  belang  en    ‐  nog  belangrijker  ‐    in  zoverre  daardoor  de  ontwikkeling  van  het 

handelsverkeer en het belang van de gemeenschap niet in het gedrang komen. In de praktijk is, althans 

voor de  telecommunicatiesector de  interpretatie  van  artikel 86 EG‐verdrag  in de  loop der  jaren  zeer 

sterk geëvolueerd. In de zaak Corbeau136 besliste het Hof van Justitie dat met het oog op het beheer van 

een  dienst  van  algemeen  belang,  het  behoud  van  een  monopolie  onder  bepaalde  voorwaarden 

gerechtvaardigd  kon  zijn.  Tegelijk  verklaarde  het Hof  echter  dat  elke  beperking  van  de  concurrentie 

proportioneel moest zijn met het nagestreefde doel. In casu ging het over een onderneming die  lokale 

koeriersdiensten aanbood en aldus in concurrentie kwam met de Regie der posterijen137. Tegenwoordig 

worden  de    mededingingsregels  nagenoeg  onverkort  op  de  elektronische‐communicatiesector 

toegepast. Bovendien zijn op de vroegere monopolisten op grond van de sectorspecifieke  regelgeving 

nu vaak strengere regels van toepassing dan op andere marktspelers138. 

ARTIKEL 86, AL. 3 EG‐VERDRAG – COMMISSIERICHTLIJNEN – PRINCIPE – Het derde  lid van artikel 86 EG‐Verdrag 

ten  slotte  bepaalt  dat  de  Europese  Commissie  voor  de  toepassing  van  dit  artikel  richtlijnen  kan 

uitvaardigen. Lange tijd werd getwijfeld aan de precieze juridische draagwijdte van dergelijke richtlijnen 

en vaak werd verdedigd dat zij onmogelijk dezelfde juridische waarde konden hebben als de richtlijnen 

van de Raad en van het Europees Parlement139.  

ARTIKEL  86,  LID  3  EG‐VERDRAG  –  COMMISSIERICHTLIJNEN  –  DRAAGWIJDTE  –  Het  Hof  van  Justitie  heeft  deze 

stelling  echter  niet  gevolgd  en  besliste  dat  de  richtlijnen  en  de  beschikkingen  van  de  Commissie  in 

                                                            
135

 Zeker niet wanneer die op gelijke wijze worden toegekend aan alle aanbieders: HvJ 12 december 1996, nr. C‐302/94, r.o. 34 
en 37‐41. 

136
 HvJ 19 mei 1993, nr. C‐320/91. 

137 J.‐Y. CHEROT, "L'article 90 §2 du traité de Rome et les entreprises de réseau", ADJA 1996, 171‐182. 

138
 Over de huidige contouren van het concept “sterke marktpositie”:  infra Hoofdstuk 1. Afdeling C. 5. “Markttoezicht  in snel 

evoluerende markten – noodzaak aan flexibiliteit”, p. 66 e.v. 

139
  R.  VAN  DEN  HOVEN  VAN  GENDEREN,  “De  Commissie‐richtlijn  mededinging  telecommunicatiediensten,  breekijzer  de  facto 

monopolies of papieren tijger?”, Computerr. 1990, nr. 2, 60‐64. Ook naar aanleiding van latere liberaliseringsrichtlijnen werd de 
bevoegdheid van de Commissie nog geregeld in vraag gesteld, zie: A. BARTOSCH, “E.C. Telecommunications Law: The New Draft 
Directive on the Legal Separation of Networks”, ECLR 1998, issue 8, 514‐519. 
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toepassing van artikel 86 behoren tot de algemene categorie van richtlijnen en beschikkingen zoals ze 

worden gedefinieerd in artikel 249 van het Verdrag140. Verder zal blijken dat dit liberaliseringsspoor door 

de Europese Commissie uitvoerig werd gebruikt bij het vrijmaken van de markten voor elektronische 

communicatie,  en dat precies deze bevoegdheidsgrond het  voor de Commissie mogelijk maakte  een 

coherent beleid te forceren. 

2. Harmonisering 

ARTIKEL  95  EG‐VERDRAG  –  HARMONISERING  –  ALGEMEEN  –  De  tweede  juridische  grondslag  die  door  de 

Europese  instellingen werd  gebruikt bij de ontwikkeling  van hun beleid,  is het huidige  artikel 95 EG‐

Verdrag. Daarin wordt bepaald dat de Raad overeenkomstig de procedure van artikel 251 EG‐verdrag 

richtlijnen  kan  uitvaardigen  met  het  oog  op  de  onderlinge  aanpassing  van  de  wettelijke  en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de  lidstaten die betrekking hebben op de  instelling en werking van 

de  interne  markt.  Ook  van  deze  bepaling  heeft  de  Europese  Commissie,  die  op  grond  van  deze 

procedure voorstellen kan  indienen bij de Raad, vaak gebruik gemaakt om de uiteenlopende nationale 

wetgevingen dichter bij elkaar te brengen en uniforme marktomstandigheden te creëren141. 

ARTIKEL 95 EG‐VERDRAG – HARMONISERINGINSTANTIES – Uit een  recent arrest van het Hof van  Justitie142  is 

intussen ook gebleken dat het Europees Parlement en de Raad artikel 95 EG‐verdrag onder bepaalde 

voorwaarden  kunnen hanteren  als  grondslag  voor  andere  vormen  van harmonisering dan de  loutere 

aanpassing van nationale wetgevingen. Zo bevestigde het Hof de geldigheid van verordening 460/2004 

tot oprichting van een Europees agentschap op het vlak van de beveiliging van netwerken en diensten, 

hoewel de door dat artikel aan het Parlement en de Raad toegekende bevoegdheid zich niet beperkt tot 

de  harmonisering  van  materieelrechtelijke  bepalingen  en  zich  wat  de  adressaat  ervan  betreft  niet 

beperkt  tot de  lidstaten143. De gemeenschapswetgever beschikt dus over een beoordelingsmarge met 

betrekking  tot de meest geschikte harmonisatietechniek om het gewenste  resultaat  te bereiken, met 

name op gebieden die worden gekenmerkt door  ingewikkelde technische bijzonderheden144. Voor het 

gebruik van artikel 95 EG‐verdrag als rechtsgrond is wel vereist dat de betrokken maatregel objectief en 

daadwerkelijk als doel heeft de voorwaarden voor de  instelling en de werking van de  interne markt te 

verbeteren enerzijds, en dat de bevoegdheden van een op grond van deze bepaling opgerichte instantie 

nauw  aansluiten  bij materies  die  het  voorwerp  zijn  van  handelingen  van  onderlinge  aanpassing  van 

wettelijke  en  bestuursrechtelijke  bepalingen  van  de  lidstaten  anderzijds145.  De  oprichting  van  een 

                                                            
140

 HvJ 17 november 1992, nrs. C‐271/90, C‐281/90 en C‐289/90, r.o. 12, 18, en 21. In een later arrest verfijnde het Hof verder 
de  precieze  draagwijdte  en  impact  van  deze  bevoegdheidsgrond:  HvJ  22  februari  2005,  nr.  C‐141/02  P,  r.o.  66‐73.  Infra 
Hoofdstuk 1. Afdeling B. II, 2, a.“Richtlijn Eindapparatuur”, p. 52. 

141
 P. LAROUCHE, The Bases of EC Telecommunications Law after Liberalisation,onuitg. Doctoraatsthesis Universiteit Maastricht, 

2000, 60‐63. 

142
 HvJ 2 mei 2006, nr. C‐217/04. 

143
 HvJ 2 mei 2006, nr. C‐217/04, r.o. 44. 

144
 HvJ 2 mei 2006, nr. C‐217/04, r.o. 43.  

145
 HvJ 2 mei 2006, nr. C‐217/04, r.o. 42, 44 en 45. 
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communautair orgaan kan dus worden gegrond op artikel 95 EG‐Verdrag wanneer dit nodig is om bij te 

dragen  aan  de  verwezenlijking  van  een  harmonisatieproces  in  situaties  waarin,  ter  eenvormige 

uitvoering  en  toepassing  van  op  deze  bepaling  gebaseerde  handelingen,  de  vaststelling  van  niet‐

bindende  begeleidende  en  ondersteunende  maatregelen  gepast  lijkt146.  Het  staat  het  Europees 

Parlement en de Raad dus vrij om te opteren voor minder “zwaarwichtige” vormen van harmonisatie, 

zoals  in casu de oprichting van een Europees Agentschap voor netwerk‐ en  informatiebeveiliging, voor 

zover de  taken en bevoegdheden van een mogelijke  instantie kaderen  in andere materieelrechtelijke 

harmoniserende bevoegdheden van het Europees Parlement en de Raad op grond van artikel 95 EG‐

Verdrag. 

Afdeling B. Toepassing  op  ontluikende  telecommunicatiemarkten  (1987‐

1997) 

I. Voor het Groenboek 1987 

“NATUURLIJKE MONOPOLIES” – Tot ver in de tweede helft van de jaren ’80 genoot in de meeste lidstaten een 

staatsonderneming van een wettelijk of de  facto monopolie dat zich  in de meeste gevallen niet alleen 

uitstrekte  tot  de  aanleg  en  exploitatie  van  infrastructuur,  maar  ook  tot  het  leveren  van 

telecommunicatiediensten. De impact van het mededingingsrecht op de telecommunicatiemarkten was 

dus  uiterst  beperkt  en  er  bleef  nagenoeg  geen  plaats  over  voor  privé‐initiatief147.  De  Europese 

instellingen  beperkten  zich  tot  het  coördineren  van  problemen  die  uit  de  samenwerking  tussen  de 

spelers  uit  de  verschillende  nationale  markten  ontstonden,  zoals  de  wederzijdse  erkenning  van 

apparatuur148,  standaardisering van  specificaties voor de voorziening van  sommige diensten149 en het 

gecoördineerd gebruik van radiospectrum150. 

ARREST  “BRITTISH  TELECOMMUNICATIONS”  –  Hierin  kwam  verandering  sinds  het  “British 

Telecommunications”‐arrest van 1985151, waarin het Europese Hof van Justitie stelde dat het algemene 

mededingingsrecht ook op de telecommunicatiesector diende te worden toegepast152. Op politiek vlak 

                                                            
146

 HvJ 2 mei 2006, nr. C‐217/04, r.o. 44.  

147
 E. BODSON, “Het telecom‐monopolie en de mededingingsregels van het Gemeenschapsrecht”, SEW 1986, 402‐414. 

148
 Richtl.EP en Raad 24 juli 1986, nr. 86/361/EEG betreffende de eerste fase van de wederzijdse erkenning van goedkeuringen 

van eindapparatuur voor telecommunicatie, Pb.L. 5 augustus 1986, afl. 217, 21. 

149
 Richtl.EP en Raad 3 november 1986, nr. 86/529/EEG inzake de vaststelling van gemeenschappelijke technische specificaties 

van de familie van MAC/packet‐normen voor rechtstreekse televisieomroep per satelliet, Pb.L. 6 november 1986, afl. 311, 28. 

150 Richtl.EP en Raad 25  juni 1987, nr. 87/372/EEG  inzake de voor een gecoördineerde  invoering van openbare paneuropese 
digitale  cellulaire mobiele  communicatie  te  land  in  de Gemeenschap  beschikbaar  te  stellen  frequentiebanden,  Pb.L.  17  juli 
1987, afl. 196, 85. 

151
 HvJ 20 maart 1985, nr. 41/83, waarin Besch.Comm. 82/861/EEC, 10 december 1982  inzake een procedure op grond van 

artikel 86 van het EEG‐Verdrag (IV/29.877 ‐ British Telecommunications), Pb.L. 21 december 1982, afl. 360, 36 bevestigd werd. 

152
 M. NAFTEL, "The natural death of a natural monopoly: competition  in EC Telecoms after the telecommunications terminals 

judgement", ECLR 1993, 105‐113. 
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beantwoordde dit arrest aan de opvattingen dat de weinig concurrentiële marktordening nadelig was 

voor de eindgebruikers, vermits zij met geen andere keuze achterbleven dan de ondermaatse en trage 

dienstverlening van hun nationale operator te aanvaarden. Enkel de toplaag van de grootste gebruikers, 

zoals multinationale ondernemingen, banken, verzekeringsondernemingen en de overheid zelf slaagden 

erin hun eigen netwerk uit te bouwen en zichzelf telecommunicatiediensten te verschaffen. 

BEPERKTE  GEVOLGEN  OP  DE MARKTEN  –  Zolang  telecommunicatie  hoofdzakelijk  beperkt  bleef  tot  gewone 

spraaktelefonie was het economische en sociale belang van een eventuele liberalisering evenwel relatief 

gering. De steeds sneller toenemende technologische evolutie toonde echter onmiskenbaar aan dat het 

toekomstige belang van een efficiënte telecommunicatiesector sterk zou toenemen en dat een grotere 

dynamiek in de sector zich in sneltempo opdrong153. 

II. 1987 – 1998: van groenboek tot volledige liberalisering 

OVERZICHT – De tweede periode die we vanuit juridisch perspectief kunnen onderscheiden, strekt zich uit 

tussen de  jaren 1987 en 1998154.  In deze periode evolueren de markten geleidelijk en  in verschillende 

fasen van quasi volledige monopolies naar in principe volledig vrijgemaakte markten. Zij valt grotendeels 

uiteen  in  twee  verdere  tijdvakken,  namelijk  1987‐1996  enerzijds,  waarbij  de  liberalisering  van 

netwerken vooralsnog uit de weg werd gegaan, en 1996‐1998 anderzijds, met aan het einde de volledige 

liberalisering van openbare netwerken155. 

1. Groenboek 1987 

EUROPESE  COMMISSIE  LANCEERT  HET  DEBAT  –  Het  debat  rond  de  herschikking  van  het 

telecommunicatielandschap  werd  door  de  Europese  Commissie  op  gang  getrokken  door  haar 

Groenboek  “Naar  een  dynamische  Europese  Economie  –  Groenboek  over  de  Ontwikkeling  van  de 

Gemeenschappelijke Markt  voor  Telecommunicatiediensten  en  –apparatuur”156. Daarin  stelde  zij  zes 

doelstellingen voorop, die in de periode 1987 – 1996 geleidelijk gerealiseerd werden. 

1. VOLLEDIGE LIBERALISERING APPARATUUR – De eerste doelstelling bestond in de volledige liberalisering van de 

markt voor eindapparatuur. In de meeste lidstaten was de handel in dergelijke apparaten immers niet vrij. 

Enkel de nationale telecommunicatie‐administratie kon eindapparaten verkopen, verhuren en aansluiten 

op het openbaar netwerk.    In die tijd huurden  in België de meeste telefoonabonnees hun toestel bij de 

toenmalige RTT. Zelf een toestel aansluiten dat men elders had aangeschaft, was strikt verboden. Volgens 

de  Commissie  was  een  dergelijk  monopolie  helemaal  niet  nodig  om  de  openbare  telefoondienst  te 

verzorgen. Integendeel, concurrentie op de markt voor eindapparaten zou wellicht de eindgebruiker ten 

goede komen, niet alleen via een verlaging van de prijzen maar ook via een verbetering van de kwaliteit. 

                                                            
153

 Voor een beschrijving van deze evolutie in de Verenigde Staten, zie G.R. FAULHABER, "Public policy in telecommunications: The 
third revolution", Information Economics and Policy 1995, 251‐282. 

154
 Een grondige bespreking van de toen geldende bepalingen, is te vind en in: E.J. DOMMERING, N.A.N.M. VAN  EIJK, J.A.M. NIJHOF 

en M.L. VERBERNE, Handboek telecommunicatierecht, Den Haag, Sdu Uitgevers, 1999, 855 p. 

155
 J. PELKMANS & D. YOUNG, Telecoms‐98, Brussel, Centre for European Policy Studies, 1998, 25‐65. 
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 Groenboek 1987, supra 49, voetnoot 122. 
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2. GEDEELTELIJKE LIBERALISERING DIENSTEN – GEEN LIBERALISERING VAN OPENBARE NETWERKEN – De tweede doelstelling 

die  in  het  Groenboek  1987  werd  vooropgezet  was  de  gedeeltelijke  liberalisering  van  de 

telecommunicatiediensten. In tegenstelling tot het geval van de eindapparatuur, opteerde men hier niet 

voor  een  volledige  liberalisering  omdat  dat  niet  verenigbaar  werd  geacht met  de  noodzaak  om  het 

telefoonnetwerk  uit  te  baten  als  een  openbare  dienst.  Die  openbare  dienstverzorging  zou,  aldus  het 

Groenboek 1987,  in het gedrang komen als men voor alle  telecommunicatiediensten vrije concurrentie 

zou toelaten. Minstens voor de openbare spraaktelefoondienst moest de “openbare dienst” gewaarborgd 

blijven. Dank zij de openbare dienst kan  iedereen van dezelfde telecommunicatiemogelijkheden gebruik 

maken. Voor  sommige  groepen  bestaan  er bovendien  sociale  telefoonabonnementen. Deze  voordelen 

wou het Groenboek 1987 niet  in het gedrang brengen door de sector van de telecommunicatiediensten 

plots  volledig  open  te  gooien  voor  vrije  mededinging.  De  optie  van  het  Groenboek  1987  inzake 

telecommunicatiediensten was  daarom  slechts  een  liberalisering  van  een  aantal  andere  diensten  dan 

spraaktelefonie. Van een zelfs gedeeltelijke  liberalisering van de telecommunicatie‐infrastructuur was  in 

het Groenboek 1987 nog geen sprake, hoewel de Commissie een eventueel  initiatief van de  lidstaten  in 

die  richting niet uitsloot. Als bijna vanzelfsprekend ging men er echter  in 1987 nog van uit dat de vrije 

marktprincipes onmogelijk konden toegepast worden op het aanbod van telecommunicatiekabels of op 

het gebruik van het frequentiespectrum. Telecommunicatie‐infrastructuur werd ‐ zoals vermeld ‐ door de 

meeste lidstaten nog steeds beschouwd als een typisch voorbeeld van een natuurlijk monopolie, zodat de 

aanleg en de exploitatie ervan als een overheidsopdracht werd beschouwd.  

3. SCHEIDING TUSSEN OVERHEID ALS MARKTSPELER EN MARKTTOEZICHTHOUDER – Opdat de organisatiestructuren van 

de telecommunicatieadministraties aangepast zouden zijn aan de nieuwe marktsituatie, voorzag de derde 

doelstelling van het Groenboek 1987 in het principe van een scheiding van de exploitatie‐activiteit en de 

regelgevende  of  toezichthoudende  functie  van  deze  administraties.  De  toezichthoudende  functie  had 

toen  onder  meer  betrekking  op  het  verlenen  van  vergunningen,  controle  van  de  goedkeuringen  en 

interface‐specificaties, toewijzing van frequenties en algemene controle op de eisen die aan het gebruik 

van  het  netwerk  worden  gesteld.  Aangezien  de  vroegere  PTT's  op  het  vlak  van  de  geliberaliseerde 

diensten  en  de  eindapparatuur  mogen  meedingen  met  andere  marktspelers,  moeten  mogelijke 

belangenvermengingen en concurrentieproblemen door een dergelijke scheiding vermeden worden157.  

4. EERLIJKE MARKTVOORWAARDEN – OPEN NETWORK PROVISION – De vierde doelstelling was het streven naar open 

netwerk‐voorwaarden  (Open Network  Provision, ONP).  Door  het  ontwikkelen  van  gemeenschappelijke 

principes voor het aanbieden van een open netwerk dienden eerlijke voorwaarden voor concurrerende 

aanbieders van diensten verzekerd te worden. Open Network Provision werd noodzakelijk geacht om de 

vroegere monopolies  van  de  telecommunicatieadministraties  op  het  vlak  van  spraaktelefoondienst  en 

netwerkinfrastructuur  te  compenseren.  Alle  concurrenten  hebben  namelijk  infrastructuur  nodig  om 

telecommunicatiediensten  te  kunnen  leveren.  Het  probleem  is  dat  ze  voor  die  infrastructuur  terecht 

moeten  bij  de  belangrijkste  concurrent,  de  nationale  telecommunicatie‐administratie.  Die 

afhankelijkheidspositie maakte een concurrentiestrijd met gelijke wapens erg moeilijk, zoniet onmogelijk. 

In het Groenboek 1987 hoopte men die moeilijke situatie enigszins te compenseren door aan de nationale 

telecommunicatie‐administraties zeer strikte en gedetailleerde regels op te  leggen voor het  leveren van 

spraaktelefonie en van infrastructuur.  
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 P. RAVAOILI en P. SANDLER, “The European Union and Telecommunications: Recent Developments in the Field of Competition 
(Part I)”, The International Computer Lawyer 1994, vol. 2, afl. 4, 4. 
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5.  STIMULEREN  VAN  STANDAARDISATIE  –  De  vijfde  doelstelling  van  het  Groenboek  1987  bestond  in  het 

stimuleren  van  Europese  standaardisatie  door middel  van  het  oprichten  van  een  specifieke  Europese 

organisatie. Uiteraard bestonden er al standaardisatie‐organisaties, niet alleen op  internationaal niveau 

maar ook specifiek voor Europa. De belangrijkste daarvan was de CEPT158, waarin vertegenwoordigers van 

de nationale telecommunicatie‐administraties van de Europese  landen elkaar ontmoetten. De Europese 

Commissie  vond  echter dat de  ontwikkeling  van  Europese  standaarden  te  traag  en  te weinig  efficiënt 

verliep en stelde daarom voor om de zaken  in eigen handen te nemen. Dit gebeurde door de oprichting 

van het ETSI159 

6. TOEPASSING MEDEDINGINGSREGELS – De laatste doelstelling tenslotte was gericht op de volledige toepassing 

van  de  concurrentieregels  in  de  telecommunicatiesector. Het Groenboek  1987  drong  erop  aan  dat  er 

nauwlettend zou worden toegezien op de financiële transfers tussen de uitsluitend door de administraties 

verleende  gereserveerde  diensten  en  de  in  concurrentie  met  andere  aanbieders  verleende  diensten 

(verbod  op  kruissubsidiëring)  en  dat  het  beleid  inzake  tarieven  duidelijk  op  de  kosten  zou  worden 

afgestemd (principe van kostenoriëntering van de tarieven). 

2. Eerste resultaten van het Groenboek 1987160 

a. Richtlijn Eindapparatuur 

LIBERALISERING APPARATUUR – RICHTLIJN – Reeds in 1988 vaardigde de Commissie een eerste richtlijn uit over 

de  mededinging  op  de  markten  van  telecommunicatie‐eindapparatuur161.  In  het  Groenboek  werd 

immers  voor  deze  sector  een  volledige  liberalisering  voorgesteld. De  Richtlijn werd  door  een  aantal 

lidstaten, waaronder België, fel gecontesteerd omdat men vond dat de Europese Commissie zichzelf op 

basis van artikel 86, al. 3 EG‐Verdrag, een veel  te  ruime bevoegdheid  toekende. Volgens hen kon de 

Commissie enkel in veel specifiekere gevallen van deze bevoegdheidsgrond gebruik maken. Het Hof van 

Justitie stelde echter de Commissie in het gelijk, waardoor snelle vooruitgang kon worden gemaakt met 

de implementatie van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Groenboek 1987. Op grond van artikel 

86,  al.  3  kan  de  Commissie  immers  sindsdien  volledig  zelfstandig  richtlijnen  tot  stand  brengen met 

dezelfde waarde als  richtlijnen van de Raad, of van de Raad en het Parlement. Als gevolg van de net 

genoemde  Richtlijn  van  1988  diende  iedere  lidstaat  alle  bijzondere  en  exclusieve  rechten  inzake 

eindapparatuur  af  te  schaffen.  Sindsdien was  deze markt  in  beginsel  volledig  onderworpen  aan  het 

regime van vrije mededinging.  

                                                            
158

 Conference Européenne des administrations des Postes et des Télécommunications, www.cept.org 

159
 European Telecommunications Standards Institute, www.etsi.org. Eén van de belangrijkste (latere) realisaties van het 

ETSI is de ontwikkeling van de norm voor digitale mobiele communicatie (GSM). 
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 H. UNGERER en N. COSTELLO, Telecommunicatie  in Europa: vrije  keuze  voor de gebruiker op de Europese markt  in 1992; de 

uitdaging voor de Europese gemeenschap, Luxemburg, Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1988, 
281 p. 
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Richtl.Comm. 16 mei 1988, nr. 88/301 betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie‐eindapparatuur, 

Pb.L. 27 mei 1988, afl. 131, 73. 
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b. Dienstenrichtlijn 

LIBERALISERING  –  DIENSTENRICHTLIJN  –  In  1990  volgde  een  tweede  liberaliseringsrichtlijn, ditmaal over de 

toepassing  van  de  mededingingsregels  op  de  markten  voor  telecommunicatiediensten162.  Zoals 

omschreven in het Groenboek 1987 was het de bedoeling de vrije mededinging te introduceren op alle 

markten voor telecommunicatiediensten, met uitzondering van de markt voor spraaktelefonie, die toen 

uiteraard  nog  het  grootste  deel  van  de  omzet  met  zich  meebracht.  Daartoe  werden  de 

telecommunicatiediensten  in  twee  categorieën  ingedeeld.  Voor  de  “niet‐gereserveerde  diensten” 

dienden de  lidstaten de bestaande  juridische belemmeringen  voor de  vrije  levering op  te heffen. Als 

compensatie  mochten  op  het  vlak  van  de  “gereserveerde  diensten”  (in  casu  vooral  de 

spraaktelefoondienst)  de  bestaande  monopolieposities  behouden  blijven.  Bovendien  mochten  de 

lidstaten de bestaande bijzondere en exclusieve  rechten ook  in stand houden voor het aanbod en de 

exploitatie  van  de  telecommunicatie‐infrastructuur.  In  de  praktijk  was  de  vrijmaking  door  de 

dienstenrichtlijn dus erg beperkt.  

c. ONP‐kaderrichtlijn 

HARMONISERING – ONP‐KADERRICHTLIJN – Nagenoeg tegelijkertijd met de Dienstenrichtlijn van de Europese 

Commissie publiceerde de Raad zijn Richtlijn over “Open Network Provision (ONP)”163.  In deze richtlijn 

werd  het  algemene  kader  uitgewerkt  waarbinnen  de  ONP‐bepalingen  voor  specifieke 

telecommunicatiediensten, zoals het aanbieden van huurlijnen, zich moesten situeren. Zoals vermeld, 

was het de bedoeling om via de ONP‐regels een oplossing te bieden voor de fundamentele ongelijkheid 

tussen  de  nationale  telecommunicatie‐administraties  en  hun  concurrenten  op  de 

telecommunicatiemarkt164.  De  voormalige  nationale  monopolisten  behielden  immers  bijzondere  en 

exclusieve rechten op de spraaktelefoondienst en op de infrastructuur. Vooral dat laatste vormde echter 

een noodzakelijk element voor het commerciële aanbod van de diensten van de nieuwe concurrenten. 

Via strikte ONP‐regels hoopte men de beslissingsmarge van de voormalige monopolisten bij het leveren 

van noodzakelijke diensten aan hun  concurrenten,  zoveel mogelijk  te beperken en  toezichthoudende 

instanties in staat te stellen de voorwaarden te creëren voor een eerlijk verloop van de mededinging op 

de reeds vrijgemaakte markten. In uitvoering van deze ONP‐kaderrichtlijn werden later specifieke ONP‐

richtlijnen  uitgevaardigd  voor  onder  andere  huurlijnen165,  de  spraaktelefoondienst166  en 

interconnectie167. 

                                                            
162

 Richtl.Comm. 28 juni 1990, nr. 90/388 betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten, Pb.L. 24 
juli 1990, afl. 192, 10 (kort: Dienstenrichtlijn). Deze richtlijn werd later meermaals gewijzigd, infra 56. 

163 Richtl.Raad 28 juni 1990, nr. 90/387 betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor telecommunicatiediensten 
door middel van de tenuitvoerlegging van Open Network Provision, Pb.L. 27 juli 1990, afl. 192, 1. 

164
 Het zogenaamde creëren van een ‘level playing field’. Voor een ruimere analyse van de toenmalige ONP‐kaderrichtlijn, zie: P. 

ALEXIADIS,  “European Union  Telecommunications Policy”,  in C.  LONG, Telecommunications  Law  and Practice  (2
nd
 ed),  Londen, 

Sweet & Maxwell, 238‐243. 

165
 Richtl.Raad 5 juni 1992, nr. 92/44 betreffende de toepassing van Open Network Provision op huurlijnen, Pb.L. 19 juni 1992, 

afl. 165, 27. 



 
 

 
54 
 

d. Overige maatregelen 

VERDERE  HARMONISERING  –  Tenslotte  boekte  de  Raad  ook  vooruitgang  in  de  harmonisering  van  het 

“traditionele telecommunicatiebeleid” door het uitvaardigen van bepalingen die naast een aantal regels 

in  verband met  het  geharmoniseerd  gebruik  van  radiospectrum  hoofdzakelijk waren  gericht  op  het 

harmoniseren  van  problemen  die  zich  voordeden  bij  de  internationale  samenwerking  tussen  de 

voormalige monopolisten168. 

3. De “Review” van 1992 

EVALUATIE – Zowel in de ONP‐kaderrichtlijn van de Raad van de Europese Unie als in de dienstenrichtlijn 

van de Commissie werd uitdrukkelijk gesteld dat de Europese Commissie na twee jaar het geheel moest 

evalueren.  De  Commissie  diende  daarbij  vooral  na  te  gaan  of  de  basisveronderstellingen  van  het 

Groenboek 1987 en de daarop aansluitende  juridische maatregelen,  inderdaad  zouden  leiden  tot het 

beoogde  effect,  namelijk  de  verwezenlijking  van  een  meer  concurrentiële  en  interne  Europese 

telecommunicatiemarkt, ten behoeve van de gebruikers. 

MARGINALE LIBERALISERING –  In haar mededeling van 21 oktober 1992169 maakte de Commissie de balans 

op, die volgens haar bijzonder negatief uitviel. Zij stelde onder meer vast dat de genomen maatregelen 

niet tot een verlaging van de tarieven voor telecommunicatiediensten hadden geleid. De tarieven voor 

internationale en langeafstandsgesprekken bleven in de Europese Unie veel hoger dan in de Verenigde 

Staten. Er werden nog steeds overdreven  toeslagen geheven op de kosten voor grensoverschrijdende 

gesprekken binnen Europa,  in vergelijking met nationale  lange‐afstandsgesprekken over een gelijke of 

grotere  afstand  binnen  dezelfde  lidstaat.  Bovendien  bleven  aanzienlijke  verschillen  bestaan  in  de 

tarieven al naargelang de richting van de oproep. De Commissie drukte ook haar bezorgdheid uit over de 

                                                                                                                                                                                                
166

 Richtl.Raad 13 december 1995, nr. 95/62 betreffende de toepassing van Open Network Provision op spraaktelefonie, Pb.L. 
30 december 1995, afl. 321, 6.  

167
 Richtl.EP en Raad 30 juni 1997, nr. 97/33 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van 

de universele dienst en de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision, Pb.L. 26 juli 1997, 
afl. 199, 32. 

168
 Zie onder meer: Richtl.Raad 3 mei 1989 nr. 89/336 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid‐

Staten  inzake de elektromagnetische compatibiliteit, Pb.L. 23 mei 1989, afl. 139, 19; Richtl.Raad nr. 90/531, betreffende de 
procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water‐ en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie, Pb.L. 
29  oktober  1990,  afl.  297,  1;  Richtl.Raad  9  oktober  1990,  nr.  90/544  inzake  de  voor  de  gecoördineerde  invoering  in  de 
Gemeenschap van de paneuropese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden, Pb.L. 9 november 1990, afl. 
310, 28; Richtl.Raad 29 april 1991, nr. 91/263 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid‐Staten betreffende 
eindapparatuur voor telecommunicatie en de onderlinge erkenning van de conformiteit van de apparatuur, Pb.L. 23 mei 1991, 
afl.  128,  1;  Richtl.Raad  3  juni  1991,  nr.  91/287  betreffende  de  toewijzing  van  de  frequentieband  voor  de  gecoördineerde 
invoering  van  digitale  Europese  draadloze  telecommunicatie  (DECT)  in  de  Gemeenschap,  Pb.L.  8  juni  1991,  afl.  144,  45; 
Richtl.Raad  25  februari  1992,  nr.  92/13  tot  coördinatie  van  de wettelijke  en bestuursrechtelijke  bepalingen betreffende  de 
toepassing  van de  communautaire  voorschriften  inzake de procedures  voor het plaatsen  van opdrachten door diensten die 
werkzaam  zijn  in de  sectoren water‐ en energievoorziening,  vervoer en  telecommunicatie, Pb.L. 23 maart 1992, afl. 76, 14; 
Richtl.Raad  28  april  1992,  nr.  92/31  tot  wijziging  van  Richtlijn  89/336/EEG  betreffende  de  onderlinge  aanpassing  van  de 
wetgevingen van de Lid‐Staten inzake electromagnetische compatibiliteit, Pb.L. 12 mei 1992, afl. 126, 11 en Richtl.Raad 11 mei 
1992, nr. 92/38 inzake de vaststelling van normen voor het per satelliet uitzenden van televisiesignalen, Pb.L. 20 mei 1992, afl. 
137, 17. 

169
 Med.Comm. 21 oktober 1992, nr. SEC(92)1048 def., Overzicht van de situatie in de sector telecommunicatie (1992). 
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relatief trage  introductie van nieuwe technologieën en diensten door de Europese operatoren. Vooral 

het aanbod van verbindingen met hoge bandbreedte kwam moeilijk van de grond. Al bij al hadden de 

maatregelen in uitvoering van de opties van het Groenboek van 1987 niet veel veranderd170. 

NIEUW LIBERALISERINGSPROGRAMMA – Na uitgebreid overleg over haar mededeling van 1992  lanceerde de 

Europese Commissie het voorstel om tegen 1 januari 1998 ook de spraaktelefoondienst open te stellen 

voor concurrentie171. De Commissie stelde daarbij wel voor om geleidelijk te werk te gaan. In een eerste 

fase  van  1993  tot  1995  zou  de  nadruk worden  gelegd  op  de  consolidatie  van  het  bestaande  kader. 

Tijdens  die  fase moest  dus worden  nagegaan  in  hoeverre  de  bestaande  richtlijnen  effectief  door  de 

lidstaten werden toegepast. Voor een aantal lidstaten, waaronder België, bestond daar namelijk twijfel 

over.  In een tweede fase, van 1996 tot 1998 zouden dan nieuwe regels uitgevaardigd moeten worden 

om de liberalisering uit te breiden:  

 door het afschaffen van de resterende bijzondere en exclusieve rechten; 

 door  de  herziening  van  de  principes  van  ONP  om  ze  aan  te  passen  aan  een  volledig 

geliberaliseerde omgeving; 

 door  een  regeling  te  zoeken  voor  de  problemen  van  de  universele  dienstverlening  en 

interconnectie. 

VERDERE  OPVOLGING  –  Medio  1993  keurde  de  Europese  Raad  een  resolutie  goed  waarin  de 

Commissievoorstellen, met  inbegrip van het voorstel om de spraaktelefoondienst vanaf 1  januari 1998 

open te stellen voor vrije concurrentie, werden goedgekeurd172. Tegelijk benadrukte de Europese Raad 

echter het belang van de universele dienstverlening inzake telecommunicatie. Eind 1994 publiceerde de 

Europese Commissie haar Groenboek over de  telecommunicatie‐infrastructuur173. De  voorstellen erin 

leidden uiteindelijk tot de resolutie van de Raad van 22 december 1994 betreffende het principe en het 

tijdschema van de liberalisering van de telecommunicatie‐infrastructuur174. Vooral belangrijk daarin was 

dat de  telecommunicatieministers van de  lidstaten overeenkwamen om  tegen 1  januari 1998 ook de 

markt voor infrastructuur open te stellen voor vrije mededinging175.  

                                                            
170

  Een  beschrijving  van  het  vroege  Europese  telecommunicatiebeleid  uit  die  periode:  S. MOSTESHAR,  European  Community 
Telecommunications Regulation, Londen, Graham & Trotman, 1993, 379. 

171
 Med.Comm.  28  april  1993, Mededeling  aan  de  Raad  en  aan  het  Europese  Parlement  betreffende  het  overleg  over  het 

overzicht van de situatie in de sector telecommunicatiediensten, COM(93) 159 def. 

172
  Res.Raad  22  juli  1993  inzake  het  overzicht  van  de  situatie  in  de  telecommunicatiesector  en  de  noodzaak  voor  verdere 

ontwikkeling op die markt, Pb.C. 6 augustus 1993, afl. 213, 1. 

173 
Med.Comm.  25  oktober  1994,  Groenboek  inzake  de  liberalisering  van  telecommunicatie‐infrastructuur  en 

kabeltelevisienetwerken  – Deel  1  –  Principe  en  tijdschema,  COM(94)440  def.,  en Med.Comm.  25  januari  1995, Groenboek 
inzake  de  liberalisering  van  telecommunicatieinfrastructuur  en  kabeltelevisienetwerken  – Deel  II  –  Een  gemeenschappelijke 
aanpak van de levering van telecommunicatie‐infrastructuur in de Europese Unie, COM(94)682 def. 

174 
Pb.C. 31 december 1994, afl. 379, 4. 

175
  Over  de  periode  van  de  overgang  naar  volledige  liberalisering:  J.‐E.  DE  COCKBORNE,  “La  libéralisation  du  marché  des 

télécommunications  en  Europe”,  JTDE  1997,  217‐224;  C.D.  COLIN,  Telecommunications  Law  and  Practice,  Londen,  Sweet & 
Maxwell,  1995,  709  p.;  C.  STEINFIELD,  Telecommunications  in  transition:  policies,  services  and  technologies  in  the  European 
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4. 1996 – 1998: geleidelijke overgang naar volledige liberalisering 

VOLLEDIGE VRIJMAKING  –  TWEE  STAPPEN  – Ook de  tweede  fase werd  in  een  aantal  verschillende  stappen 

uitgevoerd.  Naarmate  de  Europese  Commissie  erin  slaagde  politiek  draagvlak  te  creëren  voor  een 

verdere liberalisering, werd het toepassingsgebied van de eerdere dienstenrichtlijn176 telkens uitgebreid. 

Dat vertaalde zich in die korte periode in wijzigingen daarvan  in verband met satellietcommunicatie177, 

in  verband met  kabeltelevisienetten178,  in  verband met mobiele  en  persoonlijke  communicatie179,  in 

verband met volledige mededinging op de markten180 en in verband met gescheiden telecommunicatie‐ 

en kabeltelevisienetten181 

. 

VERDERE  ONTWIKKELING  HARMONISERING  –  Ook  het  harmoniseringsspoor  werd  door  de  Raad  in 

samenwerking met het Europees Parlement in de periode 1996‐1998 verder ontwikkeld. 

REGULERING  VAN  MARKTGEDRAG  –  BIJSTURING  VAN  OPEN  NETWORK  PROVISION  –  De  vrijgemaakte 

telecommunicatiemarkt, waarin alle exclusieve en bijzondere rechten zijn opgeheven, vereiste natuurlijk 

wel een bijsturing van het ONP‐kader. Deze nieuwe benadering  is vastgelegd  in Richtlijn 97/51/EG tot 

wijziging  van de bestaande ONP‐kaderrichtlijn  en de ONP‐huurlijnenrichtlijn182.    Tenslotte werden de 

                                                                                                                                                                                                
Community,  Thousand  Oaks,  Sage,  1994,  307;  R.  VAN  DEN  GENDEREN,  “1998:  de  laatste  stap  in  de  liberalisering  van 
telecommunicatie?”,  I&I 1993, nr. 2, 42‐46; S.  SCHAFF, The  Legal and Economic Aspects of Telecommunications, Amsterdam, 
North Holland, 1990, 775 p. 

176
 Supra 53, voetnoot 162. 

177
 Richtl.Comm. 13 oktober 1994, nr. 94/46  tot wijziging  van Richtlijn 88/301/EEG en Richtlijn 90/388/EEG met name met 

betrekking  tot  satellietcommunicatie,  Pb.L.  19  oktober  1994,  afl.  268,  15.  Meer  over  het  toenmalige  kader  voor 
satellietgrondstations: C. UYTTENDAELE en W. CALLENS, “Het juridisch statuut van satellietgrondstations”, Mediarecht 1998, afl. 10, 
91‐103. 

178
 Richtl.Comm. 18 oktober  1995  nr.  95/51  tot wijziging  van Richtlijn  90/388/EEG met  betrekking  tot  de opheffing  van  de 

beperkingen  op  het  gebruik  van  televisiekabelnetwerken  voor  het  aanbod  van  reeds  geliberaliseerde 
telecommunicatiediensten, Pb.L. 26 oktober 1995, afl. 256, 49. 

179 Richtl.Comm. 16  januari 1996 nr. 96/2  tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking  tot mobiele en persoonlijke 
communicatie,  Pb.L.  26  januari  1996,  afl.  20,  59. Over  het  toemalige  kader  voor  semafonie  in  België:  P.  VALCKE  en M.  VAN 
BOSSTRAETEN, "Spelregels voor semafonie in België. Wordt er nog gebiept?", Mediarecht 1999, 101‐126. 

180
 Richtl.Comm. 13 maart 1996, nr. 96/16 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de invoering van volledige 

mededinging op de markten voor telecommunicatie, Pb.L. 22 maart 1996, afl. 74, 13. Voor een kritische evaluatie: T. KIESSLING 
en Y. BLONDEEL, “The EU regulatory framework in telecommunications. A critical analysis”, Telecommunications Policy 1998, vol. 
22, nr. 7, 571‐592. 

181
  Richtl.  Comm.  23  juni  1999,  nr.  99/64  tot  wijziging  van  Richtlijn  90/388/EEG  teneinde  ervoor  te  zorgen  dat 

telecommunicatie‐  en  kabeltelevisienetten  die  eigendom  van  eenzelfde  exploitant  zijn,  gescheiden  juridische  eenheden 
vormen, Pb.L. 10  juli 1999,  afl. 175, 39. Over het ontwerp;  zie: A. BARTOSCH,  “E.C. Telecommunications  Law: The New Draft 
Directive on the Legal Separation of Networks”, ECLR 1998, issue 8, 514‐519. 

182
 Richtl.EP en Raad nr. 97/51, 6 oktober 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EEG van de Raad met het 

oog op de aanpassing aan een door concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie, Pb.L. 29 oktober 1997, afl. 295, 
23.  
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algemene ONP‐uitgangspunten ook verder ontwikkeld  in de ONP‐richtlijnen over spraaktelefonie183 en 

over nummeroverdraagbaarheid en operatorvoorkeuze184. 

OVERIGE ASPECTEN VAN HARMONISERING – De harmoniseringsaanpak van de Raad en het Europees Parlement 

beperkte  zich  evenwel  niet  tot  het  regelgevend  kader  inzake  ONP.  Op  grond  van  de  algemene 

bevoegdheid uit artikel 95 EG‐Verdrag stelden zij ook richtlijnen vast die tot doel hadden de toegang tot 

de  markt  en  het  marktgedrag  van  de  operatoren  verder  te  omkaderen.  In  deze  overige 

harmoniseringsrichtlijnen worden zeer diverse onderwerpen behandeld,  zoals de bescherming van de 

privacy185,  het  ontwerpen  van  een  algemeen  kader  voor  machtigingen  en  vergunningen186  en 

interconnectie187,  de  goedkeuring  en  wederzijdse  erkenning  van  conformiteit  van  radio‐  en 

eindapparatuur188 en de informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften189.  

 

Afdeling C. Van  telecommunicatie  tot  elektronische  communicatie  (1998‐

2002) 

OVERZICHT – BELGIË IMPLEMENTEERT, EUROPA HERZIET – Vanaf 1 januari 1998 zijn alle Europese markten voor 

telecommunicatie  in  principe  open  voor  vrije  mededinging190,  hoewel  sommige  landen  met  lage 

                                                            
183

 Richtl.EP en Raad nr. 98/10/EG, 26 februari 1998 inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie 
en  inzake de universele telecommunicatiedienst  in een door concurrentie gekenmerkt klimaat, Pb.L. 1 april 1998, afl. 101, 24 
(kort: Nieuwe Spraaktelefonierichtlijn). Deze richtlijn verving de in voetnoot 166 vermelde richtlijn van december 1995. 

184
 Richtl.EP en Raad nr. 98/61, 24 september 1998 tot wijziging van Richtlijn 97/33/EG wat betreft nummerportabiliteit tussen 

exploitanten en carrierkeuze, Pb.L. 3 oktober 1998, afl. 268, 37. 

185
  Respectievelijk:  Richtl.EP  en  Raad  24  oktober  1995,  nr.  95/46  betreffende  de  bescherming  van  natuurlijke  personen  in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Pb.L. 23 november 1995, 
afl.  381,  31  en  Richtl.EP  en  Raad  15  december  1997,  nr.  97/66  betreffende  de  verwerking  van  persoonsgegevens  en  de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector, Pb.L. 30 januari 1998, afl. 24, 1. 

186
  Richtl.EP  en  Raad  10  april  1997,  nr.  97/13  betreffende  een  gemeenschappelijk  kader  voor  algemene  vergunningen  en 

individuele licenties op het gebied van telecommunicatiediensten, Pb.L. 7 mei 1997, afl. 117, 15. 

187
 Richtl.EP en Raad 30 juni 1997, nr. 97/33 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van 

de universele dienst en de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision, Pb.L. 26 juli 1997, 
afl. 199, 32. 

188
  Richtl.EP  en  Raad  12  februari  1998,  nr.  98/13  betreffende  eindapparatuur  voor  telecommunicatie  en  apparatuur  voor 

satellietgrondstations alsmede inzake de onderlinge erkenning van de conformiteit van die apparatuur, Pb.L. 12 maart 1998, afl. 
74, 1. 

189
 Respectievelijk: Richtl.EP en Raad 22 juni 1998, nr. 98/34 betreffende een  informatieprocedure op het gebied van normen 

en technische voorschriften, Pb.L. 21 juli 1998, afl. 204, 37 en Richtl.EP en Raad 20 juli 1998, nr. 98/48 tot wijziging van Richtlijn 
98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, Pb.L. 5 augustus 1998, 
afl. 217, 18. 

190
 Standaardwerken over het  toenmalige Europese kader: P. NIHOUL, Droit européen des  télécommunications. L’organization 

des marchés”, Brussel, Larcier, 1999, 384 p. ;  J. ANGEL en    I. WALDEN, Telecommunications Law Handbook, Londen, Blackstone 
Press, 1997, 987 p. Voor de beschrijving van de wetgeving van een aantal lidstaten, zie: J. SCHERER, Telecommunications Laws in 
Europe, London, Butterworths, 1998, 179 p.; D. GILLIES en R. MARSHALL, Telecommunications Law, Londen, Butterworths, 1997, 
1146 p. 
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dekkingsgraad of beperkt netwerk uitstel kregen voor de volledige  liberalisering tot een  later ogenblik. 

Terwijl  in België gedurende de  jaren 1998 en 1999 naarstig doorgewerkt werd aan het  implementeren 

van  de  vorige  “golf”  van  richtlijnen191,  werd  op  Europees  niveau  een  aanloop  genomen  naar  een 

grondige herziening van het bestaande kader192. 

I. Groenboek Convergentie 

CONVERGENTIE  –  GROENBOEK  –  Eén  van  de  belangrijkste  fenomenen waarvan  duidelijk was  dat  het  een 

significante impact zou hebben op de ordening van de markten, was de voortschrijdende convergentie 

in de informatie‐ en communicatiemarkt193. In haar groenboek hierover194 identificeert de Commissie ter 

zake drie verschillende opties voor de vormgeving van het toekomstige regelgevend kader: 

 Optie  1:  Voortbouwen  op  bestaande  structuren.  In  deze  situatie  zouden  de  bestaande 

regelgevingsmodellen  gehandhaafd  blijven,  wat  betekent  dat  er  verschillende  regels  gelden  voor  de 

sectoren telecommunicatie en omroep, en  ‐ in mindere mate ‐  voor de uitgeverij‐ en de IT‐sector. Deze 

bestaande kaders op Europees en nationaal niveau zouden dan op basis van gevestigde beginselen op ad 

hoc‐basis, voornamelijk op nationaal niveau, worden uitgebreid om te voorzien in de eisen van de markt 

en de opkomst van nieuwe technieken en diensten. 

 Optie  2:  Een  afzonderlijk  regelgevingsmodel  ontwikkelen  voor  nieuwe  activiteiten,  dat  dan  naast  de 

regelgeving  voor  telecommunicatie  en  omroep  zal  bestaan.  Deze  hypothese  stelt  voor  een  aparte 

categorie  van  “nieuwe  diensten”  in  te  voeren,  die  naast  de  bestaande  kaders  voor  de  verschillende 

diensten en netwerken zou bestaan. Dit zou betekenen dat  lidstaten een categorie “nieuwe diensten en 

activiteiten” zouden definiëren die de traditionele grenzen overschrijden en daarvoor afzonderlijke regels 

vaststellen, althans voor zover er regels nodig zijn. Op deze wijze zou een gecoördineerde aanpak kunnen 

worden  ontwikkeld  voor  veel  hoogwaardige  diensten  die  kenmerkend  zijn  voor  de  convergerende 

marktsituatie.  Dit  zou  erop  neerkomen  dat  scheidslijnen  die  op  techniek  of  transmissiemedium  zijn 

gebaseerd  verdwijnen,  terwijl het  kader  voor de  traditionele  telecommunicatie‐  en omroepactiviteiten 

geleidelijker kan worden aangepast. 

                                                            
191 Voor overzichten  van de  toenmalige  stand van het  recht  in België: D. STEVENS en P. VALCKE,  "Basisbegrippen van Belgisch 
Telecommunicatierecht",  Mediarecht  2000,  afl.  13,  107‐140;  D.  STEVENS  en  P.  VALCKE,  "Recente  ontwikkelingen 
Telecommunicatierecht”,  AM  2000,  244‐258;  D.  STEVENS  en  P.  VALCKE,  “De  telecommunicatiereglementering  in  België”,  in  J. 
DUMORTIER  (ed.), Recente  ontwikkelingen  in  informatica‐  en  telecommunicatierecht,  Brugge,  die  Keure,  1999,  261‐345;  en  C. 
UYTTENDAELE, “Reglementering van mobiele telecommunicatie  in België: recente ontwikkelingen”,  in J. DUMORTIER (ed.), Recente 
ontwikkelingen in informatica‐ en telecommunicatierecht, Brugge, die Keure, 1999, 347‐377. 

192 W.H. MELODY, "Telecom reform: progress and prospects", Telecommunications Policy 1999, 7‐34; W.H. MELODY, “Designing a 
Workable  Telecom  Regulatory  Structure  for  21st  Century  Information  Societies”,  in  W.H.  MELODY  (ed.),  Telecom  reform: 
Principles, Policies and Regulatory Practices, Lyngby, Technical University of Denmark, 1997, 557 p.; en W.H. MELODY, "On the 
meaning and importance of 'independence' in telecom reform', Telecommunications Policy 1997, 195‐199. 

193
 Supra, Deel I. Hoofdstuk 2 Convergentie, p. 15 e.v. 

194
  B.Comm.  3  december  1997,  Groenboek  over  de  convergentie  van  de  sectoren  telecommunicatie,  media  en 

informatietechnologie, en de  implicaties daarvan  voor de  regelgeving – Naar  een  aanpak  voor de  informatiemaatschappij”, 
COM(97) 623 def. (kort: Groenboek Convergentie). 
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 Optie 3: Geleidelijk een nieuw regelgevingsmodel  invoeren dat voor alle bestaande en nieuwe diensten 

zal gelden. Deze optie is de meest drastische, omdat zij een fundamentele herijking en hervorming van de 

bestaande regelgevingskaders vereist. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat er een heel pakket nieuwe 

regelgeving  moet  komen,  maar  wel  dat  nagekeken  wordt  hoe  bestaande  kaders  kunnen  worden 

aangepast  teneinde de  flexibiliteit  te  vergroten,  tegenstrijdigheden weg  te werken en meer evenwicht 

binnen en tussen sectoren te bereiken, zonder dat dit ten koste gaat van de doelstellingen van algemeen 

belang.  In plaats van een kader dat alleen geldt voor  sommige diensten  (zoals voorgesteld  in optie 2), 

wordt er een kader ontwikkeld dat voor alle betrokken sectoren geldt. 

GROENBOEK  CONVERGENTIE – RESULTATEN –  In 1999 publiceerde de Commissie de  resultaten  van de over 

haar  groenboek  gehouden  consultatieronde195.  Daarin werd,  grotendeels  overeenkomstig  het  derde 

scenario,  voor  het  wet‐  en  regelgevend  kader  geopteerd  voor  een  duidelijkere  scheiding  van  de 

bepalingen  in  verband  het  transport  van  signalen  enerzijds,  en  de  bepalingen  in  verband  met  de 

getransporteerde  inhoud  zelf  anderzijds.  De  huidige  ‘verticale’  indeling  van  de  regelgeving met  als 

criterium  “telecommunicatie  versus  omroep”  zou  dus  vervangen  worden  door  een  ‘horizontaal’196 

beleidskader  voor  het  transport  van  elektromagnetische  signalen,waarbij  onderscheid  zou  worden 

gemaakt  tussen de bepalingen voor  infrastructuur enerzijds, en de bepalingen  in verband met  inhoud 

anderzijds197. 

II. De "Review 1999" en zijn resultaten 

REVIEW 1999 – VOORGESTELDE AANPAK – Met haar mededeling van 10 november 1999198 gaf de Commissie 

vervolgens  een  nieuwe  dynamiek  aan  de  algemene  evaluatie‐  en  herzieningsoefening  van  de 

telecommunicatiereglementering.  Principieel stelde zij voor om het toekomstige regelgevend kader uit 

drie  verschillende  lagen  op  te  bouwen.  De  eerste  laag  zou  die  zijn  van  de  bindende  regelgeving, 

waarvoor  de  Commissie  tot  een  drastische  vereenvoudiging wil  komen:  de  bestaande  22  richtlijnen 

zouden tot slechts een zestal gereduceerd worden. In deze laag dient uiteraard een zo groot mogelijke 

harmonisatie gerealiseerd  te worden. De  tweede  laag  is die van de  “soft  law”, waarbij de Commissie 

gebruik wenste te maken van flexibele regelgevende instrumenten zoals aanbevelingen, richtsnoeren en 

                                                            
195  Med.Comm.  10  maart  1999,  Convergentie  van  de  sectoren  telecommunicatie,  media  en  informatietechnologie  en 
implicaties  daarvan  voor  de  regelgeving  ‐  Resultaten  van  de  openbare  raadpleging  over  het  groenboek  [COM(97)623], 
COM(1999)108 def. 

196
 De  termen  ‘verticaal’ en  ‘horizontaal’ gaan  terug op het zogenaamde “lagenmodel” van de  informatievoorziening  (waarin 

het  onderscheid  wordt  gemaakt  tussen  informatieproductie,  informatietransport  en  informatiegebruik).  Zie  hierover  C. 
UYTTENDAELE, Openbare informatie. Het juridisch statuut in een convergerende media‐omgeving, Antwerpen, Maklu, 2002, 32‐42; 
B.  VANNEUVILLE,  "Liberalisering  en  convergentie  in  perspectief”,  in  J.  DUMORTIER  (ed.),  Recente  ontwikkelingen  in media‐  en 
telecommunicatierecht, Brugge, die Keure, 1996, 34‐41. Over het  lagenmodel meer  specifiek:  J.M. SMITS en  J. DE VRIES,  “Het 
lagenmodel”, I&I 1993, nr. 3, 53‐60. 

197
 Er weze opgemerkt dat een dergelijk eengemaakt of horizontaal kader in verband met het aanbieden van inhoudsdiensten 

tot op  vandaag niet wordt gehanteerd,  aangezien afzonderlijke bepalingen bestaan  voor diensten die  verband houden met 
elektronische communicatie, voor audiovisuele mediadiensten en voor diensten van de informatiemaatschappij. 

198
 Med.Comm.  10  november  1999,  Naar  een  nieuw  regelgevingskader  voor  elektronische‐communicatie‐infrastructuur  en 

bijbehorende diensten. Herziening van de communicatieregelgeving 1999, COM(1999)539 def (kort: “Review 1999”). 
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gedragscodes. Als derde  laag  ten  slotte  geldt het  algemene mededingingsrecht, waarop  steeds meer 

beroep zou worden gedaan199. 

REVIEW  1999  –  VOORGESTELDE  WIJZIGINGEN  –  Ook  inhoudelijk  stelde  de  Commissie  in  1999  heel  wat 

wijzigingen voor. De meest  ingrijpende was ongetwijfeld de uitbreiding van het toepassingsgebied van 

het  regelgevend kader voor  telecommunicatie  tot alle elektronische‐communicatie‐infrastructuur en –

diensten, omdat de bestaande  richtlijnen al  te vaak  zondigen  tegen het principe van  “technologische 

neutraliteit”,  waardoor  ongewilde  marktdistorsies  kunnen  ontstaan.  Inzake  vergunningen  stelde  de 

Commissie  voor  in  de  toekomst  meer  beroep  te  doen  op  algemene  machtigingen,  aangezien  de 

bestaande  vergunningsvereisten  de  marktevoluties  te  sterk  afremmen.  Individuele  vergunningen 

zouden  enkel  nog  toegelaten  zijn  om  de  verdeling  van  schaarse  goederen,  zoals  radiospectrum  en 

nummers,  in goede banen  te  leiden. Wat  interconnectie betreft, had de Commissie  twee belangrijke 

aandachtspunten:  enerzijds wou  zij  tot  een  substantiële  vereenvoudiging  van  het wetgevend  kader 

komen,  anderzijds  diende  het  principe  van  “toegang”  voor  nieuwe  operatoren  verzekerd  te  blijven. 

Verder liet de Commissie in de marge van de Review weten dat zij niet zou wachten tot de goedkeuring 

van een nieuw kader voor de elektronische‐communicatiesector om een aantal bestaande ‘bottlenecks’ 

aan te pakken. Zo werden  in afwachting van de goedkeuring van het nieuwe regelgevend kader reeds 

maatregelen  genomen  inzake  de  ontbundeling  van  het  aansluitnet  (d.i.  de  koperdraad  of  glasvezel 

tussen de woning van de gebruiker en de lokale schakelcentrale)200. Operatoren met sterke marktpositie 

dienden daarom  sinds 31 december 2000  “ontbundelde  toegang”  aan  te bieden  tot hun aansluitnet, 

d.w.z.  hun  concurrenten  toelaten  pure  transmissiecapaciteit  op  het  lokale  net  –  zonder  bijkomende 

interconnectiediensten – af te nemen201. 

III. 2002: regelgevend kader voor elektronische communicatie 

1. Overzicht 

REGELGEVEND KADER 2002 – OVERZICHT – Uiteindelijk materialiseerde de Europese Commissie in juli 2000 de 

genomen opties in een aantal voorstellen van richtlijn die een geheel nieuw regelgevend kader voor alle 

                                                            
199

 Voor kritische analyses van de doelstellingen van de review 1999, zie: M. CAVE en L. PROSPERETTI, “Wrong Fox, Old Hounds? A 
Critical Assessement  of  the  European  Commission’s  1999  Communications  Review”,  C&S  2000,  nr.  38,  73‐95  en  J.  SCHERER, 
“1999  Review:  toward  a  new  regulatory  framework”,    Info  2000,  vol.  2,  nr.  3,  313‐328;  C.  BLACKMAN,  P. NIHOUL,  R. QUECK, 
“Telecommunications in Europe: Quo vadis?”, Info 2000, vol. 2, nr. 3, 219‐222, Ph. DEFRAIGNE, “Why must European regulations 
be reviewed?”, Info 2000, vol. 2, nr. 3, 223‐228. 

200
 Chronologisch: Med.Comm. 26 april 2000, Ontbundelde  toegang  tot het aansluitnet: de voorwaarden scheppen voor een 

volledig  gamma  elektronische‐communicatiediensten, waaronder  breedbandmultimediadiensten  en  snelle  internetdiensten, 
Pb.C. 23 september 2000, afl. 272, 55; Aanbev.Comm. 25 mei 2000, Ontbundelde toegang tot het aansluitnet: de voorwaarden 
scheppen voor een volledig gamma elektronische‐communicatiediensten, waaronder breedbandmultimediadiensten en snelle 
internetdiensten, Pb.L. 29  juni 2000, afl. 156, 44; Verord.EP en Raad nr. 2887/2000, 18 december 2000  inzake ontbundelde 
toegang tot het aansluitnet, Pb.L. 30 december 2000, afl. 336, 4. 

201
 Voor een grondige bespreking van de problematiek, zie: P. VALCKE en K. VERSTRAETE, “Ontbundeling van het aansluitnet. De 

‘local  loops’,  de  havens  van  de  telecommunicatiemarkt?”,  Mediarecht  1999,  55‐85;  P.  VALCKE,  “De 
telecommunicatiereglementering in België – Deel 2: Bescherming van de gebruikers en van de eerlijke mededinging (met case 
study:  ontbundeling  van  het  aansluitnet)”,  in  J.  DUMORTIER  (ed.),  Recente  ontwikkelingen  in  informatica‐  en 
telecommunicatierecht, Brugge, die Keure, 1999, 299‐345. 
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elektronische‐communicatienetwerken en –diensten zouden  inhouden en die na uitgebreide discussies 

in maart 2002 door het Europees Parlement en de Raad werden aangenomen202. Het globale pakket wil 

zo  technologieneutraal mogelijk  zijn  en  alle  gelijkaardige  transmissienetwerken  op  een  gelijke  voet 

behandelen203 en omvat de volgende basisteksten, die door de  lidstaten  in principe voor 24  juli 2003 

moesten worden omgezet204: 

 Richtl.EP  en  Raad  7  maart  2002,  nr.  2002/21/EG  inzake  een  gemeenschappelijk 

regelgevingskader  voor  elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten 

(Kaderrichtlijn)205; 

 Richtl.EP  en  Raad  7  maart  2002,  nr.  2002/20/EG  betreffende  de  machtiging  voor 

elektronische‐communicatienetwerken en ‐diensten (Machtigingsrichtlijn)206; 

 Richtl.EP en Raad 7 maart 2002, nr. 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van 

elektronische‐communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn)207; 

 Richtl.EP  en  Raad  7  maart  2002,  nr.  2002/22/EG  inzake  de  universele  dienst  en 

gebruikersrechten met betrekking  tot elektronische‐communicatienetwerken en  ‐diensten 

(Universeledienstrichtlijn)208; 

 Richtl.EP  en  Raad  12  juli  2002,  nr.  2002/58/EG  betreffende  de  verwerking  van 

persoonsgegevens  en  de  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  in  de  sector 

elektronische communicatie (richtlijn privacy elektronische communicatie),209; 

 Richtl.Comm.  16  september  2002,  nr.  2002/77/EG  betreffende  de  mededinging  op  de 

markten voor elektronische‐communicatienetwerken en ‐diensten210. 

                                                            
202

 Voor een kritische analyse van de voorstellen:  J. STEENBERGEN, “Na her‐regulering nu de‐regulering? Een nieuwe generatie 
telecommunciatieregels  en  de wisselwerking met  een  vernieuwd mededingingsrecht”,  SEW  2001,  82‐85;  P.  LAROUCHE  en  S. 
LAVRIJSSEN, “EG‐regulering van elektronische communicatie. Een kritische beschouwing van de onderliggende aannames van de 
EG‐regelgeving betreffende de elektronische communicatie”, SEW 2002, alf. 7/8, 258‐268. 

203
 Goede Belgische vertrekpunten voor meer  informatie: P. VALCKE, D. STEVENS, en J. DUMORTIER, "Van Tele‐communicatie naar 

Elektronische  Communicatie  ‐  Een  eerste  verkenning  van  het  nieuwe  Europese  kader  voor  de  elektronische‐
communicatiesector", RW 2002‐2003, 841‐857 en A. DE STREEL, R. QUECK & PH. VERNET, “Le nouveau cadre réglementaire européen 
des réseaux et services de communications électroniques”, CDE 2002, 243 ‐ 314; en de verwijzingen aldaar. 

204
 Uitgezonderd  de  “richtlijn  privacy  elektronische  communicatie”. Hoewel  zij oorspronkelijk  dezelfde  timing  volgde  als  de 

overige richtlijnen, liep zij omwille van aanzienlijke meningsverschillen tussen het Parlement en de Raad vertraging op en werd 
zij later aangenomen en gepubliceerd. Zij diende slechts te worden omgezet vóór 31 oktober 2003. 

205
 Pb.L. 24 april 2002, afl. 108, 33. 

206
 Pb.L. 24 april 2002, afl. 108, 21. 

207
 Pb.L. 24 april 2002, afl. 108, 7. 

208
 Pb.L. 24 april 2002, afl. 108, 51. 

209
 Pb.L. 31 juli 2002, afl. 201, 37. 

210
 Pb.L. 17 september 2002, afl. 249, 21. Deze richtlijn van de Europese Commissie consolideerde het principe dat bijzondere 

en exclusieve rechten in beginsel moesten zijn afgeschaft en bevatte daardoor nog weinig door de lidstaten in nationaal recht 
om te zetten bepalingen. Allicht daarom bepaalde haar artikel 9 dat de lidstaten ten laatste op 24 juli 2003 aan de Commissie 
dienden te bevestigen dat “aan de bepalingen van deze richtlijn was voldaan”. 
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REGELGEVEND KADER 2002 – VERDERE UITVOERINGSMAATREGELEN – Het nieuwe richtlijnenkader werd door de 

Europese  Commissie  verder  aangevuld  met  een  aantal  secundaire  maatregelen.  De  belangrijkste 

daarvan zijn: 

 de  Aanbev.Comm.  11  februari  2003,  nr.  2003/311  betreffende  de  relevante  producten‐  en 

dienstenmarkten  in  de  elektronische‐communicatiesector  die  overeenkomstig  Richtlijn 

2002/21/EG  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  inzake  een  gemeenschappelijk 

regelgevingskader voor elektronische‐communicatienetwerken en –diensten aan regelgeving ex 

ante kunnen worden onderworpen211. 

 het  B.Comm.  11  juli  2002,  Richtsnoeren  voor  de  marktanalyse  en  de  beoordeling  van 

aanmerkelijke marktmacht  in  het  bestek  van  het  gemeenschappelijk  regelgevingskader  voor 

elektronische‐communicatienetwerken en ‐diensten212; 

2. Doelstellingen en krachtlijnen 

REGELGEVEND  KADER  2002  –  DOELSTELLINGEN  –  De  belangrijkste  doelstellingen  van  de  nieuwe  richtlijnen 

kunnen als volgt worden samengevat:  

 aanpassingen  ten  gevolge  van  convergentie: de  juridische erkenning  van de  convergentie 

tussen de sectoren telecommunicatie, media en informatietechnologie, wat tot uiting komt 

in  het  verruimde  toepassingsgebied  van  de  richtlijnen  en  de  betrachting  om  alle 

transmissienetwerken  en  ‐diensten  aan  eenzelfde  regelgevend  kader  te  onderwerpen, 

alsook in het streven naar technologie‐neutraliteit in de formulering van de rechtsregels en 

bij de toepassing ervan213; 

 een  vereenvoudigde  toegang  tot  de  markt:  door  het  verder  opheffen  van  bestaande 

belemmeringen  voor  het  aanbieden  van  elektronische‐communicatienetwerken  en  

–diensten en het introduceren van het principe van een algemene machtiging; 

 aanpassingen  ten  gevolge  van  de  toegenomen  mededinging:  de  aanmoediging  van  een 

effectieve  mededinging  en  het  inbouwen  van  bijzondere  waarborgen  tegen 

concurrentieverstoringen  of  ‐beperkingen  door  machtige  operatoren,  waarbij  een 

                                                            
211

 Pb.L. 8 mei 2003, afl. 114, 45. Hierna verkort weergegeven als: “aanbeveling 2003”. Deze werd  instussen vervangen door 
Aanbev.Comm.  17  december  2007,  nr.  2007/879  betreffende  relevante  producten‐  en  dienstenmarkten  in  de 
elektronischecommunicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en ‐diensten aan regelgeving ex ante kunnen 
worden  onderworpen,  Pb.L.  28  december  2007,  afl.  344,  65  (hierna  verkort weergegevens  als:  “Aanbeveling  2007”),  infra 
Afdeling D. III. 2. a. “Sterkere rol voor de Europese Commissie bij opleggen verplichtingen”, p. 81 e.v. 

212
 Pb.C. 11 juli 2002, afl. 165, 6. Hierna verkort weergegeven als: “richtsnoeren marktanalyse”. 

213
 Over de impact van dit regelgevend kader op omroep: Europese Commissie, ONP‐committee working document, “The 2003 

regulatory  framework  for  electronic  communications  –  Implications  for  broadcasting”,  Brussel,  14  juni  2002,  ONPCOM02‐
14REV1, www.ec.europa.eu, alsook: Ph. GÉRARD, “A Single Regulatory Framework for all Electronic Communications Networks 
and Services – Impact   for broadcasting”,  in  INSTITUT FÜR EUROPÄISCHES MEDIENRECHT (EMR), Digital Broadband Services  in Europe, 
nr. 27, Baden‐Baden, Nomos,  15‐30. 
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evenwicht moet worden gevonden  tussen  rechtszekerheid  (duidelijke ex ante bepalingen) 

en flexibiliteit (aanpassing aan wijzigende marktomstandigheden)214; 

 een betere bescherming van de gebruikers: het bevorderen van de belangen van de burgers, 

onder meer dankzij het waarborgen  van de universeledienstverlening en de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. 

Aan de hand van deze krachtlijnen bespreken wij de richtlijnen in de hierna volgende paragrafen. 

3. Verruimd toepassingsgebied ‐ technologieneutraliteit 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE – TECHNOLOGIE‐NEUTRALITEIT – Zoals eerder aangegeven, beperken de nieuwe 

richtlijnen  zich  niet  langer  tot  de  telecommunicatiesector  in  enge  zin,  maar  strekt  hun 

toepassingsgebied  zich  uit  tot  alle  elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten.  De 

elektronische‐communicatienetwerken worden in artikel 2, a) van de kaderrichtlijn gedefinieerd als “de 

transmissiesystemen […] en andere middelen die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad, 

radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen”. Ter verduidelijking somt het artikel op 

niet‐limitatieve wijze  een  aantal  voorbeelden op:  zowel  vaste215  als mobiele  terrestrische netwerken, 

satellietnetwerken,  elektriciteitsnetten  voor  zover  deze  voor  overdracht  van  [elektronische‐

communicatie]signalen  worden  gebruikt,  netwerken  voor  radio‐  en  televisieomroep  en 

kabeltelevisienetwerken. “Elektronische‐communicatiediensten” worden  in artikel 2, c) omschreven als 

de  “gewoonlijk  tegen  vergoeding  aangeboden  diensten  die  geheel  of  hoofdzakelijk  bestaan  in  het 

overbrengen van signalen via elektronische‐communicatienetwerken”216. 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE – AFBAKENING – Voortaan wordt dus de gehele “laag” van het elektronische 

informatietransport –  i.e. de fysische  infrastructuur en de transportdiensten, ongeacht de aard van de 

overgebrachte signalen – onderworpen aan dezelfde regels. De inhoudelijke aspecten van de over deze 

elektronische‐communicatienetwerken aangeboden diensten (zoals bijvoorbeeld: omroepprogramma’s, 

financiële  diensten  en  bepaalde  diensten  van  de  informatiemaatschappij)  behoren  daarentegen  in 

beginsel  niet  tot  het  toepassingsgebied  van  de  nieuwe  richtlijnen,  dat  zich  evenmin  uitstrekt  tot  de 

eindapparatuur,  vermits  hiervoor  reeds  eerder  een  omvattende  regeling  werd  uitgewerkt  door  de 

R&TTE‐richtlijn uit 1999217. 

                                                            
214

 A.  DE  STREEL,  “The  Integration of  Competition  Law  Principles  in  the New  European  Regulatory  Framework  for  Electronic 
Communications”, World Competition 2003, vol. 26, nr. 3, 489‐514 en A. DE STREEL, “Market definitions  in  the New European 
Regulatory Framework for Electronic Communications”, Info 2003, vol. 5, nr. 3, 27‐47. 

215
 Zowel circuit‐ als pakketgeschakelde netwerken, inclusief het Internet. 

216
 De frase “gewoonlijk tegen vergoeding” moet overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking 

tot de artikelen 49 en 50 EG‐Verdrag ruim geïnterpreteerd worden en heeft betrekking op elke activiteit van economische aard. 
De  economische  aard  van  de  activiteit  hangt  niet  af  van  het  juridisch  statuut  op  het  nationaal  niveau  van  de  betrokken 
dienstverlener of dienst. Verder  is het wezenlijke kenmerk van de vergoeding dat zij de economische tegenprestatie voor de 
betrokken dienst vormt, welke tegenprestatie gewoonlijk door de dienstverrichter en degene te wiens behoeve de dienst wordt 
verricht, in onderling overleg wordt vastgesteld, zie HvJ 27 september 1988, nr. 263/86; HvJ 7 december 1993, nr. C‐109/92. 

217
 Richtl.EP en Raad E.G., 9 maart 1999, nr. 1999/5 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie‐eindapparatuur en de 

wederzijdse erkenning van hun conformiteit, Pb.L. 7 april 1999, afl. 91, 10. Over de draagwijdte van deze richtlijn, zie: HvJ 30 
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4. Vereenvoudigde toegang tot de markt 

a. Algemene machtiging 

TOEGANG TOT DE MARKT – VEREENVOUDIGING – Het centrale uitgangspunt van de machtigingsrichtlijn  is de 

vrijheid om, mits eventuele beperkingen omwille van de openbare orde, de openbare veiligheid en de 

volksgezondheid218,  elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten  aan  te  bieden.  Daarnaast 

vertrekt de  richtlijn  van het  idee dat een  zo  licht mogelijk  systeem moet worden  gehanteerd om de 

ontwikkeling  van  en  de  investeringen  in  nieuwe  elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten 

maximaal te stimuleren. Bedoeling hiermee was om de al te verregaande voorwaarden die in sommige 

lidstaten nog steeds golden voor het verkrijgen van toegang tot de markt te doen verdwijnen. Door een 

aanzienlijke vereenvoudiging van de machtigings‐ en vergunningsvoorwaarden, stelt de richtlijn zich ook 

tot doel de administratieve kosten voor toegang tot een bepaalde markt te verlagen. 

TOEGANG  TOT  DE  MARKT  –  ALGEMENE  MACHTIGING  –  Reeds  onder  de  oude  vergunningenrichtlijn219  werd 

echter  het  principe  vooropgesteld  dat  er  geen  individuele  vergunning  vereist  was,  maar  dat  een 

algemene machtiging volstond voor het aanbieden van telecommunicatiediensten en ‐netwerken. Toch 

wordt de machtigingsrichtlijn van 2002 om een aantal  redenen geacht een vereenvoudiging met  zich 

mee te brengen. Vooreerst beschikken de lidstaten in principe niet langer over de mogelijkheid om een 

individuele  vergunning  te  vereisen  voor  vaste  spraaktelefonie  of  openbare  netwerken.  Daarnaast 

worden  de  voorwaarden waaraan  de  algemene machtiging  kan worden  onderworpen,  beperkt  door 

middel van limitatieve lijsten waarin we slechts een ‘doublure’ aantreffen van verplichtingen die reeds in 

het  kader  van  andere  richtlijnen  kunnen worden  opgelegd220.  De  voorwaarden  dienen  daarenboven 

objectief gerechtvaardigd te zijn in relatie tot het betrokken netwerk of de betrokken dienst, alsook niet‐

discriminerend,  proportioneel  en  transparant.  Verder  vermeldt  artikel  6 machtigingsrichtlijn  dat  de 

verplichtingen  die  kunnen  worden  opgelegd  aan  SMP‐operatoren221  en  de  verplichtingen  die  reeds 

gelden  krachtens  andere  nationale wetgeving  niet  in  het  kader  van  de  algemene machtiging mogen 

worden opgenomen. Tenslotte  is aan het  statuut  van de algemene machtiging  zelf gesleuteld om de 

tussenkomst  van  de  markttoezichthoudende  instanties  zoveel  mogelijk  te  beperken.  De  algemene 

machtiging  is  immers gedefinieerd als “regelgeving door de  lidstaten waarbij rechten worden verleend 

voor het aanbieden van elektronische‐communicatienetwerken of ‐diensten”. De algemene machtiging is 

dus expliciet geen overheidsbeslissing van enige  toezichthoudende  instantie, maar valt samen met de 

wet‐  of  regelgeving  zelf.  Ten  overvloede  vermeldt  de  machtigingsrichtlijn  dat  een  specifieke  of 

voorafgaande  beslissing  van  de  overheid  geen  voorwaarde  mag  zijn  voor  het  aanbieden  van  een 

                                                                                                                                                                                                
april 2009, nr. C‐132/08. Over de directe werking van een aantal bepalingen ervan: HvJ 20 juni 2002, nr. C‐388/00 en C‐429/00. 
Over de jurisdictionele bescherming van de invoerder: HvJ 11 september 2003, nr. C‐13/01. 

218
 Cf. artikel 46, 1

e 
lid EG‐Verdrag. 

219
 Supra 57. 

220
 Art. 6 machtigingsrichtlijn, juncto bijlagen A, B en C bij diezelfde richtlijn. 

221
 Infra 67. 
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bepaalde dienst of het exploiteren  van een elektronische‐communicatienetwerk of  ‐dienst222. Van de 

betrokken onderneming mag enkel worden vereist dat zij een voorafgaandelijke kennisgeving  indient, 

d.i.  een  eenvoudige  verklaring waarmee  zij  de markttoezichthouder  op  de  hoogte  brengt  van  haar 

voornemen  om  communicatienetwerken  of  ‐diensten  op  de markt  aan  te  bieden  en  waarin  zij  de 

minimale  informatie meedeelt  die  de markttoezichthouder  nodig  heeft  voor  het  opstellen  van  een 

register of  lijst van aanbieders223. De onderneming hoeft evenwel geen ontvangstbevestiging vanwege 

de toezichthoudende instantie af te wachten om met haar activiteiten te starten: na het indienen van de 

kennisgeving heeft zij in principe het recht om netwerken of diensten te leveren, om doorgangsrechten 

te vragen, om  te onderhandelen over  interconnectie en/of  toegang, of om aangeduid  te worden om 

elementen van de universele dienst te verstrekken224. 

TOEGANG  TOT  DE  MARKT  –  ADMINISTRATIEVE  BIJDRAGEN  –  Aanbieders  van  elektronische‐

communicatienetwerken of ‐diensten kunnen wel worden verplicht tot betaling van een administratieve 

bijdrage  ter  financiering  van  de werkzaamheden  van  de markttoezichthouder  in  het  kader  van  het 

machtigingssysteem, het verlenen van gebruiksrechten, en het opleggen van specifieke verplichtingen 

aan  SMP‐operatoren. Dergelijke bijdragen mogen het bedrag  van de  feitelijke administratieve  kosten 

niet  overschrijden  en  de  machtigingsrichtlijn  voorziet  ter  zake  in  een  aantal  verrekenings‐  en 

controlemechanismen225. 

b. Individueel gebruiksrecht in uitzonderlijke gevallen 

TOEGANG TOT DE MARKT – INDIVIDUEEL GEBRUIKSRECHT – Het verkrijgen van een individueel door de nationale 

regelgevende  instantie  toe  te  kennen  gebruiksrecht  kan  wel  nog  als  voorwaarde  worden  gesteld 

wanneer dit noodzakelijk is voor een efficiënte toewijzing van nummers of radiofrequenties, tenzij in het 

geval van frequenties het gevaar van schadelijke interferentie te verwaarlozen is226. Ook het aantal toe 

te  kennen  gebruiksrechten mag niet a priori worden beperkt227. De  enige uitzondering hierop wordt 

gevormd door de noodzaak etherchaos  te  vermijden: wanneer dit noodzakelijk  is  voor het efficiënte 

gebruik  van  het  radiospectrum  kan  een  lidstaat  het  aantal  gebruiksrechten  wel  beperken 

overeenkomstig een speciaal daartoe voorziene procedure, die tot doel heeft de nodige garanties inzake 

transparantie en non‐discriminatie te voorzien228. De gebruiksrechten voor nummers moeten in principe 

binnen de drie weken worden verleend, terwijl de termijn voor het verkrijgen van gebruiksrechten op 

radiofrequenties maximaal zes weken mag bedragen229. 

                                                            
222

 Art. 3, al. 2 machtigingsrichtlijn. 

223 Art. 3, al. 3 machtigingsrichtlijn. 

224
 Art. 4 machtigingsrichtlijn. 

225 
Art. 12 machtigingsrichtlijn. 

226
 Art. 5, al. 1 machtigingsrichtlijn. 

227
 Art. 5, al. 5 machtigingsrichtlijn. 

228
 Art. 7 machtigingsrichtlijn. 

229
 Art. 5, al. 3 machtigingsrichtlijn. 
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TOEGANG  TOT  DE  MARKT  –  VERGOEDING  –  Zowel  voor  de  rechten  voor  het  gebruik  van  frequenties  en 

nummers, als voor het recht om faciliteiten te installeren kan een vergoeding worden ingesteld, om een 

optimaal gebruik van deze schaarse goederen te waarborgen230. Dergelijke vergoedingen dienen wel in 

verhouding  te  staan  tot  het  beoogde  doel  en  moeten  rekening  houden  met  de  algemene 

beleidsdoelstellingen van het nieuwe juridische kader231. Ter zake oordeelde het Hof van Justitie in zijn 

arrest van 8 september 2005 dat artikel 59 (nu: artikel 49) van het EG‐Verdrag zich niet verzet tegen een 

regeling  van  een  nationale  of  lokale  overheid  die  een  belasting  instelt  op  de  infrastructuur  voor 

persoonlijke en mobiele communicatie, zolang het cumulatieve effect van de lokale belastingen het vrije 

verkeer van mobiele telefoniediensten tussen lidstaten niet in gevaar brengt232. 

5. Markttoezicht in snel evoluerende markten – noodzaak aan flexibiliteit 

MARKTTOEZICHT  –  TOENEMENDE  CONCURRENTIE  –  NOODZAAK  AAN  FLEXIBILITEIT  –  Een  derde  belangrijke 

doelstelling  van  het  nieuwe  kader  is  de  aanpassing  van  de  bestaande  regelgeving  aan  de  snel 

evoluerende markten  voor  elektronische‐communicatienetwerken en  ‐diensten, waarop  zich  reeds  in 

meerdere of mindere mate vrije mededinging heeft ontwikkeld. Ter zake vertrekken de richtlijnen van 

2002 van het uitgangspunt dat alle bijzondere en exclusieve rechten zijn opgeheven en dat, mits enkele 

uitzonderingen,  alleen  nog  ex  ante‐verplichtingen  mogen  worden  opgelegd  aan  bepaalde  sterke 

operatoren nadat voor een specifieke markt tekortkomingen aan de werking van de vrije concurrentie 

zijn vastgesteld233. 

a. Aanmerkelijke marktmacht / sterke marktpositie (SMP) 

MARKTTOEZICHT  –  TOENEMENDE  CONCURRENTIE  –  ASYMMETRISCHE  REGELGEVING  –  Het  begrip  ‘aanmerkelijke 

marktmacht’ (AMM) of ‘sterke marktpositie’ (SMP)234 speelt bij het opleggen van ex ante‐verplichtingen 

nog  steeds  een  sleutelrol.  Ook  de  ‘oude’  richtlijnen  hanteerden  dit  concept  om  de  drempel  te 

formuleren waarboven ondernemingen als bedreigend voor een eerlijke en vrije mededinging werden 

beschouwd. Beschikte een onderneming over dergelijke aanmerkelijke marktmacht, dan werden haar 

van rechtswege bijkomende strengere regels opgelegd als tegengewicht voor haar sterke positie op de 

markt, met het oog op het creëren van een  level playing  field. Het was dus niet vereist dat dergelijke 

onderneming over een dominante positie in de zin van het mededingingsrecht (cf. artikel 82 EG‐Verdrag 

of  artikel  3  WBEM)  beschikte.  A  fortiori  moest  evenmin  misbruik  van  dergelijke  positie  worden 

                                                            
230

 Voor recente rechtspraak van het HvJ hieromtrent:  infra Deel III. Hoofdstuk 1. Afdeling C. 2. “Markttoegang: voorwaarden 
voor het toetreden tot de markt”, p. 276 e.v. 

231
 Art. 13 machtigingsrichtlijn. 

232
 HvJ 8 september 2005, nr. C‐544/03. 

233
 Art. 16, al. 3

 
en 4 kaderrichtlijn. 

234
 In de Europese richtlijnen is de Engelse term ‘significant market power’ (SMP) vertaald als ‘aanmerkelijke marktmacht’. De 

Belgische wet  van  13  juni  2005  betreffende  de  elektronische  communicatie  (WEC,  infra  384)  spreekt  evenwel  van  ‘sterke 
marktpositie’ (eveneens af te korten tot SMP), reden waarom wij hierna systematisch de afkorting “SMP” gebruiken, vermits de 
inhoudelijke betekenis van beide identiek is. 
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aangetoond  alvorens over  te  gaan  tot het opleggen  van  sectorspecifieke  ex  ante  verplichtingen. Het 

SMP‐concept functioneerde bijgevolg in principe onafhankelijk van het dominantie‐concept235. 

MARKTTOEZICHT – TOENEMENDE CONCURRENTIE – NOODZAAK AAN FLEXIBELER CRITERIUM – Aan deze regeling wordt 

door de nieuwe richtlijnen niet fundamenteel geraakt. Wel was uit de evaluatie van het bestaande SMP‐

begrip gebleken dat dit onvoldoende dynamisch was om ook  in de  toekomst een slagvaardig  toezicht 

over  de  door  snelle  en  onvoorzienbare  evoluties  gekenmerkte  elektronische‐communicatiemarkten 

mogelijk  te  maken.  Bovendien  drong  zich  een  aanpassing  op  om  de  toenemende  mededinging  in 

rekening  te  kunnen brengen.   Het  resultaat  is  enerzijds  een  geherdefinieerd  SMP‐begrip dat nauwer 

aansluit bij de term ‘machtspositie’ uit het algemene mededingingsrecht236, en anderzijds in elk van de 

drie fasen  in de toepassing van het SMP‐concept, zijnde marktdefinitie, marktanalyse en het opleggen 

van verplichtingen een grotere beslissingsmarge toekent aan de nationale regelgevende instanties237. 

MARKTTOEZICHT  –  TOENEMENDE  CONCURRENTIE  –  PRIMAUTEIT  MEDEDINGINGSRECHT  –  Op  het  vlak  van  de 

verhouding  tussen  sectorspecifiek en algemeen mededingingsrecht  stelde de aanbeveling 2003238 van 

de  Europese  Commissie  als  algemeen  principe  voorop  dat  enkel  die  markten  mochten  worden 

afgebakend  waar  nationaal  en  Europees  mededingingsrecht  onvoldoende  werd  geacht  om 

concurrentieverstoringen  aan  te  pakken  en  een  duurzame,  effectieve  mededinging  te  verzekeren. 

Overweging 9 van de aanbeveling 2003 bepaalde dat deze voorwaarde inhoudt dat aan drie cumulatieve 

criteria moet zijn voldaan: de aanwezigheid van hoge structurele of wettelijke marktdrempels die niet 

van tijdelijke aard zijn, de afwezigheid van karakteristieken (zowel structureel als gedragsmatig) die erop 

duiden dat de markt op termijn daadwerkelijk concurrerend kan worden, en de ontoereikendheid van 

het algemene mededingingsrecht op zichzelf.  In haar nieuwe aanbeveling 2007 bepaalt de Commissie 

voortaan  zelfs  in het dispositief van de aanbeveling dat de nationale  toezichthouders deze  test enkel 

                                                            
235

  Over  het  SMP‐begrip  onder  het  oude  en  nieuwe  regelgevende  kader,  zie  uitvoerig:  P.  VALCKE,  Digitale  Diversiteit  – 
Convergentie van Media‐, Telecommunicatie‐ en Mededingingsrecht, Brussel, Larcier, 2004, 375‐407 en 453‐505. Specifiek over 
het nieuwe: A. DE STREEL, “The New Concept Of ‘Significant Market Power’ “, ECLR 2003, 535‐542. Over het verband tussen het 
sectorspecifieke  en  algemene mededingingsrecht:  A. DE  STREEL,  “The  Integration  of  Competition  Law  Principles  in  the New 
European Regulatory Framework for Electronic Communications” World Competition 2003, vol. 26, afl. 3, 489‐513.  

236
  Zie  artikel  82  EG‐Verdrag  en  artikel  2  Concentratieverordening,  zoals  geïnterpreteerd  door  het Hof  van  Justitie  en  het 

Gerecht  van  Eerste  Aanleg  (bijvoorbeeld  HvJ  14  februari  1978,  nr.  27/76,  r.o.  65;  HvJ  13  februari  1979,  nr.  85/76;  HvJ  9 
november 1983, nr. 322/81,  r.o. 6; HvJ 3 oktober 1985, nr.   311/84,  r.o. 16. Heel wat  rechtsleer  is  echter  kritisch over de 
oriëntatie van de sectorspecifieke begrippen op het algemene mededingingsrecht, doorgaans omdat ze een contaminatie van 
dat  laaste vrezen. Zie: A. DE STREEL, “The Relationship between Competition Law and Sector Specific Regulation’: The case of 
electronic communications”, Reflets et Perspectives 2008, nr. 1, 60 en 64‐65 (53‐70) en de referenties aldaar. 

237
  In de hierna  volgende paragrafen worden de verschillende  stappen  in het SMP‐regime  slechts beknopt besproken. Voor 

meer details, zie: A. DE STREEL, “Market Definitions in the new European regulatory framework for electronic communications”, 
Info 2003, vol. 5, afl. 3, 27‐47 en de verwijzigen aldaar. Specifiek voor de mobiele sector, zie: P. VALCKE, R. QUECK en E. LIEVENS, EU 
Communications Law: Significant Market Power  in  the Mobile Sector, Cheltenham  (UK) & Northampton  (USA), Edward Elgar, 
2005, 187 p. 

238
 Infra 62, voetnoot 211. 
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dienen  uit  te  voeren  wanneer  zij  andere  dan  de  door  de  Commissie  opgelijste  markten  willen 

identificeren239. 

MARKTTOEZICHT  –  TOENEMENDE  CONCURRENTIE  –  MARKTDEFINITIE  –  Vervolgens  moeten  de  nationale 

markttoezichthouders  op  regelmatige  tijdstippen  de  markten  uit  de  aanbeveling  van  de  Europese 

Commissie definiëren240. De afbakening van de markten dient door de markttoezichthouders te worden 

uitgevoerd overeenkomstig de beginselen van het mededingingsrecht. Bovendien zijn zij ook verplicht 

om  zoveel mogelijk  rekening  te  houden met  de  aanbevelingen  en  de  richtsnoeren  van  de  Europese 

Commissie, waarin zij het voorbeeld aanhaalt van de test van de “hypothetische monopolist”. Die test 

houdt  in  dat  de  markttoezichthouder  moet  nagaan  welke  gevolgen  een  kleine  maar  significante 

blijvende prijsverhoging heeft op het gedrag van consumenten en producenten: wijken relatief gezien 

veel  consumenten  of  producenten  uit  naar  een  alternatief  product  (i.e.  in  geval  van  een  grote 

prijselasticiteit), dan kunnen deze alternatieven als substitueerbaar met het betrokken product worden 

beschouwd, en behoren deze producten of diensten tot dezelfde relevante markt.  

MARKTTOEZICHT – TOENEMENDE CONCURRENTIE – MARKTANALYSE – De tweede fase van het SMP‐gebeuren, de 

marktanalyse,  houdt  essentieel  in  dat  de  markttoezichthouder  nagaat  welke  operator(en)  op  een 

geïdentificeerde markt als SMP‐operator kan/kunnen worden beschouwd241. Ook op dit vlak  laten de 

richtlijnen meer  flexibiliteit toe, aangezien het wettelijk marktaandeelcriterium van  in beginsel 25% of 

hoger  wordt  verlaten  ten  voordele  van  een  op  basis  van  het  mededingingsrechtelijke  concept 

‘machtspositie’  geschoeide  invulling.  Voortaan  “[wordt]  een  onderneming  geacht  een  aanmerkelijke 

marktmacht te hebben wanneer zij, alleen of samen met andere, een aan machtspositie gelijkwaardige 

positie,  dit wil  zeggen  een  economische  kracht  bezit  die  haar  in  staat  stelt  zich  in  belangrijke mate 

onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en uiteindelijk consumenten  te gedragen”242. Bovendien 

wordt aan de markttoezichthouders ook de mogelijkheid gegeven om een gezamenlijke machtspositie in 

hoofde van  twee of meer ondernemingen  (‘joint dominance’) vast  te  stellen, of de onderneming met 

SMP  eveneens  als  machtig  te  beschouwen  op  nauw  verwante  markten  (‘hefboomeffect’  of 

‘leverage’)243. 

MARKTTOEZICHT  –  TOENEMENDE  CONCURRENTIE – OPLEGGEN  VAN  VERPLICHTINGEN –  Tenslotte wordt ook  in de 

derde  fase,  het  opleggen  van  specifieke  verplichtingen  aan  de  ondernemingen  die  op  een  bepaalde 

                                                            
239

 Over deze zogenaamde “drie criteria‐test”, zie: A. DE STREEL, “Remedies in the European Electronic Communications Sector”, 
in D. GERADIN  (ed.),  Remedies  in Network  Industries:  EC  Competition  Law  vs.  Sector‐specific  Regulation,  Antwerpen‐Oxford, 
Intersentia, 2004, 67‐124. Wij kunnen ons evenwel niet van de indruk ontdoen dat de Commissie hierbij een uitermate ruime 
interpretatie hanteert van haar bevoegdheidsgrond ter zake, namelijk artikel 15, al. 1 kaderrichtlijn. 

240
 Art. 15 al. 3 kaderrichtlijn. 

241
 Art. 16, al. 1 kaderrichtlijn 

242
 Art. 14, al. 2 lid kaderrichtlijn. 

243
 Art. 14, al. 2 en 3 kaderrichtlijn. 
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markt  over  SMP  beschikken244,  een  grotere  dynamiek  en  flexibiliteit  ingebouwd.  Als  algemeen 

uitgangspunt  bepaalt  artikel  16  kaderrichtlijn  dat  bijzondere  verplichtingen  slechts  kunnen  worden 

opgelegd  wanneer  een  bepaalde  markt  niet  concurrentieel  is  (in  de  praktijk:  als  er  minstens  één 

onderneming met SMP op de betrokken markt kan worden geïdentificeerd) én wanneer bovendien het 

algemene mededingingsrecht  niet  volstaat  om  de  vastgestelde  tekortkomingen  te  remediëren.  Alle 

markten moeten  regelmatig worden geanalyseerd na  te gaan of er bepaalde verplichtingen opgelegd, 

gewijzigd  of  geschrapt  dienen  te  worden.  In  tegenstelling  tot  het  vroegere  regime  worden  deze 

verplichtingen  dus  niet  langer  van  rechtswege  opgelegd.  De  richtlijnen  (in  hoofdzaak  de 

toegangsrichtlijn  en  de  universeledienstrichtlijn)  bevatten  enkel  een  opsomming  van  mogelijke 

verplichtingen  (zie  kader),  terwijl  de  verantwoordelijkheid  om  deze  geval  per  geval  op  te  leggen 

voortaan  bij  de  nationale  markttoezichthouders  ligt245.  Omdat  de  uitgevaardigde  maatregelen  in 

verhouding moeten zijn met het gestelde probleem, wordt dit nieuwe systeem ook wel eens aangeduid 

met  de  term  “proportionele  regulering”246.  Omwille  van  het  feit  dat  de  verplichtingen  die  aan  de 

verschillende marktspelers worden opgelegd verschillen, wordt ook geregeld de  term “asymmetrische 

regulering” gebruikt.  

 

Juridische grondslag  Omschrijving 

Artikel 9 toegangsrichtlijn Verplichtingen inzake transparantie

Artikel 10 toegangsrichtlijn Verplichtingen inzake non‐discriminatie

Artikel 11 toegangsrichtlijn Verplichtingen tot het voeren van gescheiden boekhoudingen 

Artikel 12 toegangsrichtlijn Verplichtingen inzake toegang tot en gebruik van netwerkfaciliteiten

Artikel 13 toegangsrichtlijn Verplichtingen inzake prijscontrole en kostentoerekening247 

Artikel 17 universele dienstrichtlijn  Verplichtingen inzake diensten die aan eindgebruikers worden aangeboden

                                                            
244

  Slechts  in  uitzonderlijke  en  duidelijk  omschreven  gevallen  kunnen  bijzondere  verplichtingen  worden  opgelegd  aan 
operatoren zonder SMP, zie art. 8, al. 3 lid toegangsrichtlijn. 

245
 Zie artikel 16 kaderrichtlijn, artikel 5, al. 4

 
en artikel 8 toegangsrichtlijn, en artikel 16 universeledienstrichtlijn. 

246
 Zie bijvoorbeeld: OVUM en SQUIRE SANDERS, Study on the Development of Competition  for Electronic Communications Access 

Networks and Services, februari 2001, 28 p. 

247
 Zie in dit verband, de Aanbev.Comm. 7 mei 2009, nr. 2009/396/EG inzake de regelgeving voor afgiftetarieven van vaste en 

mobiele telefonie in de EU, Pb.L. 20 mei 2009, afl. 124, 67, waarmee de Commissie een aantal tegenstrijdigheden wil tegengaan 
die  tussen  de  verschillende  lidstaten  bestaan  bij  de  regeling  van  tarieven  voor  gespreksafgifte.  Vooral  op  het  vlak  van  de 
verplichting  tot  kostenoriëntering  stelt  de  Commissie  vast  dat  er  niet  alleen  zeer  uiteenlopende 
kostentoerekeningsinstrumenten bestaan, maar dat deze instrumenten ook op zeer verschillende manieren worden toegepast. 
De  verplichting  tot  het  hanteren  van  een  zuiver  LRIC‐model  uit  het  oorspronkelijke  commissievoorstel  van  aanbeveling  is 
behouden, maar de lidstaten krijgen wel een langere periode om de nodige kostenmodellen geïmplementeerd te krijgen. 
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Artikel 18 universele dienstrichtlijn  Verplichtingen inzake het aanbieden van huurlijnen 

Artikel 19 universele dienstrichtlijn  Verplichtingen inzake carrierkeuze en carriervoorkeuze 

Kader: Overzicht van verplichtingen 

 

MARKTTOEZICHT – OVERGANGSBEPALINGEN – Tenslotte dient  in herinnering te worden gebracht dat het Hof 

van  Justitie  in  verband  met  de  overgang  tussen  wettelijke  verplichtingen  op  basis  van  de  “oude” 

richtlijnen en de proportionele verplichtingen zoals opgelegd door de nationale regelgevende instanties 

bevestigde dat de overgangsbepalingen van de  richtlijnen over de elektronische  communicatie  (meer 

bepaald,  in  dit  concrete  geval:  de  algemene  overgangsbepaling  uit  artikel  27  kaderrichtlijn  en  de 

specifieke overgangsbepaling in verband met marktanalyses en het in stand houden van remedies tot na 

de  afronding  van  de  eerste  procedure  van  marktanalyse  uit  artikel  16  universeledienstrichtlijn)  zo 

moeten worden gelezen dat een eerder opgelegde verplichting  zoals de goedkeuring van de  tarieven 

voor  de  levering  van  spraaktelefoniediensten  aan  eindgebruikers  door  ondernemingen  met  een 

machtspositie voorlopig in stand kan worden gehouden248. 

b. Verplichtingen op ‘groothandelsniveau’: een nadere blik op toegang en interconnectie 

MARKTTOEZICHT – VERPLICHTINGEN OP GROOTHANDELSNIVEAU – Een cruciale verplichting die in de relatie tussen 

operatoren  (‘groothandelsniveau’)    kan worden  opgelegd,  is  ongetwijfeld  die  inzake  toegang  tot  en 

gebruik van  specifieke netwerkfaciliteiten,  zoals voorzien  in artikel 12  toegangsrichtlijn. Deze  toegang 

voor  concurrerende netwerkoperatoren of alternatieve dienstenaanbieders wordt beschouwd als een 

middel om de concurrentie te vergroten, en wordt essentieel geacht voor het opzetten en ontwikkelen 

van  trans‐Europese  netwerken  en  het  verzekeren  van  eind‐tot‐eind‐connectiviteit  en  onderlinge 

interoperabiliteit  van  netwerken.  Van  oudsher  is  bijgevolg  in  het  telecommunicatiebeleid  heel  wat 

aandacht  besteed  aan  de  toegang  tot  en  interconnectie  van  telecommunicatienetwerken.  Voor  alle 

toegangsvraagstukken in de elektronische‐communicatiesector bevat de toegangsrichtlijn van 2002 een 

gemeenschappelijk kader. Opnieuw spelen  flexibiliteit en technologieneutraliteit daarin een voorname 

rol.  Zo wordt het begrip  “toegang”  erg  ruim omschreven  als  “het beschikbaar  stellen  van  faciliteiten 

en/of  diensten  aan  een  andere  onderneming,  […] met  het  oog  op  het  aanbieden  van  elektronische‐

communicatiediensten”249.  Interconnectie,  of  het  “fysiek  en  logisch  verbinden  van  openbare 

communicatienetwerken  die  door  dezelfde  of  een  andere  onderneming  worden  gebruikt  om  het  de 

gebruikers van een onderneming mogelijk te maken te communiceren met die van dezelfde of van een 

andere  onderneming  of  toegang  te  hebben  tot  diensten  die  door  een  andere  onderneming  worden 

aangeboden”, wordt expliciet een bijzondere vorm van toegang genoemd die wordt gerealiseerd tussen 

exploitanten van openbare netwerken250. 

                                                            
248

 HvJ 22 november 2007, nr. C‐262/06. 

249
 Art. 2, a) toegangsrichtlijn. 

250
 Art. 2, b) toegangsrichtlijn. 
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INTERCONNECTIE  EN  TOEGANG  –  UITGANGSPUNT  –  Zoals  voorheen,  neemt  ook  de  toegangsrichtlijn  de 

commerciële  onderhandeling  tussen  operatoren  als  uitgangspunt  voor  de  totstandbrenging  van 

toegangs‐  en/of  interconnectie‐overeenkomsten251.  Exploitanten  van  openbare 

communicatienetwerken krijgen evenwel nog steeds het recht en de plicht toegekend om met elkaar te 

onderhandelen  over  interconnectie  “met  het  doel  algemeen  beschikbare  elektronische‐

communicatiediensten aan te bieden, teneinde de verlening en de interoperabiliteit van de diensten in de 

gehele gemeenschap te waarborgen”252. Als verdere mogelijke op te leggen verplichtingen vermeldt de 

toegangsrichtlijn onder meer het aan “derden toegang verlenen tot bepaalde netwerkelementen en/of 

faciliteiten, met  inbegrip  van ontbundelde  toegang  tot het aansluitnetwerk”, alsook het  “zorgen  voor 

interconnectie van netwerken of netwerkfaciliteiten” 253. 

c. Verplichtingen op ‘kleinhandelsniveau’ 

MARKTTOEZICHT  –  VERPLICHTINGEN  OP  KLEINHANDELSNIVEAU  – Ook  in  de  universeledienstrichtlijn254  zijn  een 

aantal  mogelijke  verplichtingen  terug  te  vinden  die  aan  ondernemingen  met  SMP  kunnen  worden 

opgelegd. De in deze richtlijn voorziene verplichtingen hebben allemaal betrekking op de relatie tussen 

de  aanbieder  en  zijn  klanten  en  worden  daarom  verplichtingen  op  ‘kleinhandels’‐  of  ‘retail’‐niveau 

geheten. Zij kunnen bijvoorbeeld inhouden dat aangewezen ondernemingen geen buitensporige prijzen 

mogen vragen, de toegang tot de markt niet mogen belemmeren, de mededinging niet mogen beperken 

door  middel  van  afbraakprijzen  (‘price  squeeze’),  geen  ongegronde  voorkeur  voor  bepaalde 

eindgebruikers aan de dag mogen leggen en diensten niet op een onredelijke wijze mogen bundelen. De 

markttoezichthouders kunnen dus onder bepaalde omstandigheden passende prijsplafonds opleggen, of 

de verplichting om de tarieven af te stemmen op de kosten of de prijzen op vergelijkbare markten. Het 

opleggen van deze verplichtingen om te verhelpen aan de afwezigheid van daadwerkelijke mededinging 

op  een  eindgebruikersmarkt  is  echter onderworpen  aan de  voorwaarde dat de doelstellingen die de 

nationale toezichthouder nastreeft255 niet kunnen worden bereikt met de  ‘groothandelsverplichtingen’ 

uit de toegangsrichtlijn of de  in artikel 19 universeledienstrichtlijn voorziene maatregelen betreffende 

operatorkeuze  of  operatorvoorkeuze256.  Zij moeten  overigens,  zoals  de  ‘groothandelsverplichtingen’, 

“gebaseerd zijn op de aard van het geconstateerde probleem, en evenredig en verantwoord zijn  in het 

licht van de doelstellingen van artikel 8 [kaderrichtlijn]”257. 

                                                            
251

 Art. 3 toegangsrichtlijn. 

252
  Art.  4  toegangsrichtlijn.  Voor  recente  rechtspraak  van  het  HvJ  hieromtrent:  infra  Deel  III.  Hoofdstuk  1.  Afdeling  C.  3. 

“Marktregulering: opvolging en aansturing marktgedrag marktspelers”, p. 278 e.v. 

253
 Art. 12 al. 1 toegangsrichtlijn. 

254
 Meer bepaald: de artikelen 17 tot en met 19 universeledienstrichtlijn. 

255
 Zie: artikel 8 kaderrichtlijn, infra Deel III. Hoofdstuk 1. Afdeling B. II.”Beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen”, p. 266 

e.v. 

256
 Art. 17, al. 1 en overweging 26 universeledienstrichtlijn. 

257
 Art. 17, al. 2 universeledienstrichtlijn). 
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6. Universele dienst 

UNIVERSELE DIENST – OVERZICHT – De  inhoud van de universele dienst wordt vastgesteld door artikel 3 en 

volgende  van  de  universeledienstrichtlijn.  Het  pakket  dat  aan  de  eindgebruikers  moet  worden 

gegarandeerd  bestaat  uit  de  volgende  elementen:  toegang  tot  het  vaste  telefoonnetwerk  op  een 

bepaalde  plaats,  tot  een  inlichtingendienst  en  telefoongidsen,  en  tot  openbare  betaaltelefoons, 

bijzondere  maatregelen  voor  gehandicapte  personen,  bijzondere  bepalingen  in  verband  met  de 

betaalbaarheid van diensten, ook voor specifieke sociale groepen en geografische uniformiteit van de 

tarieven,  de  beheersing  van  de  uitgaven  van  de  abonnee,  en  de  kwaliteit  van  de  universele  dienst. 

Daarnaast  bevat  de  richtlijn  ook  bepalingen  over  de  aanwijzing  van  de  ondernemingen  die  belast 

worden met  de  verlening  van  de  universele  dienst.  Zo  stelt  zij  het  principe  voorop  dat  geen  enkele 

onderneming  a  priori mag worden  uitgesloten  voor  de  levering  van  de  universele  dienst258. Wat  de 

financiering  van  de  kosten  van  de  universele  dienst  betreft,  bepalen  de  artikelen  12  tot  14  van  de 

richtlijn dat, indien de eventuele tussenkomst van de overheid onvoldoende is, de financiële last aan de 

marktspelers mag worden opgelegd wanneer de nationale regelgevende overheid heeft vastgesteld dat 

die  onredelijk  is.  Tenslotte  voorziet  de  richtlijn  voor  de  lidstaten  in  de mogelijkheid  om  bijkomende 

diensten beschikbaar te stellen, evenwel zonder de vergoeding daarvoor ten  laste van de marktspelers 

te leggen259. 

7. Consumentenbescherming en privacy 

BESCHERMING VAN GEBRUIKERS – De universeledienstrichtlijn bevat voor het overige een aantal algemene 

bepalingen  met  betrekking  tot  de  belangen  en  de  rechten  van  de  eindgebruikers260.  Zo  moeten 

operatoren worden verplicht om met hun klanten een contract af te sluiten waarin een minimum aantal 

punten  zijn  opgenomen  (bijvoorbeeld:  prijzen,  looptijd,  schadevergoedings‐  en 

terugbetalingsregelingen,  enz.),  alsook  om  bepaalde  informatie  inzake  tarieven  en  kwaliteit  op 

transparante wijze bekend te maken261. De lidstaten dienen te waken over de kwaliteit van de dienst, de 

integriteit van de netwerken, alsook bepaalde garanties in te bouwen inzake telefonische assistentie en 

inlichtingendiensten,  het  Europees  noodnummer262,  uniforme  Europese  toegangscodes,  toegang  tot 

niet‐geografische  nummers,  het  aanbieden  van  sommige  extra  faciliteiten,  en  het  behoud  door  de 

eindgebruiker van zijn  telefoonnummer bij wijziging van operator263. Uit de gehanteerde  terminologie 

blijkt dat deze consumentenbeschermende bepalingen hoofdzakelijk van toepassing zijn op de toegang 

tot het vaste openbare telefoonnet en tot klassieke openbare spraaktelefoondiensten. 

                                                            
258

 Zie ook: HvJ 19  juni 2008, nr. C‐220/07, waarin Frankrijk werd veroordeeld wegens het vereisen van het aanbod van de 
universele dienst op het gehele grondgebied. 

259
 Art. 32 universeledienstrichtlijn. 

260
 Voor een bespreking van de ruimere historische context, zie : P. NIHOUL, “Les relations entre libéralisation et protection des 

consommateurs. Une  analyse  fondée  sur  l’étude  du  cadre  réglementaire  relatif  aux  communications  électroniques  dans  la 
Communauté européenne, REDC 2009, afl. 2‐3, 439‐467. 

261
 Art. 20 en 21 universeledienstrichtlijn. 

262
 Zie ter zake: HvJ 9 oktober 2008, nr. C‐230/07, HvJ 11 september 2008, nr. C‐274/07 en HvJ 25 juli 2008, nr. C‐493/07. 

263
 Art. 22 t.e.m. 30 universeledienstrichtlijn. 
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BESCHERMING  VAN  PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER  –  Tenslotte  zijn  de  gewijzigde markten  en  technologie  ook 

gereflecteerd  in de  richtlijn over de bescherming van de persoonlijke  levenssfeer  in de elektronische‐

communicatiesector.  Zo  wordt  het  toepassingsgebied  van  de  bescherming  van  de  persoonlijke 

levenssfeer  uitgebreid  in  het  licht  van  nieuwe  en  te  voorziene  ontwikkelingen  op  het  gebied  van 

elektronische‐communicatiediensten en  ‐technologieën. Wel worden omroepactiviteiten, gelet op het 

doorgaans publieke  karakter  van de  verspreide  informatie, uitgesloten uit het  toepassingsgebied  van 

deze richtlijn264. Een andere belangrijke nieuwigheid is dat de geboden bescherming zich niet langer tot 

natuurlijke personen beperkt. Door hoofdzakelijk gebruik te maken van het begrip “abonnee”, in artikel 

2, k) kaderrichtlijn gedefinieerd als “een natuurlijke of rechtspersoon die partij  is bij een overeenkomst 

met de aanbieder van openbare elektronische‐communicatiediensten voor de levering van die diensten”, 

worden een aantal privacybeschermende maatregelen uitgebreid naar  rechtspersonen. Verder springt 

ook de nieuwe bepaling over de bescherming van locatiegegevens in het oog265. Dergelijke gegevens, die 

luidens  artikel  2,  c)  worden  gedefinieerd  als  “gegevens  die  worden  verwerkt  in  een  elektronische‐

communicatienetwerk waarmee de geografische positie van de eindapparatuur van een gebruiker van 

een algemeen beschikbaar elektronische‐communicatiedienst wordt aangegeven” en die kunnen worden 

gebruikt  voor  het  aanbieden  van  diensten  met  toegevoegde  waarde  (zoals  bijvoorbeeld: 

geïndividualiseerde verkeersinformatie en geleidingsdiensten voor bestuurders) mogen alleen worden 

verwerkt wanneer de abonnee daartoe vooraf  toestemming heeft gegeven. Bovendien moet hij over 

een eenvoudige methode beschikken om de  verwerking  van  locatiegegevens  kosteloos  tijdelijk uit  te 

schakelen.  Tenslotte  vermeldt  de  nieuwe  richtlijn  expliciet  dat  het  gebruik  van  automatische 

oproepsystemen (d.i. een systeem zonder menselijke tussenkomst), dan wel fax of e‐mail met het oog 

op direct marketing alleen kan worden toegestaan wanneer de betrokken abonnee daarin vooraf heeft 

toegestemd266. 

Afdeling D. 2003‐2009: nieuwe bijsturing van richtlijnen 

I. Herziening regelgevend kader: review 2006 en voorstellen Commissie 

HERZIENING RICHTLIJNEN 2006 – HERZIENING  AANBEVELING –  STANDPUNT COMMISSIE – Ten  laatste medio 2006 

moest de Commissie de werking van het Europese regelgevingskader van 2002 evalueren267. Terwijl  in 

die periode heel wat lidstaten nog druk aan het werk waren om de richtlijnen uit 2002 in nationaal recht 

om te zetten268, werd dat kader op Europees niveau reeds geëvalueerd door de rechtsleer269 en door de 

                                                            
264

 Zie ter zake: overweging 16 richtlijn e‐privacy. 

265
 Art. 9 richtlijn e‐privacy. 

266
 Art. 13 al. 1 richtlijn e‐privacy. 

267
 Art. 25 kaderrichtlijn, artikel 16 machtigingsrichtlijn, artikel 17  toegangsrichtlijn, artikel 36.3 universeledienstrichtlijn. Wat 

betreft de Richtlijn privacy en elektronische communicatie: 31 oktober 2006 (artikel 18). 

268
  Met  doorgaans  de  nodige  inbreukprocedures  tot  gevolg,  zie  bijvoorbeeld:  N.  VAN  EIJK  en  D.  STEVENS,  “Rubriek 

telecommuncatie”, Computerr. 2007, 48 – 51, alsook   N. VAN EIJK en D. STEVENS, “Rubriek telecommuncatie”, Computerr. 2007, 
178 – 181. 
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Europese Commissie in haar mededeling van 26 juni 2006270. Naast een verslag over de werking van het 

richtlijnpakket  inzake elektronische‐communicatienetwerken en –diensten, gaf de mededeling ook het 

startschot voor een openbare raadpleging over het toekomstig kader voor de sector. Over het algemeen 

stelt de Commissie  in haar mededeling dat het kader van 2002  zijn belangrijkste doelstellingen heeft 

bereikt,  maar  dat  op  een  aantal  gebieden  toch  veranderingen  nodig  zijn271.  Zo  wordt  onder meer 

voorgesteld  om  verouderde maatregelen  in  te  trekken,  en  om  de  administratieve  overlast  rond  het 

analyseren  van  de markten  te  verminderen,  zeker  in  het  geval  van  nieuwe  en  ontluikende markten, 

waar  sommige  spelers  zelfs  pleitten  voor  een  tijdelijke  terughoudendheid  van wet‐  en  regelgeving. 

Daarnaast argumenteert de Commissie eens te meer dat belangrijke verbeteringen noodzakelijk zijn aan 

de wijze waarop het radiospectrum in de Unie wordt beheerd. De Commissie is met name van oordeel 

dat  een  meer  doelmatig  spectrumbeheer  zou  kunnen  bijdragen  aan  een  aanbod  van  innovatieve, 

diverse en betaalbare diensten voor de Europese burger en het  concurrentievermogen van Europese 

ICT‐bedrijven  kan  versterken.  Tenslotte  stelt  zij  een  aantal  aanpassingen  voor met  het  oog  op  het 

consolideren  van  de  interne  markt,  het  bieden  van  een  betere  bescherming  aan  consumenten  en 

gebruikers en het verbeteren van de veiligheid en integriteit van de netwerken. Tegelijk met haar review 

2006 stelde de Europese Commissie op grond van artikel 15.1 kaderrichtlijn ook een nieuwe aanbeveling 

marktanalyse  voor.  Ook  daarin  geeft  de  Commissie  aan  enerzijds  van  oordeel  te  zijn  dat  slechts 

punctuele  en weinig  fundamentele wijzigingen  vereist  zijn, maar  anderzijds  ook  dat  de  toegenomen 

concurrentie op de markten voor elektronische communicatie toch als gevolg zou moeten hebben dat 

het  aantal  door  nationale  regelgevende  instanties  te  evalueren  markten  aanzienlijk  zou  worden 

gereduceerd272. 

COMMISSIEVOORSTELLEN  HERZIENING  RICHTLIJNEN  –  OVERZICHT  –  Op  13  november  2007  publiceerde  de 

Europese Commissie uiteindelijk haar verslag over de evaluatie van het bestaande  richtlijnenkader273, 

alsook twee voorstellen van wijzigingsrichtlijnen en een voorstel van verordening tot oprichting van een 

                                                                                                                                                                                                
269

  A.  DE  STREEL,  “The  current  and  future  European  regulation  of  electronic  communications:  A  critical  assessment”, 
Telecommunications  Policy  2008,  volume  32,  issue  11,  722‐734,  F.  DEHOUSSE  en  T.  ZGAJEWSKI,  “The  2003  Electronic 
Communications Framework: What Has Happened?”, Stud.Dipl. 2006, vol. LIX, nr. 3, 7‐46; A. DE STREEL, “A First Assessment of 
the New European Regulatory Framework for Electronic Communications”, C&S 2005, nr. 58, 141‐170. 

270 Med.Comm. 29 juni 2006, nr. COM(2006)334 def., Mededeling over de herziening van het regelgevingskader van de EU voor 
elektronische‐communicatienetwerken  en  diensten,  (hierna:  review  2006).  Twee  documenten  lichten  deze mededeling  toe: 
B.Comm.  29  juni  2006,  nr.  SEC(2006)  816  Commission  staff  working  document  ‐  Annex  to  the  Communication  from  the 
Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social committee and the Committee of the 
Regions  on  the  Review  of  the  EU  Regulatory  Framework  for  electronic  communications  networks  and  services  ‐  Proposed 
Changes  (hierna: werkdocument  2006)  enerzijds,  en  B.Comm.  28  juni  2006,  nr.  SEC(2006)  817,  Commission  staff working 
document  ‐  Annex  to  the  Communication  from  the  Commission  to  the  Council,  the  European  Parliament,  the  European 
Economic  and  Social  committee  and  the  Committee  of  the  Regions  on  the  Review  of  the  EU  Regulatory  Framework  for 
electronic communications networks and services ‐ Impact assessment, (hierna: effectbeoordeling 2006) anderzijds. 

271
 Review 2006, 12. 

272
 N. VAN EIJK en D. STEVENS, “Rubriek telecommuncatie”, Computerr. 2007/6, 300. 

273
  Med.Comm.  13  november  2007,  nr.  COM(2007)  696  def,  Verslag  over  de  resultaten  van  de  evaluatie  van  het  EU‐

regelgevingskader  voor  elektronische‐communicatienetwerken  en  –diensten  overeenkomstig  Richtlijn  2002/21/EG  en 
samenvatting van de hervormingsvoorstellen van 2007. 
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nieuwe Europese markttoezichthouder. Het eerste  voorstel  van  richtlijn brengt de wijzigingen  samen 

aan  de  huidige  kaderrichtlijn, machtigingsrichtlijn  en  toegangsrichtlijn274,  terwijl  het  tweede  voorstel 

betrekking heeft op aanpassingen aan de universeledienstrichtlijn en aan de  richtlijn e‐privacy275. Het 

voorstel  van  verordening  voorzag  in  de  oprichting  van  een  nieuwe  ‘Europese  Autoriteit  voor  de 

elektronische‐communicatiemarkt’ met uitgebreide bevoegdheden276. 

II. Verdere werkzaamheden 

1. Reeds doorgevoerde aanpassingen regelgevend kader 

a. Aanbeveling 2007 

AANBEVELING MARKTEN 2007 – Overigens voegde de Commissie op het vlak van het stroomlijnen van de 

procedure  voor marktanalyse meteen  de  daad  bij  het woord, met  haar  nieuwe  aanbeveling  inzake 

marktdefinitie277. Deze nieuwe aanbeveling 2007 bevat,  in  tegenstelling  tot de eerste aanbeveling uit 

2003,  nog  slechts  zeven  markten  die  volgens  de  Commissie  de  “drie  criteria‐test”  (namelijk:  hoge 

toetredingsbelemmeringen, geen concurrentie mogelijk binnen relevante tijdshorizon en toepassing van 

mededingingsrecht alleen kan de marktverstoring niet verhelpen) doorstaan en bijgevolg aan ex ante 

regulering onderworpen moeten worden. Het gaat meer bepaald om volgende markten: 

1. (Kleinhandelsmarkt voor) Toegang tot het openbare telefoonnet op een vaste locatie voor 
particuliere en niet‐particuliere gebruikers. 

2. (Groothandelsmarkt voor) Gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op 
een vaste locatie. 

3.  (Groothandelsmarkt voor) Gespreksafgifte op afzonderlijke openbare  telefoonnetwerken, 
verzorgd op een vaste locatie. 

4. (Groothandelsmarkt voor) (Fysieke) toegang tot netwerkinfrastructuur op wholesale‐niveau 
(inclusief gedeelde of volledig ontbundelde toegang) op een vaste locatie. 

5. Wholesalebreedbandtoegang 

                                                            
274

 B.Comm. 13 november 2007, nr. COM(2007)697 def, Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging  van  de  Richtlijnen  2002/21/EG  inzake  een  gemeenschappelijk  regelgevingskader  voor  elektronische‐
communicatienetwerken  en  ‐diensten,  2002/19/EG  inzake  de  toegang  tot  en  interconnectie  van  elektronische‐
communicatienetwerken  en  bijbehorende  faciliteiten  2002/20/EG  betreffende  de  machtiging  voor  elektronische‐
communicatienetwerken en –diensten. 

275
 B.Comm. 13 november 2007, nr. COM(2007)698 def, Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging  van  Richtlijn  2002/22/EG  inzake  de  universele  dienst  en  gebruikersrechten  met  betrekking  tot  elektronische‐
communicatienetwerken  en  ‐diensten,  Richtlĳn  2002/58/EG  betreffende  de  verwerking  van  persoonsgegevens  en  de 
bescherming  van  de  persoonlĳke  levenssfeer  in  de  sector  elektronische  communicatie  en  Verordening  (EG)  nr.  2006/2004 
betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming. 

276
 B.Comm. 13 november 2007, nr. COM(2007)699 def, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad 

tot oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiemarkt. 

277
 Aanbev.Comm. 17 december 2007, nr. 2007/879 betreffende relevante producten‐ en dienstenmarkten in de elektronische‐

communicatiesector  die  overeenkomstig  Richtlijn  2002/21/EG  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  inzake  een 
gemeenschappelijk  regelgevingskader  voor  elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten  aan  regelgeving  ex  ante 
kunnen worden onderworpen, Pb.L. 28 december 2007, afl. 344, 65. 
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6.  (Groothandelsmarkt  voor)  Afgevende  segmenten  van  huurlijnen  op  wholesale‐niveau, 
ongeacht  van  welke  technologie  gebruik  wordt  gemaakt  om  gehuurde  of 
toepassingsspecifieke capaciteit te leveren. 

7. (Groothandelsmarkt voor) Gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken. 
 
VEREENVOUDIGING – NUANCERING – Hierbij kan echter worden opgemerkt dat een aantal markten uit de 

aanbeveling 2003 zijn samengebracht in één markt (zie bijvoorbeeld markt 1  in de nieuwe aanbeveling 

2007), zodat het vermelden van een reductie “van 18 markten naar 7” enigszins misleidend is.  

b. Overige belangrijkste wet‐ en regelgevende initiatieven 

OVERIGE WET‐    EN  REGELGEVENDE  INITIATIEVEN  – Verder werden  een  aantal overige wet‐  en  regelgevende 

teksten goedgekeurd, waaronder: 

 Richtl.EP en Raad 15 maart 2006, nr. 2006/24 betreffende de bewaring van gegevens die  zijn 

gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische 

communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en  tot wijziging van Richtlijn 

2002/58/EG278; 

 de Verord.EP en Raad 27  juni 2007, nr. 717/2007 betreffende  roaming op openbare mobiele 

telefoonnetwerken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG279; 

 Richtl.Comm.  20  juni  2008,  nr.  2008/63  betreffende  de  mededinging  op  de  markten  van 

telecommunicatie‐eindapparatuur280.  

2. Globale herziening regelgevend kader 

WERKZAAMHEDEN  RAAD  EN  PARLEMENT  –  Over  de  herziening  van  het  pakket  van  richtlijnen  voor  de 

elektronische communicatie vergaderde de Raad de eerste keer op 12 juni 2008. Tijdens die vergadering 

bleek  vooral  dat  de meeste  lidstaten  niet  echt  gewonnen  zijn  voor  het  Commissievoorstel  voor  de 

oprichting  van  een  nieuwe  Europese  toezichthouder. Wel  bleken  de meeste  lidstaten  bereid  om  de 

samenwerking  tussen  de  bestaande  nationale  toezichthouders  te  verbeteren.  Ook  de  door  de 

Commissie  bepleitte  uitbreiding  van  haar  veto‐bevoegdheid  werd  door  de  lidstaten  bekritiseerd. 

Grotere  eensgezindheid  lijkt  te  bestaan  over  de  plannen  van  de  Commissie  om  op  het  vlak  van 

frequenties  te  evolueren  naar  meer  dynamische  en  efficiënte  procedures  voor  de  toekenning,  al 

                                                            
278

 Pb.L. 13 april 2006, afl. 105, 54. Zie ook: HvJ 10 februari 2009, nr. 301/06, waarin het Hof het verzoek van Ierland om deze 
richtlijn  te  vernietigen heeft  afgewezen. Zoals eerder ook  in  verband met de oprichting  van het Europese Agentschap  voor 
netwerk‐ en  informatiebeveiliging  (ENISA)  (supra 48, voetnoot 142), bevestigt het Hof dat artikel 95 van het EG‐verdrag als 
rechtsgrond voor deze maatregel mocht worden gehanteerd. 

279
 Pb.L. 29  juni 2007, afl. 171, 32,  intussen gewijzigd door Verord.EP en Raad 18  juni 2009, nr. 544/2009  tot wijziging  van 

Verordening  (EG) nr. 717/2007 betreffende  roaming op openbare mobiele  telefoonnetwerken binnen de Gemeenschap en tot 
wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken 
en –diensten, Pb.L. 29 juni 2009, afl. 167, 12. 

280
 Pb.L. 21 juni 2008, afl. 162, 20. Deze richtlijn vervangt richtlijn 88/301/EEG en bevat in grote lijnen dezelfde uitgangspunten: 

de lidstaten mogen geen ongerechtvaardigde bijzondere of exclusieve rechten toekennen of instandhouden op het invoeren, in 
de handel brengen, aansluiten, opstarten en/of onderhouden van dergelijke apparatuur. 
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maakten  kennelijk  verschillende  lidstaten  voorbehoud  op  het  vlak  van  het  digitale  dividend281.  Het 

Europees Parlement besprak de voorstellen van  richtlijnen  in eerste  lezing  tijdens zijn plenaire zitting 

van 24  september 2008 en nam drie wetgevingsresoluties aan282, waaruit blijkt dat bij het Parlement 

grotendeels dezelfde bezorgdheden bestaan283. 

VERDER VERLOOP WERKZAAMHEDEN – In opvolging daarvan publiceerde de Commissie op 6 november 2008 

nieuwe  voorstellen  van  richtlijnen284, waarover  de  Raad  op  27  november  2008  een  politiek  akkoord 

bereikte  en  op  16  februari  2009  zijn  gemeenschappelijk  standpunt  goedkeurde285,  dat  door  de 

Commissie  in  haar mededeling  van  17  februari  2009 wordt  bekritiseerd.  Zo  stelt  de  Commissie:  “De 

Commissie merkt op dat het standpunt van de Raad in belangrijke mate afwijkt van de standpunten van 

de Commissie en van het Europees Parlement, met name wat de interne marktmechanismen betreft die 

moeten zorgen voor samenhangende regelgevingsmaatregelen, de aanvullende corrigerende maatregel 

                                                            
281

 N. VAN EIJK en D. STEVENS, “Rubriek telecommunicatie", Computerr. 2008/04, 172‐174. 

282
 Wetgevingsresolutie  EP  24  september  2008,  nr.  TA(2008)0449,  over  het  voorstel  voor  een  richtlijn  van  het  Europees 

Parlement  en  de  Raad  tot wijziging  van  de  Richtlijnen  2002/21/EG  inzake  een  gemeenschappelijk  regelgevingskader  voor 
elektronische‐communicatienetwerken en  ‐diensten, 2002/19/EG  inzake de  toegang  tot en  interconnectie van elektronische‐
communicatienetwerken  en  bijbehorende  faciliteiten  2002/20/EG  betreffende  de  machtiging  voor  elektronische‐
communicatienetwerken en –diensten; Wetgevingsresolutie EP 24 september 2008, nr. TA(2008)0452, over het voorstel voor 
een  richtlijn  van  het  Europees  Parlement  en de Raad  tot wijziging  van Richtlijn 2002/22/EG  inzake  de  universele  dienst  en 
gebruikersrechten met betrekking  tot  elektronische‐communicatienetwerken en  ‐diensten, Richtlĳn 2002/58/EG betreffende 
de  verwerking  van  persoonsgegevens  en  de  bescherming  van  de  persoonlĳke  levenssfeer  in  de  sector  elektronische 
communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbeschermingen; 
Wetgevingsresolutie  EP  24  september  2008  ,  nr.  TA(2008)0450,  over  het  voorstel  voor  een  verordening  van  het  Europees 
Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische‐communicatiemarkt. 

283
 N. VAN EIJK en D. STEVENS, “Rubriek telecommuncatie”, Computerr. 2008/6, 314. 

284
 B.Comm 6 november 2008, nr. COM(2008)724, Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

tot  wijziging  van  de  Richtlijnen  2002/21/EG  inzake  een  gemeenschappelijk  regelgevingskader  voor  elektronische‐
communicatienetwerken  en  ‐diensten,  2002/19/EG  inzake  de  toegang  tot  en  interconnectie  van  elektronische‐
communicatienetwerken  en  bijbehorende  faciliteiten  en  2002/20/EG  betreffende  de  machtiging  voor  elektronische‐
communicatienetwerken en –diensten; B.Comm 6 november 2008, nr. COM(2008) 723, Gewijzigd voorstel voor een  richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten 
met betrekking  tot elektronische‐communicatienetwerken en  ‐diensten, Richtlĳn 2002/58/EG betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening 
(EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbeschermingen en B.Comm 6 november 2008, 
nr. COM(2008) 720, Gewijzigd voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad  tot oprichting van de 
Europese Autoriteit voor de elektronische‐communicatiemarkt. 

285
 Raad EU, gemeenschappelijk standpunt 16 februari 2009, nr. 15/2009 met het oog op de aanneming van een richtlijn van 

het Europees Parlement en de Raad  tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG  inzake een gemeenschappelijk  regelgevingskader 
voor elektronische‐communicatienetwerken en  ‐diensten, Richtlijn 2002/19/EG  inzake de  toegang  tot en  interconnectie  van 
elektronische‐communicatienetwerken en bijbehorende  faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor 
elektronische‐communicatienetwerken en –diensten, Pb.C. 5 mei 2009, afl. 103E, 1‐39; Raad EU, gemeenschappelijk standpunt 
16  februari 2009, nr. 16/2009 met het oog op de aanneming van een  richtlijn van het Europees Parlement en de Raad  tot 
wijziging  van  Richtlijn  2002/22/EG  inzake  de  universele  dienst  en  gebruikersrechten  met  betrekking  tot  elektronische‐
communicatienetwerken  en  ‐diensten,  Richtlĳn  2002/58/EG  betreffende  de  verwerking  van  persoonsgegevens  en  de 
bescherming  van  de  persoonlĳke  levenssfeer  in  de  sector  elektronische  communicatie  en  Verordening  (EG)  nr.  2006/2004 
betreffende samenwerking tussen de nationale  instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving  inzake 
consumentenbescherming, Pb.C. 5 mei 2009, afl. 103E, 40‐69; Raad EU, gemeenschappelijk  standpunt 16  februari 2009, nr. 
14/2009 met het oog op de  aanneming van de  verordening van het Europees Parlement en de Raad  tot oprichting  van de 
Europese groep van regelgevende instanties voor telecommunicatie (GERT), Pb.C. 31 maart 2009, afl. 75E. 
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inzake  functionele  scheiding,  spectrumbeleid  en  de  oprichting  van  een  regelgevingsinstantie. Wat  de 

regelgevingsinstantie  betreft,  vreest  de  Commissie  met  name  dat  het  standpunt  van  de  Raad 

institutionele  vraagstukken  opwerpt  die  een  belangrijk  obstakel  vormen  voor  een  bevredigende 

regeling.”286.  Op  6  mei  2009  ten  slotte  keurde  het  Parlement  wetgevingsresoluties  goed  over  het 

gemeenschappelijk  standpunt287. Over  nagenoeg  alle  openstaande  punten werd  tussen  de  Europese 

Commissie,  de  Raad  en  het  Parlement  een  compromis  bereikt,  waarvan  de  door  het  Parlement  in 

tweede  lezing aangenomen tekst de weerslag  is.  In verband met de problematiek van het schorsen of 

afsluiten  van  de  internettoegang  van  gebruikers  stelde  het  Parlement  echter  onverwacht  opnieuw 

dezelfde  formulering  voor  zoals  tijdens  zijn  eerste  lezing,  zodat de uiteindelijke  goedkeuring  van het 

pakket op de helling kwam te staan. Intussen gaf ook de Europese Commissie te kennen in te stemmen 

met  alle  door  het  Parlement  voorgestelde  wijzigigingen288.  Na  verder  overleg  zullen  de  nieuwe 

                                                            
286

 Med.Comm. 17 februari 2009, nr. COM(2009)78 final, betreffende de gemeenschappelijke standpunten van de Raad over de 
vaststelling van een  richtlijn van het Europees Parlement en de Raad  tot wijziging van de Richtlijnen 2002/21/EG  inzake een 
gemeenschappelijk  regelgevingskader  voor  elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten,  2002/19/EG  inzake  de 
toegang  tot  en  interconnectie  van  elektronische‐communicatienetwerken  en  bijbehorende  faciliteiten,  en  2002/20/EG 
betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en ‐diensten; een richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2002/22/EG  inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronische‐communicatienetwerken en –diensten en 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de 
bescherming  van  de  persoonlĳke  levenssfeer  in  de  sector  elektronische  communicatie  en  Verordening  (EG)  nr.  2006/2004 
betreffende samenwerking tussen de nationale  instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving  inzake 
consumentenbescherming; en een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Groep 
van reguleringsinstanties voor telecommunicatie. 

287
  Wetgevingsresolutie  EP  6  mei  2009,  nr.  TA(2009)0361,  betreffende  het  gemeenschappelijk  standpunt,  door  de  Raad 

vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 
2002/21/EG  inzake  een  gemeenschappelijk  regelgevingskader  voor  elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten, 
Richtlijn  2002/19/EG  inzake  de  toegang  tot  en  interconnectie  van  elektronische‐communicatienetwerken  en  bijbehorende 
faciliteiten,  en  Richtlijn  2002/20/EG  betreffende  de  machtiging  voor  elektronische‐communicatienetwerken  en  –diensten 
(hierna verkort weergegeven als: “Ontwerp kaderrichtlijn 2009”); Wetgevingsresolutie EP 6 mei 2009, nr. TA(2009)0360, over 
het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld, met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking 
tot  elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten,  Richtlĳn  2002/58/EG  betreffende  de  verwerking  van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening 
(EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de 
wetgeving  inzake  consumentenbescherming  (hierna  verkort  weergegeven  als:  “Ontwerp  consumentenrichtlijn  2009”); 
Wetgevingsresolutie EP 6 mei 2009, nr. TA(2009)0362, over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met 
het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Groep 
van regelgevende instanties voor telecommunicatie (GERT), hierna verkort weergegeven als: “Ontwerpverordening BEREC”. 

288
 Adv.Comm.EU, 29  juli 2009, nr. COM(2009)420 final, overeenkomstig artikel 251,  lid 2, derde alinea, onder c), van het EG‐

Verdrag, over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad  inzake het 
voorstel  voor  een  richtlijn  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  tot  wijziging  van  richtlijn  2002/21/EG  inzake  een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische‐communicatienetwerken en ‐diensten, richtlijn 2002/19/EG inzake de 
toegang tot en interconnectie van elektronische‐communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en richtlijn 2002/20/EG 
betreffende de machtiging voor elektronische‐communicatienetwerken en  ‐diensten houdende wijziging van het voorstel van 
de  Commissie  overeenkomstig  artikel  250,  lid  2  van  het  EG‐verdrag;  Adv.Comm.EU,  29  juli  2009,  nr.  COM(2009)421  final, 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag, over de amendementen van het Europees 
Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met 
betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten, richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor 
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richtlijnen dus allicht pas in het najaar van 2009 worden goedgekeurd, zodat de lidstaten ze tegen eind 

2010,  begin  2011  zouden  moeten  hebben  omgezet  in  nationaal  recht.  Omstreeks  die  tijd  zal  de 

Commissie allicht een nieuwe herziening op gang trekken... 

III. Nieuwe richtlijnen 2009 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  OVERZICHT  –  Hoewel  er  momenteel  dus  geen  zekerheid  bestaat  over  de 

uiteindelijke vorm en formulering van de richtlijnen en verder overleg tussen de verschillende Europese 

instanties mogelijk nog tot tekstwijzigingen zou kunnen leiden, overlopen wij hieronder de krachtlijnen 

van de door het Parlement op 6 mei  jl. aangenomen  voorstellen  van  richtlijnen, waarin de  volgende 

doelstellingen centraal staan: 

1. een beperkte uitbreiding van het toepassingsgebied van het richtlijnenkader, vooral met het oog 
op  het  invoegen  van  regels  omtrent  de  toegang  van  gehandicapten  tot  netwerken  en 
diensten289; 

2. het  versterken  van  de  interne  markt,  met  het  oog  op  het  verbeteren  van  het 
concurrentievermogen  van  de  aanbieders  van  netwerken  en  diensten  en  het  realiseren  van 
belangrijke consumentenvoordelen290, door onder meer; 

o een  sterkere  harmoniserende  rol  voor  de  Europese  Commissie  bij  het  opleggen  van 
verplichtingen  en  het  stroomlijnen  van  de  bestaande  consultatie  en 
harmoniseringsprocedures291; 

o een  flexibelere, maar  beter  geharmoniseerde  aanpak  voor  de  strategische  planning, 
coördinatie en het beheer van het radiofrequentiespectrum292;  

o de oprichting van een 'Body of European Electronic Regulatory Authorities for Electronic 
Communications' (BEREC), dat in de plaats komt van de huidige ERG en de Commissie en 
nationale regelgevende instanties bijstaat in hun streven naar een uniformere Europese 
interne markt293; 

3. het doorvoeren van een aantal institutionele wijzigingen, zoals onder meer: 
o het versterken van de onafhankelijkheid van de nationale regulerende instanties294; 
o het aanpassen van de vereisten inzake beroep tegen hun beslissingen295; 

                                                                                                                                                                                                
handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming houdende wijziging van het voorstel van de Commissie 
overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag; Adv.Comm.EU, 29  juli 2009, nr. COM(2009)422 final, overeenkomstig 
artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag, over de amendementen van het Europees Parlement op het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot oprichting van de Europese Groep van regelgevende instanties voor telecommunicatie houdende wijziging van het 
voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag., 
289 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 3, 7, 18 en 57 en ontwerp consumentenrichtlijn 2009, r.o. 3, 5, 6 en 6quater, 7, 28, 33, 35 
en 38. 

290
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 2 en 3. 

291
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 15 t.e.m. 17. 

292
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 19 t.e.m. 32. 

293
 Ontwerpverordening BEREC, r.o. 2 t.e.m. 10. 

294
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 9. 

295
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 10 en 11. 
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o het aanpassen van de beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen overeenkomstig 
de krachtlijnen van het nieuwe regelgevende kader296; 

4. het streven naar een betere en meer proportionele regelgeving, door onder meer het opnemen 
van  functionele  scheiding  als  een nieuwe  bijzondere  verplichting  enerzijds, maar  het  streven 
naar  rechtszekerheid  en  een  duidelijk  kader  voor  de  vergoeding  van  efficiënte  investeringen 
anderzijds297; 

5. bijkomende  algemene  consumentenbeschermende  verplichtingen,  zowel  op  het  vlak  van  de 
aangeboden  netwerken  en  diensten  in  het  algemeen298,  op  het  vlak  van  de  beveiliging  en 
integriteit  van  netwerken  in  het  bijzonder299,  als  op  het  vlak  van  de  universele  dienst300  en 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer301. 

1. Beperkte uitbreiding toepassingsgebied 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  BEPERKTE  UITBREIDING  TOEPASSINGSGEBIED  –  Vooreerst  houden  de  nieuwe 

richtlijnen  een beperkte uitbreiding  in  van het  toepassingsgebied  van het  kader  inzake  elektronische 

communicatie.  Zo  wordt  het  toepassingsgebied  van  de  kaderrichtlijn  en  de  universeledienstrichtlijn 

uitgebreid  voor bepaalde aspecten  van eindapparatuur met het oog op het  vergemakkelijken  van de 

toegang tot netwerken en het gebruik van diensten voor gehandicapte gebruikers302. Concreet voorziet 

het ontwerp consumentenrichtlijn 2009 onder meer de mogelijkheid om op dit vlak geharmoniseerde 

Europese normen uit te vaardigen. Verder bepalen de nieuwe richtlijnen dat de lidstaten hun nationale 

regelgevende  instantie  in  staat  moeten  stellen  om  ervoor  te  zorgen  dat  eindgebruikers  met  een 

handicap over een toegang kunnen beschikken die gelijkwaardig is aan die van de meerderheid van de 

eindgebruikers,  alsook  dat  zij  zouden  kunnen  profiteren  van  de  keuze  tussen  ondernemingen  en 

diensten die ter beschikking staan van de meerderheid van de eindgebruikers303. Bijkomende specifieke 

verplichtingen  inzake eindgebruikers met een handicap worden onder meer opgelegd  in het kader van 

de toegang tot openbare betaaltelefoons304 en van toegang tot nooddiensten305, alsook op het vlak van 

transparantie  en  bekendmaking  van  informatie  en  de  kwaliteit  van  de  dienst306,  in  verband met  het 

noodnummer 116 voor vermiste kinderen307 en in verband met redelijke doorgifteverplichtingen308. 

                                                            
296

 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 3 t.e.m. 6ter, 18 en 18bis. 

297
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 38, 39, 43 e.v. 

298
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 18bis, ontwerp consumentenrichtlijn 2009, r.o. 7 t.e.m. 40. 

299
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 36 en 37 en ontwerp consumentenrichtlijn 2009, r.o. 45 t.e.m. 46. 

300
 Ontwerp consumentenrichtlijn 2009, r.o. 3bis, 5 t.e.m. 11. 

301 Ontwerp consumentenrichtlijn 2009, r.o. 40bis t.e.m. 58. 

302
 Art. 1, 1) ontwerp kaderrichtlijn 2009 en art. 1, 1) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

303
 Art. 1, 8) en art. 1, 20) ontwerp kaderrichtlijn 2009 en art. 1, 5) en art. 1, 14) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

304
 Art. 1, 4bis) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

305
 Art. 1,16) ontwerp consumentenrichtlijn 2009, alsook ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 57. 

306
 Art. 1, 13) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

307
 Art. 1, 17) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 
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2. Versterken van de interne markt 

a. Sterkere rol voor de Europese Commissie bij opleggen verplichtingen 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – OPLEGGEN VAN VERPLICHTINGEN – STERKERE ROL VOOR COMMISSIE – Onder het huidige 

systeem van marktanalyses kan de Commissie enkel een veto uitspreken tegen ontwerpbeslissingen van 

de markttoezichthouders op het  vlak  van de marktafbakening  en de  aanduiding  van  aanbieders met 

sterke  marktpositie.  Hoewel  van  de  oorspronkelijke  verregaande  voorstellen  van  de  Europese 

Commissie309 niet veel meer overeind blijft,  lijkt haar  rol op het vlak van de opgelegde verplichtingen 

toch enigszins toe te zullen nemen. In het ontwerp kaderrichtlijn 2009 werd het door de Commissie voor 

zichzelf  voorgestelde  veto‐recht  over  de  door  de  nationale  regelgevende  instanties  voorgestelde 

remedies vervangen door een “specifieke procedure voor de consequente toepassing van oplossingen”. 

Zo  zal  de  Commissie  voortaan  naar  aanleiding  van  een  ontwerpmaatregel  van  een  nationale 

regelgevende  instantie  waarbij  verplichtingen  worden  opgelegd,  gewijzigd  of  ingetrokken,  over  de 

mogelijkheid  beschikken  om  de  betrokken  nationale  regelgevende  instantie  en  BEREC  in  kennis  te 

stellen van de redenen waarom dat zij vindt dat de ontwerpmaatregel een belemmering voor de interne 

markt inhoudt of van de ernstige twijfels die zij heeft omtrent de verenigbaarheid van de maatregel met 

het  gemeenschapsrecht.  In  dat  geval  dient  het  vaststellen  van  de maatregel met  drie maanden  te 

worden uitgesteld. Tijdens die periode dienen de betrokken nationale regelgevende instantie, BEREC en 

de Commissie samen te werken met als doel de meest geschikte en effectieve maatregel vast te stellen, 

daarbij  rekening  houdend met  de  beleidsdoelstellingen  en  regelgevingsbeginselen  zoals  voorzien  in 

artikel  8  kaderrichtlijn,  met  de  standpunten  van  marktdeelnemers  en  met  de  noodzaak  om  de 

ontwikkeling van een consequente regelgevingspraktijk te waarborgen310. 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – OPLEGGEN VAN VERPLICHTINGEN – NIEUWE ROL VOOR BEREC – De onderhandelingen 

tussen  de  nationale  regelgevende  instantie,  BEREC  en  de  Europese  Commissie  zullen  grotendeels 

worden gestuurd door een met redenen omkleed en openbaar advies van BEREC over de kennisgeving 

van  de  Commissie,  waarin  BEREC  aangeeft  of  de  ontwerpmaatregel  al  dan  niet  dient  te  worden 

aangepast of ingetrokken. Voor zover BEREC de ernstige twijfels van de Europese Commissie deelt, dient 

het  eveneens  met  de  nationale  regelgevende  instantie  samen  te  werken  met  als  doel  de  meest 

geschikte en effectieve maatregel vast te stellen. Wanneer BEREC daarentegen de ernstige twijfels van 

de Commissie niet deelt of geen advies uitbrengt, kan de Commissie een aanbeveling formuleren waarin 

van de betrokken nationale regelgevende  instantie wordt verlangd haar ontwerpmaatregel te wijzigen 

of  in  te  trekken. Na dergelijke aanbeveling dient de nationale  regelgevende  instantie haar definitieve 

maatregel aan de Commissie en BEREC mee te delen. Daarnaast voorziet het nieuwe artikel expliciet de 

bevoegdheid  voor  de  nationale  regelgevende  instantie  om  toch  al  vóór  het  verstrijken  van  de  drie 

maanden de ontwerpmaatregel  in te trekken of te wijzigen voor zover zoveel mogelijk rekening wordt 

gehouden met de kennisgeving van de Commissie en het advies van BEREC, of de ontwerpmaatregel te 

                                                                                                                                                                                                
308

 Art. 1, 21) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

309
 Supra 75 voetnoot 274. 

310
 Art. 1, 7) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 
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handhaven.  Tenslotte  kan  de  nationale  regelgevende  instantie  haar  voorgestelde maatregel  op  elk 

moment tijdens deze procedure intrekken311. 

b. Stroomlijnen van de procedures op het vlak van marktanalyses 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – STROOMLIJNEN PROCEDURE ARTIKEL 7 KADERRICHTLIJN – Eén van de doelstellingen die 

de  Commissie  in  haar  oorspronkelijke  voorstellen  naar  voren  schoof, was  de  administratieve  last  te 

verlagen van de procedure  tot  consolidatie van de  interne markt bij marktanalyses,  zoals voorzien  in 

artikel  7  kaderrichtlijn.  Terwijl  de  huidige  procedure  voorziet  dat  de  markttoezichthouders  aan  de 

Europese Commissie kennis moeten geven van heel wat geplande maatregelen312, stelde de Commissie 

in  haar  oorspronkelijke  voorstellen  voor  om  van  de  nationale  markttoezichthouders  minder 

kennisgevingen  te  eisen.  Van  dit  voornemen  is  al  bij  al  nog weinig  terug  te  vinden  in  de  door  het 

Parlement  goedgekeurde  richtlijnen,  temeer  aangezien  BEREC  als  een  bijkomende  schakel  in  de 

marktanalyseketting wordt toegevoegd. Wel kan de Europese Commissie onder bepaalde voorwaarden 

aanbevelingen  of  richtsnoeren  aannemen  over  het  formaat,  de  inhoud,  de  termijnen  en  de 

gedetailleerdheid van de kennisgevingen door de nationale  regelgevende  instanties, alsmede over de 

omstandigheden waarin een kennisgeving niet vereist zou zijn313. 

c. Hervormingen spectrumbeheer 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – FLEXIBELER SPECTRUMBEHEER – PLANNING EN COÖRDINATIE – De  jarenlange pogingen 

van de Europese Commissie om  te komen  tot  flexibelere vormen van  spectrumbeheer314, vinden ook 

hun weerslag  in de nieuwe  richtlijnen. Vooreerst wordt aan de  lidstaten de verplichting opgelegd om 

met  elkaar  en  met  de  Commissie  samen  te  werken  bij  de  strategische  planning,  coördinatie  en 

harmonisatie  van het  gebruik  van het  radiospectrum. Daarnaast  voorzien de  richtlijnen de  expliciete 

mogelijkheid voor de Commissie om wetgevingsvoorstellen in te dienen bij het Europees Parlement en 

de  Raad  met  het  oog  op  de  vaststelling  van  meerjarenprogramma’s  waarin  de  beleidslijnen  en 

doelstellingen inzake radiospectrumbeleid worden vastgelegd315. 

NIEUWE  RICHTLIJNEN 2009 –  FLEXIBELER  SPECTRUMBEHEER –  BEHEER  EN  TOEWIJZING – Ook op het  vlak  van het 

beheer en de toewijzing van radiofrequenties streven de richtlijnen naar bijkomende flexibiliteit, onder 

meer door het opnemen van de principes van technologie‐ en dienstenneutraliteit. Zo zijn de lidstaten in 

beginsel  verplicht  om  ervoor  te  zorgen  dat  alle  soorten  voor  elektronische‐communicatiediensten 

gebruikte  technologie  kunnen  worden  gebruikt  op  de  radiofrequentiebanden  die  in  hun  nationale 

frequentietoewijzingsplannen beschikbaar zijn verklaard voor elektronische‐ communicatiediensten. De 

                                                            
311

 Art. 1, 7) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 

312
 Infra Deel III. Hoofdstuk 1. Afdeling C. II. “Transparantie‐ en harmonisatieprocedures”, p. 284 e.v. 

313
 Art. 1, 7) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 

314
  Zie  o.m.:  Med.Comm.  14  september  2005,  nr.  COM(2005)400,  “Een  op  de  markt  gebaseerde  benadering  van  het 

spectrumbeheer  in de Europese Unie” en   Med. Comm. 13 november 2007, nr. COM(2007)700 “Ten volle profijt trekken van 
het  digitale  dividend  in  Europa:  Een  gemeenschappelijke  aanpak  voor  het  gebruik  van  het  spectrum  dat  vrijkomt  door  de 
digitale omschakeling”. 

315
 Art. 1, 9) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 
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lidstaten kunnen enkel proportionele en niet‐discriminerende beperkingen opleggen indien dat nodig is 

in  het  licht  van  een  bepaald  aantal  doelstellingen,  zoals  onder  meer  de  bescherming  van  de 

volksgezondheid en het garanderen van de technische kwaliteit van de dienst. Enkel wanneer lidstaten 

overeenkomstig de communautaire wetgeving een doelstelling van algemeen belang nastreven, kunnen 

zij  vereisen  dat  een  bepaalde  dienst  in  een  specifieke  band wordt  aangeboden  of  een  daartoe  een 

verbod  opleggen.  Een  aantal  doelstellingen  van  algemeen  belang  worden  in  de  richtlijnen  expliciet 

vermeld,  zoals  onder meer:  de  veiligheid  van  het menselijke  leven,  het  bevorderen  van  de  sociale, 

regionale of  territoriale  samenhang, het vermijden van ondoelmatig gebruik van  radiofrequenties, de 

bevordering van culturele en taalkundige diversiteit en pluralisme van de media (bijvoorbeeld door het 

zelf aanbieden van  radio‐ en televisieomroepdiensten)316.  In verband met  technologieneutraliteit voor 

radiofrequentieverdeling voorzien de richtlijnen een specifiek overgangsregime, waarbij de beperkingen 

op  bestaande  rechten  door  de  nationale  regelgevende  instanties  kunnen  worden  getoetst  op  hun 

geldigheid in het licht van deze nieuwe beginselen317. 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  FLEXIBELER  SPECTRUMBEHEER  –  OVERDRACHT  VAN  GEBRUIKSRECHTEN  –  Tenslotte 

verruimt  het  ontwerp  kaderrichtlijn  2009  ook  de  mogelijkheid  om  gebruiksrechten  voor 

radiofrequenties  over  te  dragen  of  te  verhuren.  Voor  de  banden  die  door  de  Commissie  worden 

aangemerkt als daarvoor in aanmerking komend, zijn de lidstaten verplicht om ervoor te zorgen dat de 

ondernemingen deze rechten kunnen overdragen of verhuren. Maar ook  in de andere banden kunnen 

de  lidstaten  deze mogelijkheid  voorzien.  Twee  belangrijke  uitzonderingen  dienen  echter  te worden 

vermeld. Zo mag de Commissie vooreerst geen banden aanduiden die betrekking hebben op frequenties 

die  voor  omroep  worden  gebruikt.  Verder  kunnen  lidstaten  ook  bepalen  dat  de  mogelijkheid  om 

frequenties  over  te  dragen  niet  van  toepassing  is wanneer  het  gebruiksrecht  oorspronkelijk  zonder 

kosten is verkregen318. 

3. Europese toezichthoudende instantie 

a. Algemeen 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – EUROPESE TOEZICHTHOUDER –  INLEIDING –   Ongetwijfeld het meest omstreden en 

tussen de verschillende  instellingen meest bediscussieerde voorstel van de Commissie had betrekking 

op  de  oprichting  van  een  Europese  toezichthoudende  instantie  voor  de  elektronische 

communicatiesector, waarmee de Commissie beweerde vooral bijkomende harmonisering na te streven 

op  het  vlak  van  de  toepassing  van  het  regelgevend  kader.  Uiteindelijk  werd  tussen  de  Raad,  de 

Commissie  en  het  Parlement  een  compromis  gevonden  rond  zowel  de  organisatie  als  rond  de 

bevoegdheden van dit nieuwe toezichthoudende orgaan. Het oorspronkelijke Commissievoorstel om het 

Europees Agentschap voor netwerk‐ en  informatiebeveiliging (ENISA) samen te voegen met de nieuwe 

toezichthoudende instantie werd door het Parlement en de Raad niet ondersteund. 

                                                            
316

 Art. 1, 10) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 

317
 Art. 1, 11) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 

318
 Art. 1, 11) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 
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NIEUWE  RICHTLIJNEN 2009 – EUROPESE  TOEZICHTHOUDER –  TWEELAGIGE AANPAK – Op het vlak van het  statuut 

werd  geopteerd  voor  een  tweelagige  aanpak.  Naast  het  ‘Orgaan  van  regelgevende  instanties  voor 

elektronische  communicatie’319  wordt  een  afzonderlijk  Bureau  opgericht  dat  zal  instaan  voor  de 

professionele en administratieve ondersteuning van het beslissingsorgaan320. 

b. BEREC 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  EUROPESE  TOEZICHTHOUDER  –  BEREC  –  STATUUT  –  Het  BEREC  wordt  door  de 

ontwerpverordening BEREC opgericht als een orgaan dat geen agentschap  is van de Europese Unie en 

beschikt niet  over  eigen  rechtspersoonlijkheid. BEREC  komt  in de plaats  van  de  ERG  en  fungeert  als 

exclusief forum voor de samenwerking tussen de nationale regelgevende instanties onderling en tussen 

de nationale regelgevende instanties en de Commissie bij de uitvoering van al hun taken uit hoofde van 

het  EU‐regelgevingskader.  Het  moet  expertise  verschaffen  en  vertrouwen  scheppen  door  zijn 

onafhankelijkheid  en  onpartijdigheid,  door  de  kwaliteit  van  zijn  advies  en  informatie  en  door  de 

transparantie van zijn procedures en werkmethoden. BEREC dient in al zijn activiteiten de doelstellingen 

uit artikel 8 kaderrichtlijn na te streven321.  

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – EUROPESE TOEZICHTHOUDER – BEREC – WERKING – Zowel de Europese Commissie als 

de  nationale  regelgevende  instanties  zijn  verplicht  om  zoveel mogelijk  rekening  te  houden met  de 

standpunten, aanbevelingen, richtsnoeren, adviezen en optimale regelgevingspraktijken die door BEREC 

worden aangenomen. Zo nodig kan BEREC de relevante nationale mededingingsautoriteiten raadplegen 

alvorens  advies  aan  de  Commissie  uit  te  brengen322.  Verder  dient  BEREC  bij  zijn  werkzaamheden 

belanghebbende partijen te consulteren en hun de mogelijkheid te bieden opmerkingen te maken323 en 

dienen  zowel  BEREC  als  het  Bureau  hun werkzaamheden met  een  hoge mate  van  transparantie  te 

verrichten324. Aan de Commissie en de nationale regelgevende instanties wordt de verplichting opgelegd 

om  aan  BEREC  en  het  Bureau  de  informatie  te  verstrekken  waar  zij  voor  de  uitoefening  van  hun 

bevoegdheden om verzocht hebben325. 

NIEUWE  RICHTLIJNEN 2009 – EUROPESE  TOEZICHTHOUDER – BEREC –  SAMENSTELLING  EN ORGANISATIE – BEREC  is 

samengesteld uit een raad van regelgevers waarin elke lidstaat één lid kan benoemen dat aan het hoofd 

staat  (of  tot vertegenwoordiger op hoog niveau  is benoemd) van de nationale  regelgevende  instantie 

met  primaire  verantwoordelijkheid  voor  het  toezicht  op  de  dagelijkse  werking  van  de  markt  voor 

elektronische‐communicatienetwerken  en  –diensten.  Op  het  vlak  van  de  onafhankelijkheid  en 

                                                            
319 Hierna    ‐ op basis van de Engelstalige acroniem  (Body of European Regulators  for Electronic Communications) ‐   verkort 
weergegeven als: “BEREC”. 

320
 Ontwerpverordening BEREC, r.o. .5 en 9bis. 

321
 Art. 1 ontwerpverordening BEREC. 

322
 Art. 2. 3. ontwerpverordening BEREC. 

323
 Art. 5 ontwerpverordening BEREC. 

324
 Art. 6 ontwerpverordening BEREC. 

325
 Art. 7 ontwerpverordening BEREC. 
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onpartijdigheid  bepaalt  de  ontwerpverordening  BEREC  dat  de  leden  van  de  raad  van  regelgevers 

instructies mogen  aanvaarden  noch  verlangen  van  enige  regering,  van  de  Commissie  of  van  enige 

andere publieke of private entiteit. De Europese Commissie heeft een waarnemersstatus en dient op 

elke plenaire vergadering van de  raad van  regelgevers  te worden uitgenodigd. De besluitvorming van 

BEREC komt  in beginsel tot stand via een meerderheid van tweederde van alle  leden. De uiteindelijke 

besluiten  worden  bekendgemaakt  en  maken  melding  van  een  voorbehoud  van  een  nationale 

regelgevende  instantie  indien deze daarom verzoekt. Verdere modaliteiten  in verband met de werking 

worden door de raad van regelgevers vastgesteld in het huishoudelijk reglement326.  

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – EUROPESE TOEZICHTHOUDER – BEREC – BEVOEGDHEDEN – De  raad van  regelgevers 

heeft als opdracht om de taken van BEREC uit te voeren en alle besluiten te nemen met betrekking tot 

de uitoefening van zijn functies. Verder dient de raad van regelgevers jaarlijks het werkprogramma van 

BEREC vast te stellen en een verslag te maken over de activiteiten van BEREC327. De bevoegdheden die 

aan BEREC zelf toegekend worden, houden verband met: 

 het uitbrengen van adviezen over ontwerpmaatregelen van nationale  regelgevende  instanties 

met  betrekking  tot  het  definiëren  van  markten,  het  aanwijzen  van  ondernemingen  met 

aanmerkelijke macht  op  de markt  en  het  voorschrijven  van  oplossingen  overeenkomstig  de 

kaderrichtlijn en de samenwerking met de nationale regelgevende instanties op dit vlak; 

 het uitbrengen van adviezen over de ontwerpaanbevelingen en/of ontwerprichtsnoeren van de 

Europese  Commissie  over  de  vorm,  de  inhoud,  termijnen  en  de  mate  van  details  van 

kennisgevingen; 

 het  plegen  van  overleg  over  ontwerpaanbevelingen  van  de  Europese  Commissie  inzake 

relevante markten voor producten en diensten; 

 het uitbrengen van adviezen over de vaststelling van transnationale markten; 

 het  op  haar  verzoek  bijstaan  van  een  nationale  regelgevende  instantie  in  de  context  van  de 

analyse van een relevante markt; 

 het  uitbrengen  van  adviezen  over  ontwerpbesluiten  en  –aanbevelingen  van  de  Europese 

Commissie inzake harmonisatieprocedures; 

 het plegen van overleg en het uitbrengen van adviezen over grensoverschrijdende geschillen; 

 het  uitbrengen  van  adviezen  over  ontwerpbesluiten  waarbij  een  nationale  regelgevende 

instantie wordt gemachtigd of verboden bijzondere maatregelen op te  leggen op het vlak van 

toegang en interconnectie; 

 het uitbrengen  van  advies, plegen  van overleg of bijstaan  van de Commissie of de nationale 

regelgevende instanties in verband met bepaalde aspecten inzake nummers, in verband met de 

opstelling  van  gemeenschappelijke  voorschriften  en  eisen  voor  de  aanbieders  van 

grensoverschrijdende  zakelijke  diensten  en  het  houden  van  toezicht  op  en  uitbrengen  van 
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 Art. 3 ontwerpverordening BEREC. 
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 Art. 3bis ontwerpverordening BEREC. 
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verslag  over  de  elektronische‐communicatiesector, met  inbegrip  van  het  publiceren  van  een 

jaarverslag over de ontwikkelingen in de sector328. 

Verder kan BEREC bij unanimiteit van stemmen besluiten om andere specifieke taken op zich te nemen 

wanneer die noodzakelijk zijn voor de vervulling van zijn rol en de Europese Commissie BEREC daartoe 

verzoekt329. 

c. Bureau 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  EUROPESE  TOEZICHTHOUDER  –  BUREAU  –  STATUUT  EN  SAMENSTELLING  –  Naast  het 

beslissingsorgaan BEREC, wordt ook een  ‘Bureau’ opgericht als een orgaan van de Gemeenschap met 

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid330. Het Bureau bestaat uit twee organen331, namelijk vooreerst een 

comité  van  beheer,  dat  qua  samenstelling  gelijkloopt  aan  raad  van  regelgevers,  aangevuld met  een 

vertegenwoordiger  van  de  Europese  Commissie. Daarnaast  heeft  het  bureau  ook  een  administratief 

directeur,  die  door  het  comité  van  beheer  wordt  benoemd332.  De  administratief  directeur  is 

verantwoording verschuldigd aan het comité van beheer333 en staat aan het hoofd van het Bureau334. 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – EUROPESE TOEZICHTHOUDER – BUREAU – BEVOEGDHEDEN – Het bureau heeft tot taak 

om onder leiding van de raad van regelgevers voor administratieve en professionele ondersteuning van 

BEREC te zorgen, informatie van nationale regelgevende instanties te verzamelen en informatie over de 

rol  en  taken  van  BEREC  uit  te  wisselen  en  door  te  sturen  en  optimale  regelgevingspraktijken  te 

verspreiden  onder  nationale  regelgevende  instanties,  de  voorzitter  te  ondersteunen  bij  de 

voorbereiding  van  de werkzaamheden  van  de  raad  van  regelgevers  en  op  verzoek  van  de  raad  van 

regelgevers  de werkgroepen  van  deskundigen  op  te  zetten  en  de  ondersteuning  te  bieden  om  een 

soepele werking ervan te waarborgen335. 

4. Onafhankelijkheid nationale regelgevende instanties en beroep 

a. Onafhankelijkheid nationale regelgevende instanties 

i. Doelstelling 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – ONAFHANKELIJKHEID NATIONALE REGELGEVENDE INSTANTIES – DOELSTELLING – De nieuwe 

richtlijnen houden ook een aantal wijzigingen  in op het vlak van de onafhankelijkheid van de nationale 

                                                            
328

 Art. 2, 1. ontwerpverordening BEREC. 

329 Art. 2, 2. ontwerpverordening BEREC. 

330
 Art. 3ter, 1. ontwerpverordening BEREC. 

331
 Art. 3ter, 3. ontwerpverordening BEREC. 

332
 Art. 3quater ontwerpverordening BEREC. 

333
 Art. 3quinquies ontwerpverordening BEREC. 

334
 Art. 3sexies ontwerpverordening BEREC. 

335
 Art. 3ter, 2. ontwerpverordening BEREC. 
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regelgevende  instanties336.  Een  meer  doeltreffende  toepassing  van  het  regelgevingskader  en  het 

verhogen  van  het  gezag  en  de  voorspelbaarheid  van  de  beslissingen  van  de  nationale  regelgevende 

instanties  zijn  daarbij  het  belangrijkste  doelstellingen.  In  dat  opzicht  worden  vooreerst  nieuwe 

bepalingen ingevoerd met betrekking tot de onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instanties 

van  externe  of  politieke  druk  in  het  algemeen.  Specifiek  met  betrekking  tot  het  hoofd  of  het 

beslissingsorgaan van de nationale regelgevende  instantie eisen de nieuwe richtlijnen van de  lidstaten 

dat zij op voorhand de redenen bepalen die aanleiding kunnen geven tot zijn ontslag. Verder bevat het 

ontwerp  kaderrichtlijn  2009  bepalingen  in  verband met de  begroting  van  de nationale  regelgevende 

instanties en hun bijdrage aan de werkzaamheden van BEREC337. 

ii. Onafhankelijkheid nationale regelgevende instantie 

NIEUWE  RICHTLIJNEN 2009  – ONAFHANKELIJKHEID NATIONALE  REGELGEVENDE  INSTANTIES  – ALGEMEEN  – Vooreerst 

wordt aan de in artikel 3 alinea 3 kaderrichtlijn al bestaande verplichting voor de lidstaten om ervoor te 

zorgen dat de nationale  regelgevende  instanties hun bevoegdheden op onpartijdige  en  transparante 

wijze  en  tijdig  uitoefenen,  de  verplichting  toegevoegd  om  erop  toe  te  zien  dat  de  nationale 

regelgevende  instanties  over  voldoende  financiële  en  menselijke  middelen  beschikken  om  de  hun 

toegewezen taken uit te voeren338. 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  ONAFHANKELIJKHEID  NATIONALE  REGELGEVENDE  INSTANTIES  – MODALITEITEN  –  In  een 

nieuw toegevoegd lid worden de verdere modaliteiten van die onafhankelijkheid bepaald, nu het stelt: 

“Onverminderd  de  bepalingen  van  de  leden  4  en  5,  treden  de  nationale  regelgevende  instanties  die 

verantwoordelijk  zijn  voor  marktregulering  ex ante  of  voor  de  beslechtingen  van  geschillen  tussen 

ondernemingen  overeenkomstig  artikel 20  of 21  van  deze  richtlijn,  onafhankelijk  op  en  vragen  of 

aanvaarden zij geen instructies van andere instanties in verband met de uitoefening van deze taken die 

hun op grond van de nationale wetgeving tot omzetting van het Gemeenschapsrecht zijn toegewezen. 

Dit vormt geen beletsel voor  toezicht overeenkomstig de nationale grondwet. Alleen beroepsinstanties 

die zijn opgezet in overeenstemming met artikel 4, zijn bevoegd besluiten van de nationale regelgevende 

instanties te schorsen of ongedaan te maken.” 339. 

iii. Ontslag leiding nationale regelgevende instantie 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – ONAFHANKELIJKHEID NATIONALE REGELGEVENDE INSTANTIES – ONTSLAG  LEIDING – Verdere 

garanties  voor  de  onafhankelijkheid  van  de  nationale  regelgevende  instantie  probeert  het  ontwerp 

kaderrichtlijn 2009  te  realiseren door de mogelijkheid  tot het ontslag van de  leiding van de nationale 

regelgevende  instantie  te  beperken.  Zo  bepaalt  het  ontwerp  dat  dergelijk  ontslag  enkel mogelijk  is 

wanneer het hoofd van de nationale regelgevende  instanties of de  leden van het collegiale orgaan dat 

                                                            
336

 Voor een bepspreking van de huidige vereisten: infra Deel III. Hoofdstuk 1. Afdeling B. I. “Onafhankelijkheid”, p. 250 e.v. 
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 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 9. 
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 Deze doelstelling werd overigens reeds geformuleerd in r.o. 11 van de huidige kaderrichtlijn, maar veschuift nu dus naar het 

dispositief. 
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die functie vervult niet meer voldoen aan de tevoren in de nationale wetgeving vastgestelde eisen voor 

de uitoefening van dat ambt. Verder dient een eventueel ontslagbesluit onverwijld openbaar te worden 

gemaakt  en  dient  minstens  aan  de  ontslagen  personen  de  motivering  van  het  ontslag  te  worden 

meegedeeld: 

“De  lidstaten  zorgen  ervoor  dat  het  hoofd,  of,  in  voorkomend  geval,  de  leden  van  het 
collegiale  orgaan  dat  die  functie  vervult,  van  een  nationale  regelgevende  instantie  als 
bedoeld  in  de  eerste  alinea,  of  hun  plaatsvervangers  alleen  kunnen worden  ontslagen 
indien zij niet meer aan de tevoren  in de nationale wetgeving vastgestelde eisen voor de 
uitoefening van dat ambt voldoen. Het besluit om het hoofd, of, in voorkomend geval, de 
leden  van  het  collegiale  orgaan  dat  die  functie  vervult,  van  de  betrokken  nationale 
regelgevende instantie te ontslaan wordt openbaar gemaakt op het moment van ontslag. 
Het  ontslagen  hoofd  of,  in  voorkomend  geval,  de  ontslagen  leden  van  het  collegiale 
orgaan  dat  die  functie  vervult,  van  de  nationale  regelgevende  instantie  ontvangen  een 
motivering  en hebben het  recht de openbaarmaking daarvan  te  verlangen,  indien  zulks 
anders niet zou geschieden; in dat geval wordt zij openbaar gemaakt.” 340. 

iv. Begroting en BEREC 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – ONAFHANKELIJKHEID NATIONALE REGELGEVENDE INSTANTIES – BEGROTING EN BEREC – Het 

ontwerp  bepaalt  verder  dat  de  nationale  regelgevende  instanties  over  een  afzonderlijke  jaarlijkse 

begroting moeten kunnen beschikken, die moet worden bekendgemaakt. Verder moeten de  lidstaten 

ervoor  zorgen  dat  de  nationale  regelgevende  instanties  over  voldoende  middelen  en  personeel 

beschikken  om  actief  te  kunnen  bijdragen  tot  de  activiteiten  van  BEREC,  alsook  dat  de  nationale 

regelgevende  instanties bij de aanneming van hun beslissing zeer zorgvuldig  rekening houden met de 

door BEREC gegevens adviezen en gemeenschappelijke standpunten341. 

b. Beroep 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  BEROEP  –  ALGEMEEN  –  Ook  op  het  vlak  van  het  beroep  lijken  de  nieuwe 

richtlijnen  de  rechtszekerheid  en  het  gezag  van  de  nationale  regelgevende  instanties  te  willen 

versterken en meer uniformiteit of harmonisatie na te nastreven op het vlak van schorsing. 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – BEROEP – SCHORSING – Hieromtrent bepaalt het ontwerp kaderrichtlijn 2009 dat 

voortaan de beslissing van de nationale regelgevende instantie wordt gehandhaafd in afwachting van de 

uitkomst  van  het  beroep,  behalve  wanneer  overeenkomstig  het  nationale  rechte  voorlopige 

maatregelen  worden  verleend342.  In  verband  met  deze  eventuele  voorlopige  maatregelen  die  de 

gevolgen  van  het  besluit  schorsen,  stelt  overweging  10  ontwerp  kaderrichtlijn  2009  dat  zij  enkel  in 

                                                            
340

 Art. 1, 3), b), al. 1, 4
de
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de
 zin ontwerp kaderrichtlijn 2009. 
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 Art. 1, 3), b), al. 2 e.v. ontwerp kaderrichtlijn 2009. 
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 Art. 1, 4), a) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 
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dringende  gevallen  mogen  worden  verleend  met  het  oog  op  het  vermijden  van  ernstige  en 

onherstelbare schade, of “met het oog op het verkrijgen van evenwicht”343. 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  BEROEP  –  UNIFORMITEIT  –  Om  de  uiteenlopende  toepassingen  van  de 

beroepsprocedure en het schorsen van beslissingen van de nationale regelgevende  instanties meer op 

elkaar  af  te  stemmen  verplicht  het  ontwerp  kaderrichtlijn  2009  de  lidstaten  om  informatie  te 

verzamelen over het algemene onderwerp van beroepen, het aantal verzoeken tot beroep, de duur van 

de  beroepsprocedures  en  het  aantal  besluiten  om  voorlopige maatregelen  te  verlenen. De  lidstaten 

moeten die gegevens aan de Commissie en BEREC verstrekken wanneer deze erom verzoeken344. 

c. Aanpassing beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  AANPASSING  BELEIDSDOELSTELLINGEN  –  Op  het  institutionele  vlak  worden 

vervolgens  een  aantal  aanpassingen  doorgevoerd  aan  artikel  8  kaderrichtlijn,  dat  de  na  te  streven 

beleidsdoelstellingen  en  regelgevingsbeginselen  voor  de  nationale  regelgevende  instanties  bepaalt. 

Vooreerst wordt het artikel aangepast met het oog op een aantal nieuwe bevoegdheden of taken die 

aan de nationale regelgevende  instanties worden toegekend, zoals  in verband met de verplichting  tot 

technologie‐neutraliteit  voor  radiofrequenties345,  in  verband  met  het  aanbod  van  diensten  voor 

gebruikers  met  speciale  sociale  behoeften346  en  in  verband  met  samenwerking  van  de  nationale 

regelgevende instanties met BEREC347.  

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – NIEUWE BELEIDSDOELSTELLINGEN – Verder bepalen de richtlijnen dat de nationale 

regelgevende  instanties  bij  het  nastreven  van  beleidsdoelstellingen  objectieve,  doorzichtige,  niet‐

discriminerende en proportionele regelgevingsbeginselen dienen toe te passen, onder meer: 

 door  de  voorspelbaarheid  van  de  regelgeving  te  bevorderen  door  te  zorgen  voor  een 

consistente aanpak tijdens passende herzieningsperioden; 

 door discriminatie te vermijden; 

 door  concurrentie  te  beschermen  in  het  belang  van  de  consument  en  waar  nodig  een  op 

infrastructuur gebaseerde concurrentie te bevorderen; 

 door  efficiënte  investeringen  en  innovatie  in nieuwe  en betere  infrastructuur  te bevorderen, 

onder meer  door  te  zorgen  dat  er  in  de  toegangsverplichtingen  voldoende  rekening  wordt 

gehouden  met  het  door  de  investering  genomen  risico  en  door  verschillende 

samenwerkingsafspraken  tussen  investeerders  en  partijen  die  toegang willen  hebben,  toe  te 

staan om het  investeringsrisico te spreiden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de concurrentie 

op de markt en het non‐discriminatiebeginsel worden gevrijwaard; 
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 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 10. 

344
 Art. 1, 4), b) ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 10. 
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 Art. 1, 8), a) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 

346
 Art. 1, 8), b) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 
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 Art. 1, 8), d) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 
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 door naar behoren rekening te houden met regionale verschillen binnen hun lidstaat op het vlak 

van de marktomstandigheden; 

 door  enkel  verplichtingen  op  te  leggen wanneer  geen  effectieve  en  duurzame  concurrentie 

bestaat, of door verplichtingen op te heffen zodra wel aan die voorwaarde is voldaan348. 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – AFSLUITING BIJ  ILLEGALE DOWNLOAD – Het enige onderwerp waarover  tussen de 

verschillende  instanties totnogtoe geen  finale overeenstemming kon worden bereikt, heeft betrekking 

op de vraag  in welke gevallen en volgens welke procedure de  internettoegang van een gebruiker kan 

worden geschorst of afgesloten ingeval van herhaaldelijke (vermeende) illegale downloadpraktijken. Op 

dit punt opteerde het Parlement ervoor om, het geval van een bedreiging van de openbare veiligheid 

uitgezonderd,  een  dergelijke  afsluiting  enkel  mogelijk  te  maken  nadat  hierover  een  gerechtelijke 

instantie uitspraak heeft gedaan. Het uiteindelijk door het Parlement goedgekeurde amendement sluit 

nauw aan bij de  formulering die het al  tijdens zijn eerste  lezing had voorgesteld. Zo stelt de door het 

Parlement aangenomen tekst dat de nationale regelgevende instanties de belangen van de burgers van 

de Europese Unie moeten bevorderen door onder meer het beginsel  toe  te passen  “volgens welk er 

zonder voorafgaande beslissing van de rechter geen enkele beperking aan de fundamentele rechten en 

vrijheden van de eindgebruikers dient te worden opgelegd, met name overeenkomstig artikel 11 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie over de vrijheid van meningsuiting en  informatie, 

behalve wanneer de openbare  veiligheid bedreigd wordt, waarbij de beslissing  van de  rechter nadien 

mag volgen” 349. Met dit amendement reageerde het Europees Parlement tegen onder meer het Franse 

wetsvoorstel  om  de  internettoegang  door  een  administratieve  overheid  te  schorsen  of  op  te  heffen 

wanneer  een  gebruiker  meermaals  wordt  betrapt  op  het  downloaden  van  illegaal  materiaal. 

Verschillende  lidstaten beschouwden dit amendement echter als een onevenredige  inmenging  in hun 

nationale gerechtelijke procedures. Hoewel ook over deze problematiek een compromis was gevonden 

rond  een minder  stringente  formulering,  greep  het  Parlement  toch  terug  naar  zijn  oorspronkelijke 

formulering, wat de uiteindelijke goedkeuring van de richtlijnen vertraagde. 

5. Betere en meer proportionele marktregulering 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  BETERE  EN  MEER  PROPORTIONELE  MARKTREGULERING  –  Op  het  vlak  van 

marktregulering  streven  de  richtlijnen  twee  verschillende  doelstellingen  na.  Enerzijds  wordt  aan 

nationale regelgevende instanties de mogelijkheid toegekend om in bepaalde gevallen aan een operator 

met  een  sterke  marktpositie  de  verplichting  op  te  leggen  om  zijn  activiteiten  in  verband  met 

netwerkinfrastructuur  functioneel  te  scheiden  van de  activiteiten  in  verband met het  aanbieden  van 

diensten. Deze remedie kan echter slechts als  in allerlaatste  instantie worden opgelegd,  in een poging 

om  hardnekkig  anti‐concurrentieel  marktgedrag  te  bestrijden.  Anderzijds  krijgen  de  nationale 

regelgevende instanties de verplichting opgelegd om bij het nemen van hun beslissingen in verband met 

toegang tot de markt en marktregulering efficiënte investeringen in de (optische) breedbandnetwerken 

van de toekomst te stimuleren, met het oog op het creëren van een rechtszeker en stabiel kader. 
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a. Stimuleren van mededinging en investeringen 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  STIMULEREN  VAN  EFFICIËNTE  INVESTERINGEN  –  ALGEMEEN  –  Vooreerst  wordt  het 

streven naar het  stimuleren van efficiënte  investeringen aan de nationale  regelgevende  instanties op 

algemene wijze opgelegd door wijzigingen aan de beleidsdoelstellingen en  regelgevingsbeginselen uit 

artikel 8 kaderrichtlijn350. De doelstellingen en omvang van deze verplichtingen worden toegelicht in een 

aantal overwegen bij de richtlijn, waarvan de tekst luidt: 

“Om  de  doelstellingen  van  de  agenda  van  Lissabon  te  halen,  moeten  behoorlijke 
incentieven worden geboden voor investeringen in nieuwe hogesnelheidsnetwerken die de 
innovatie  in  inhoudrijke  internetdiensten  ondersteunen  en  het  internationale 
concurrentievermogen  van  de  Europese  Unie  versterken.  Dergelijke  netwerken  hebben 
enorme mogelijkheden om consumenten en bedrijven in de hele Europese Unie van dienst 
te zijn. Het is derhalve van cruciaal belang duurzame investeringen in de ontwikkeling van 
deze nieuwe netwerken te bevorderen, en tegelijkertijd de mededinging te beschermen en 
de  keuze  voor  de  consument  te  vergroten  door  middel  van  voorspelbaarheid  en 
consistentie van de regelgeving.” 351 

 
“Efficiënte  investeringen  en mededinging moeten  tegelijkertijd  worden  aangemoedigd, 
teneinde  economische  groei,  innovatie  en  de  keuzevrijheid  voor  de  consument  op  te 
voeren.” 352 

 
“De mededinging kan het best worden bevorderd door een in economisch opzicht efficiënt 
niveau van  investeringen  in nieuwe en bestaande  infrastructuur,  indien nodig aangevuld 
met  regelgeving  om  daadwerkelijke mededinging  bij  detailhandelsdiensten  te  bereiken. 
Een efficiënt niveau van mededinging op basis van infrastructuur is de mate van duplicatie 
van  infrastructuur waarbij van  investeerders  redelijkerwijs mag worden verwacht dat zij 
een  correct  rendement  behalen  op  basis  van  redelijke  verwachtingen  omtrent  de 
ontwikkeling van de marktaandelen.” 353 

 

NIEUWE  RICHTLIJNEN  2009  –  STIMULEREN  VAN  EFFICIËNTE  INVESTERINGEN  –  BETREDEN  VAN  DE  MARKT  –  Het 

stimuleren  van  efficiënte  investeringen  speelt  verder  een  rol  bij  het  toekennen  van  gebruiksrechten 

voor radiofrequenties en nummers. Wanneer de lidstaten die gebruiksrechten beperken in de tijd, moet 

de duur ervan zijn aangepast aan de betrokken dienst, gelet op het nagestreefde doel, naar behoren 

rekening houdend met het feit dat een passende periode voor de afschrijving van  investeringen nodig 

is354. 

                                                            
350

 Supra 4. c. “Aanpassing beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen”, p. 89 e.v. 

351
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 6. 

352
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 43. 

353
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 43bis. 

354
 Art. 3, 2) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 
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NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – STIMULEREN VAN EFFICIËNTE INVESTERINGEN – TOEGANG EN INTERCONNECTIE – Een aantal 

gelijkaardige verplichtingen worden aan de nationale  regelgevende  instanties opgelegd bij het nemen 

van hun beslissingen  inzake toegang en interconnectie, aangezien zij deze bevoegdheden dienen uit te 

oefenen  op  een  wijze  die  bevorderlijk  is  voor  efficiëntie  en  duurzame  concurrentie,  efficiënte 

investeringen en  innovatie, en die de eindgebruikers het grootste voordeel biedt355 en aangezien zij bij 

hun beslissingen expliciet verplicht worden rekening te houden met de door de eigenaar van de faciliteit 

verrichte  initiële  investering, rekening houdend met de verrichte overheidsinvesteringen en de aan de 

investering verbonden risico's356. Deze beginselen worden verder toegelicht in een aantal overwegingen 

van de richtlijn, die stellen: 

“(43  ter)  Bij  het  opleggen  van  verplichtingen  voor  de  toegang  tot  nieuwe  en  betere 
infrastructuur  moeten  de  nationale  regelgevende  instanties  ervoor  zorgen  dat  de 
voorwaarden voor de toegang de omstandigheden weerspiegelen die aan het besluit tot 
investering  ten  grondslag  lagen  en  onder  meer  rekening  houden  met  de 
ontwikkelingskosten, de verwachte animo voor de nieuwe producten en diensten en het 
verwachte prijsniveau voor de consument. Bovendien moeten de nationale regelgevende 
instanties,  om  de  investeerders  zekerheid  over  hun  planning  te  bieden,  in  staat  zijn  zo 
nodig  voorwaarden  voor  de  toegang  vast  te  stellen  die  consistent  zijn  gedurende  de 
opeenvolgende  herzieningsperioden.  Deze  voorwaarden  kunnen  ook  prijsafspraken 
inhouden die overeenkomstig het Gemeenschapsrecht afhangen van de omvang of duur 
van een contract en mits deze niet discriminerend werken. Bij de opgelegde voorwaarden 
voor de  toegang moet  rekening worden gehouden met de noodzaak om daadwerkelijke 
concurrentie bij de dienstverlening aan consumenten en bedrijven in stand te houden. 
 
(43 quater)  Bij de beoordeling van de evenredigheid van de op te leggen verplichtingen en 
voorwaarden houden de nationale regelgevende  instanties rekening met de verschillende 
mededingingsvoorwaarden in de verschillende regio's in hun lidstaat. 
 
(43  quinquies)  Bij  het  opleggen  van maatregelen  om  de  prijzen  in  de  hand  te  houden 
moeten de nationale regelgevende instanties voor een specifiek nieuw investeringsproject 
een  billijke  beloning  voor  de  investeerder  mogelijk  maken. Met  name  kunnen  risico's 
verbonden  zijn  aan  investeringsprojecten  die  specifiek  zijn  voor  nieuwe 
toegangsnetwerken  die  producten  steunen  waarvoor  de  vraag  op  het  moment  van 
investeren onzeker is.” 357 

 
NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – STIMULEREN VAN EFFICIËNTE  INVESTERINGEN – PRIJSCONTROLE & KOSTENTOEREKENING – 

De nationale  regelgevende  instanties dienen  tenslotte bij het opleggen  van  verplichtingen  inzake het 

terugverdienen van kosten en  inzake prijscontrole  investeringen  in nieuwegeneratienetwerken aan  te 

moedigen, door rekening te houden met de gedane investeringen, en door een redelijke opbrengst uit 

                                                            
355

 Art. 2, 3) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 

356
 Art. 2, 8) e) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 

357
 Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 43ter t.e.m. 43 quinquies. 
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de kapitaalinbreng toe te laten, waarbij zij de specifieke risico's van een bepaald nieuw netwerkproject 

waarin wordt geïnvesteerd in aanmerking nemen358. 

b. Functionele scheiding 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – NIEUWE REMEDIE: FUNCTIONELE SCHEIDING –  De nieuwe richtlijnen houden echter 

ook  een  belangrijke  nieuwe  remedie  in,  die  door  nationale  regelgevende  instanties  kan  worden 

opgelegd  wanneer  de  eerder  opgelegde  passende  verplichtingen  er  niet  zijn  in  geslaagd  om 

daadwerkelijke  concurrentie  tot  stand  te  brengen  en  wanneer  er  belangrijke  en  blijvende 

concurrentieproblemen  en/of  markttekortkomingen  zijn  vastgesteld  voor  markten  voor 

toegangsproducten.  In  dat  geval  kunnen  zij  aan  verticaal  geïntegreerde  onderneming  immers  de 

verplichting opleggen om haar groothandelsactiviteiten  inzake toegangsproducten onder te brengen  in 

een  onafhankelijke  bedrijfseenheid.  Die  bedrijfseenheid  moet  dan  toegangsproducten  en  diensten 

leveren  aan  alle  ondernemingen  met  inbegrip  van  andere  bedrijfseenheden  binnen  de 

moedermaatschappij, binnen de dezelfde tijdspanne, en tegen dezelfde voorwaarden, met inbegrip van 

de prijs en diensten en door middel van dezelfde systemen en processen. Verder voorzien de richtlijnen 

een regime waaronder ondernemingen vrijwillig tot dergelijke scheiding kunnen overgaan359. 

6. Bescherming van belangen en rechten van gebruikers 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – BESCHERMING BELANGEN EN RECHTEN GEBRUIKERS – OVERZICHT – Op het vlak van de 

bescherming van de belangen en rechten van de eindgebruikers bevatten de nieuwe richtlijnen ook heel 

wat  nieuwe  bepalingen. Het  gaat  onder meer  om  een  aantal  algemene  consumentenbeschermende 

bepalingen, om bepalingen inzake de veiligheid en integriteit van netwerken en inzake universele dienst 

en  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer.  Verder  worden  ook  een  aantal  disproportioneel 

geworden  maatregelen  geschrapt,  zoals  onder  meer  de  wettelijke  verplichtingen  inzake  het 

minimumpakket van huurlijnen en de bepalingen over operatorkeuze en operatorvoorkeuze360. Voor het 

overige hebben de belangrijkste bepalingen betrekking op: 

1. Consumentenbescherming, zoals onder meer: 

 de  verplichting om  zowel mobiele  als  vaste  telefoonnummers binnen  één dag  te over  te 

dragen  naar  een  nieuwe  operator,  zonder  dat  de  dienst  langer  dan  één  werkdag  mag 

worden onderbroken361;  

 aanpassingen aan de mogelijkheid voor het opleggen van doorgifteverplichtingen362; 

 wijzigingen  in  verband  met  het  waarborgen  van  een  gelijkwaardige  toegang  voor 

eindgebruikers met een handicap363; 

                                                            
358

 Art. 2, 9) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 

359
 Art. 2, 10) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 

360
 Art. 1, 12) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

361
 Art. 1, 20) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

362
 Art. 1, 21) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

363
 Supra 1. “Beperkte uitbreiding toepassingsgebied”, p. 80 e.v. 
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 overige wijzigingen, zoals in verband met: 

o de  contracten  tussen  aanbieders  en  eindgebruikers,  de  transparantie  en 

bekendmaking van  informatie, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de diensten 

enerzijds364 

o de  toegang  tot  telefooninlichtingendiensten,  tot  noodhulpdiensten  en  tot  het 

uniforme Europese alarmnummer, de toegang tot Europese telefoontoegangscodes 

en geharmoniseerde nummers voor diensten met een maatschappelijke waarde, tot 

nummers en diensten, en tot eventuele extra faciliteiten anderzijds365. 

2. Veiligheid en integriteit van netwerken366 

3. Universeledienst: 

 toegang tot een openbaar communicatienetwerk op een vaste locatie367; 

 de vermelding in telefoongidsen368; 

 de spreiding en het aantal openbare betaaltelefoons369; 

 bijzondere maatregelen voor eindgebruikers met een handicap370; 

 het toekennen van en toezicht op sociale tarieven371; 

 de kwaliteit van de dienstverlening van de universeledienstverleners372. 

4. Bescherming persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer op het vlak van: 

 de veiligheid van de verwerking373; 

 een betere bescherming tegen het gebruik van cookies en het ontvangen van ongevraagde 

communicatie, inclusief de uitbreiding van de bescherming tot SMS en MMS374; 

 een betere bescherming ingeval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens375. 

7. Netwerkneutraliteit 

NIEUWE RICHTLIJNEN 2009 – NETWERKNEUTRALITEIT – Tenslotte bevatten de richtlijnen een regeling in verband 

met  de  problematiek  van  “netwerkneutraliteit”.  Terwijl  in  de  Verenigde  Staten  een  verhitte  en 

principiële discussie wordt gevoerd over de vraag of netwerkoperatoren verschillende kwaliteitsniveaus 

                                                            
364

 Art. 1, 13) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

365
 Art. 1, 15 t.e.m. 19) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

366
 Art. 1, 15) ontwerp kaderrichtlijn 2009. 

367
 Art. 1, 3) en art. 1, 6) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

368
 Art. 1, 4) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

369 Art. 1, 4bis) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

370
 Art. 1, 5) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

371
 Art. 1, 7) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

372
 Art. 1, 8) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

373
 Art. 2, 4) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

374
 Art. 2, 7) ontwerp consumentenrichtlijn 2009 en r.o. 52ter. 

375
 Art. 2, 4) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 
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en tarieven mogen hanteren voor online dienstverleners, waardoor de oorspronkelijke architectuur van 

het  internet,  gebaseerd  op  het  end‐to‐end  principe  en  een  best  effort  en  first‐in,  first‐out  data‐

overdracht verlaten zou worden, blijkt er in Europa relatief grote overeenstemming te bestaan over het 

feit dat het probleem zich hier lang niet zo scherp stelt376. Omdat de overtuiging bestaat dat het huidige 

sectorspecifieke  kader  en  de  mededingingsregels  afdoende  zijn  om  ongewenste  vormen  van 

discriminatie  te  stoppen,  stellen  de  nieuwe  richtlijnen  slechts  een  beperkt  aantal  bijkomende 

maatregelen voor, onder meer op het vlak van: 

 de verplichting voor aanbieders van elektronische‐communicatienetwerken en  ‐diensten 
om gebruikers op de hoogte te brengen en te houden wanneer hun toegang tot en/of het 
gebruik van diensten wordt beperkt377; 

 de  bevoegdheid  voor  nationale  regelgevende  instanties  om  dergelijke 
informatieverplichting af te dwingen of om minimumvoorschriften inzake de kwaliteit van 
de diensten op te leggen378; 

Afdeling E. AVMD‐richtlijn 

AUDIOVISUELE MEDIADIENSTEN – MOTIVERING – In deze laatste afdeling vermelden wij ten slotte de AVMD‐

richtlijn379. Hoewel zij in principe geen betrekking heeft op de transmissie van elektromagnetische 

signalen, achten wij het toch relevant haar te vermelden omwille van de nauwe verbondenheid tussen 

de elektronische‐communicatienetwerken en –diensten enerzijds en de geleverde inhoud anderzijds380. 

Verder is het deze richtlijn die voor de mediatoezichthoudende instanties van de gemeenschappen het 

                                                            
376

 Zie hierover meer  in: P. VALCKE, L. HOU, D. STEVENS en E. Kosta "Guardian Knight or Hands Off: The European Response  to 
Network Neutrality.  Legal  Considerations  on  the  Electronic  Communications  Reform",  C&S  2008,  n°  72,  89  ‐  112.P. VALCKE, 
‘Netwerk neutraliteit: First Amendment of hoax?’, Computerr. 2006, afl. 5, p. 242; D. GILLIS, “Netwerkneutraliteit: de VS. en de 
EU?”, Computerr. 2008, afl. 2, 57‐61; F. CHIRICO,  I. VAN DER HAAR, P. LAROUCHE, “Network Neutrality  in  the EU”, Tilec Discussion 
Paper DP 2007‐030 , september 2007, www.europarl.europa.eu. 

377 Art. 1, 1) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

378
 Art. 2, 13) ontwerp consumentenrichtlijn 2009. 

379
  Richtl.Raad  3  oktober  1989,  nr.  89/552/EEG  betreffende  de  coördinatie  van  bepaalde wettelijke  en  bestuursrechtelijke 

bepalingen  in de Lid‐Staten  inzake de uitoefening van televisie‐omroepactiviteiten, zoals gewijzigd door Richtl.EP en Raad 30 
juni 1997, nr. 97/36/EG tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie‐ omroepactiviteiten, Pb.L. 30 juli 1997, afl. 
202, 60‐70 en intussen opnieuw gewijzigd door de richtlijn audiovisuele mediadiensten:  Richtl. E.P. en Raad 11 december 2007, 
nr.  2007/65/EG  tot wijziging  van  Richtlijn  89/552/EEG  van  de Raad  betreffende  de  coördinatie  van  bepaalde wettelijke  en 
bestuursrechtelijke bepalingen  in de  lidstaten  inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten, Pb.L. 18 december 2007, 
afl. 332, 27  (hierna kort: AVMD‐richtlijn). Voor een uitgebreide bespreking van haar  toepassingsgebied en de  impact vanuit 
Vlaams perspectief: P. VALCKE, D. STEVENS, E. LIEVENS, en K. LEFEVER, "Hoofdstuk 1. Communicatierecht" in P. VALCKE, en J. DUMORTIER 
(eds.), Trends in Digitale Televisie: Juridische Uitdagingen, die Keure, 1‐120. 

380
  Zeker  in  het  licht  van de  recente  rechtspraak  van het Grondwettelijk Hof  in  verband met de bevoegdheidsverdeling  en 

noodzaak tot samenwerking in de Belgische context, infra.  
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merendeel van hun bevoegdheden in verband met audiovisuele mediadiensten omschrijft381. Voor een 

bespreking verwijzen wij de lezer echter naar reeds bestaande rechtsleer.   

                                                            
381

 Over de institutionele vereisten die hieruit volgen: infra Deel III. Hoofdstuk 1. Afdeling B., 6. “Toezichthouders audiovisuele 
sector”, p. 263 e.v. 
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Hoofdstuk 2. België 

CONSTITUTIONEEL SPOOR – BELGIË – MOTIVERING – In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de wijze waarop 

de Europese bepalingen inzake elektronische communicatie en het toezicht daarop in ons land werden 

geïmplementeerd.  Daarbij  wordt  meer  specifiek  aandacht  besteed  aan  de  problematiek  van  de 

bevoegdheidsverdeling  tussen de verschillende overheden  in ons  land  (het  ‘constitutionele spoor’).  In 

tegenstelling  tot  het  Europese  niveau,  wordt  ons  land  immers  gekenmerkt  door  een  verticaal 

bevoegdheidsverdelend stelsel, nu radio‐omroep en televisie aan de gemeenschappen zijn toegewezen 

en  telecommunicatie  tot de  residuaire bevoegdheid van de  federale  staat behoort382. Alvorens  in het 

volgende deel  te  kunnen overgaan  tot een grondige analyse  van de  vereisten en  vormgeving  van de 

organisatie  van  het markttoezicht  (het  ‘institutionele  spoor’),  dient  eerst  te worden nagegaan welke 

overheden daarbij nu precies betrokken zijn en hoe zij interageren383. Deze oefening is ook nodig omdat 

uit vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt dat een Europese definitie of een internationale 

regeling “bij voorbaat niet [als] bepalend [kan] worden aangevoerd ter afbakening van de bevoegdheid 

die  door  of  krachtens  de  Grondwet  aan  de  federale  Staat,  respectievelijk  de  Gemeenschappen,  is 

toebedeeld”384. 

CONSTITUTIONEEL  SPOOR – BELGIË – OVERZICHT – Dit hoofdstuk bestaat uit  twee grote delen.  In de eerste 

afdeling wordt als het ware een statische analyse gemaakt van de bevoegdheidsverdelende beginselen 

uit de Grondwet en de BWHI (Afdeling A. Bevoegdheidsverdeling,  infra). Daarin wordt   ‐ na een aantal 

conceptuele  verduidelijkingen  ‐    een  overzicht  gegeven  van  de  verschillende  spanningsvelden  die 

bestaan tussen de bij de elektronische communicatie betrokken overheden. De tweede afdeling van dit 

hoofdstuk (Afdeling B “Samenwerking”, p. 160 e.v.) gaat vervolgens dieper  in op de gevolgen die deze 

complexe afbakening van bevoegdheden heeft voor de omzetting van de Europese richtlijnen voor de 

elektronische‐communicatiesector.  Daarbij  wordt  vooral  aandacht  besteed  aan  de  omvang  van  de 

verplichting tot samenwerking, zoals die door het Grondwettelijk Hof werd opgelegd en aan mogelijke 

instrumenten  voor  samenwerking  om  daaraan  te  beantwoorden.    Deze  afdeling  sluit  af  met  een 

evaluatie van de samenwerkingsvormen zoals die vandaag bestaan en de mate van  ‘constitutionele’ of 

‘institutionele’ rust waartoe zij al dan niet aanleiding hebben gegeven. 

                                                            
382

  De  inhoud  van  dit  hoofdstuk  is  grotendeels  gebaseerd  op  de  resultaten  van  het  onderzoeksproject  “Convergentie  en 
bevoegdheidsverdeling in het federale België (COBEL)”, dat in opdracht van de Federale Overheidsdienst Economie in 2006 en 
2007 door het  ICRI  in samenwerking met een aantal collega’s  (met name: R. QUECK,  J.  JOST, Q. COPPIETERS  ’T WALLANT) van het 
Centre de Recherches Informatique et Droit (www.crid.be) van de Facultés Universitaires Notre‐Dame de la Paix (FUNDP) van 
Namen werd uitgevoerd.  

383
  Voor  een  recente  vergelijkbare  oefening,  zie:  J.  JOST  en  R.  QUECK,  “Communications  électroniques  et  répartition  des 

compétences: chantiers importants en cours”, RDTI 2009, 5‐27. 

384
 Voor een toepassing hiervan in de elektronische‐communicatiesector, zie: GwH 31 oktober 2000, nr. 109/2000, r.o. B.5.3.2. 

en r.o. B.4.1: “De omzetting van een Europese richtlijn in de Belgische rechtsorde kan enkel gebeuren met inachtneming van de 
regels  die  de  onderscheiden  bevoegdheden  van  de  Staat,  de  gemeenschappen  en  de  gewesten  bepalen”;  F.  JONGEN, 
"Répartition  des  compétences  et  radiodiffusion:  et   un,  et  deux,  et  trois  zéros ?"  (noot  onder GwH  6  november  2002,  nr. 
156/2002), AM 2003, 127 (127‐129). 



 
 

 
98 
 

Afdeling A. Bevoegdheidsverdeling 

I. Bevoegdheidsverdeling – beginselen en terminologie 

FEDERALE BELGIË – SAMENSTELLING EN MACHTEN – De artikelen 1 t.e.m. 3 van de gecoördineerde Grondwet 

bepalen  dat België  een  federale  Staat  is,  die  is  samengesteld uit  drie  gemeenschappen  (de Vlaamse 

Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap) en drie gewesten (het Vlaamse 

Gewest,  het Waalse Gewest  en  het Brusselse Gewest). Wat  de  uitoefening  van  de machten  betreft, 

bepaalt artikel 33 Gw. dat alle machten uitgaan van de Natie en worden uitgeoefend op de wijze bij de 

Grondwet bepaald. Eén van de, minstens  in het  licht van het vervolg van dit onderzoek, belangrijkste 

uitgangspunten  dat  ten  grondslag  lag  aan  de  huidige  organisatie  van  de  machten  in  de  huidige 

Grondwet, is het principe van de exclusiviteit van de bevoegdheden. Dit beginsel houdt in dat voor elke 

materie  in principe één en slechts één overheid bevoegd  is. Niet‐toegewezen bevoegdheden behoren 

tot de residuaire bevoegdheid, waarvan de uitoefening wordt geregeld door artikel 35 Gw.385. 

1. Toegewezen en residuaire bevoegdheden 

ARTIKEL  35  GW.  –  UITOEFENING  VAN  DE MACHTEN  –  PRINCIPE  –  De  artikelen  35,  127  tot  133  Gw.  kennen 

bepaalde  bevoegdheden  toe  aan  de  deelstaten,  of  maken  deze  toekenning  onder  bepaalde 

voorwaarden mogelijk. Artikel 35 al. 1 Gw. en zijn overgangsbepaling bepalen: “De federale overheid is 

slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de Grondwet en de wetten, krachtens de Grondwet zelf 

uitgevaardigd,  haar  uitdrukkelijk  toekennen.” De  tweede  alinea  van  dat  artikel  stelt  vervolgens:  “De 

gemeenschappen of de gewesten zijn, ieder wat hem betreft, bevoegd voor de overige aangelegenheden 

onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door de wet. Deze wet moet worden aangenomen met de 

meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid”. 

ARTIKEL 35 GW. – UITOEFENING VAN DE MACHTEN – OVERGANGSBEPALING – Dit artikel wordt echter onmiddellijk 

gevolgd door  een overgangsbepaling die  stelt dat  “De wet bedoeld  in het  tweede  lid bepaalt de dag 

waarop dit artikel in werking treedt. Deze dag kan niet voorafgaan aan de dag waarop het nieuw in titel 

III  van  de  Grondwet  in  te  voegen  artikel  in werking  treedt  dat  de  exclusieve  bevoegdheden  van  de 

federale  overheid  bepaalt.”  Tot  vandaag  is  de  betrokken wet  nog  niet  tot  stand  gekomen,  zodat  de 

residuaire bevoegdheden nog door de federale overheid worden uitgeoefend. Hoewel volgens artikel 35 

Gw. de  residuaire bevoegdheid  in onze  federale  staat dus uiteindelijk  zou moeten  toekomen  aan de 

deelgebieden, beschikt de federale overheid momenteel over de residuaire bevoegdheden krachtens de 

bij dit artikel voorziene overgangsbepaling386. 

                                                            
385

  Basiswerken  over  het  Belgische  staatsrecht: A. ALEN  en  K. MUYLE,  Compendium  van  het  Belgisch  Staatsrecht, Mechelen, 
Kluwer, 2008, 419 p.;  J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER,  Inleiding  tot het publiekrecht, 2. Overzicht publiekrecht, Brugge, Die 
Keure, 2007, 1576 p.; M. UYTTENDAELE, Précis de droit  constitutionnel belge:  regards  sur un  système  institutionnel paradoxal, 
Brussel, Bruylant, 2005, 1196 p.; F. DELPÉRÉE,  Le droit  constituionnel de  la Belgique, Brussel, Brulant, 2000, 1048 p.; A. ALEN, 
Handboek  van het Belgisch  Staatsrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1995, 889 p.; A. MAST en  J. DUJARDIN, 
Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Gent, Story‐Scientia, 1985, 617 p.;  

386
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 22. 
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ARTIKEL 35 GW. – TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEDEN – HOMOGENE BEVOEGDHEIDSPAKKETTEN – Belangrijk is ook op te 

merken  dat  het  Grondwettelijk  Hof  doorgaans  van  mening  is  dat  de  bevoegdheden  die  aan  de 

deelgebieden zijn toegekend op globale wijze en  in hun geheel zijn overgedragen387. Blijkbaar brengen 

het bewustzijn van het eerder centrifugale karakter van de Belgische staatsstructuur en het principe van 

de autonomie van de deelgebieden het Hof meestal tot een ruime  interpretatie van de bevoegdheden 

die  aan  de  gewesten  en  gemeenschappen  zijn  toegekend  en  bijgevolg  een  eerder  beperkende 

interpretatie van de federale bevoegdheden388. Op die manier wil het Hof allicht een soort nuttig effect 

geven  aan  de  gedecentraliseerde  bevoegdheidspakketten  en  aan  het  streven  naar  de  creatie  van 

homogene bevoegdheidspakketten. De bedoeling daarbij  is om een maximum aantal samenhangende 

materies toe te kennen aan éénzelfde overheid om haar toe te laten een coherent en autonoom beleid 

te voeren389. 

2. Principe van de exclusiviteit van de bevoegdheden 

PRINCIPE  VAN  EXCLUSIVITEIT  VAN  BEVOEGDHEDEN  –  UITGANGSPUNT  –  De  autonomie  van  de  verschillende 

overheden  gaat  dus  in  beginsel  gepaard  met  de  exclusiviteit  van  hun  bevoegdheden390.  De 

bevoegdheidsverdelende  regels  zijn  gebaseerd  op  een  strikte  en  exclusieve  verdeling  van  de 

bevoegdheden tussen de verschillende overheden, zodat elke entiteit in haar bevoegdheidssfeer vrij en 

in  principe  alleen  kan  wetgeven.  Met  andere  woorden,  de  bevoegdheid  van  de  ene  sluit  dus  de 

bevoegdheid  van  de  andere  uit  en  elke  rechtssituatie  wordt  in  beginsel  slechts  door  één  enkele 

wetgever geregeld391.  

PRINCIPE  VAN  EXCLUSIVITEIT  VAN  BEVOEGDHEDEN  –  NUANCERING  –  Het  principe  van  de  exclusiviteit  van  de 

bevoegdheden is echter niet absoluut en kent in andere vormen van verdeling enkele nuanceringen die 

in de rechtsleer392 als volgt worden geclassificeerd:  

                                                            
387

 In zijn arrest nr. 25 van 26 juni 1986, r.o. B.2.1 formuleerde het toenmalige Arbitragehof dit principe als volgt: “De in 1980 
tot stand gebrachte hervorming van de instellingen heeft onbetwistbaar de autonomie van de Gemeenschappen meer diepgang 
gegeven en het beginsel van de autonomie voor het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest  in  toepassing gebracht.  [alinea] 
Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt moeten de Grondwetgever en de bijzondere wetgever worden geacht aan de 
Gemeenschappen en de Gewesten volledige bevoegdheid te hebben toegekend tot het uitvaardigen van de regels die eigen zijn 
aan de hun toegewezen aangelegenheden, en zulks onverminderd de mogelijkheid om desnoods beroep te doen op artikel 10 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.”. Deze rechtspraak is sindsdien constant gebleven. De recentste toepassing hiervan 
in de elektronische‐communicatiesector: GwH 15 januari 2009, nr. 2/2009, r.o. 4.2. 

388
 A. ALEN en K. MUYLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 208‐211. 

389
 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge: regards sur un système institutionnel paradoxal, Brussel, Bruylant, 2005, 

950‐975 en  J. VELAERS, « Het Grondwettelijk Hof :  ‘Een Grondwettelijk hof met een beperkte bevoegdheid’. Een overzicht van 
dertig maanden werking”,  in A. ALEN en L.P. SUETENS  (eds.), Zeven knelpunten na zeven  jaar Staatshervorming, Brussel, Story‐
Scientia, 1988, 153‐154. 

390
  P.  PEETERS,  “Enkele  algemene  problemen  van  bevoegdheidsverdeling  en  bevoegdheidsuitlegging  na  de  tweede  Belgische 

Staatshervorming”, in A. ALEN, en L.P. Suetens, (ed.), Zeven knelpunten na zeven jaar Staatshervorming, Brussel, Story‐Scientia, 
1988, 53‐80. 

391
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 211. 

392
 Zie o.m.: A. ALEN en K. MUYLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 211‐214. 
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a. Onvolledige exclusiviteit 

i. Gedeelde exclusieve bevoegdheden 

GEDEELDE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEDEN – ALGEMENE BEVOEGDHEID MET UITZONDERINGEN – Voor éénzelfde materie 

kunnen bepaalde aspecten exclusief geregeld zijn door één overheid en andere aspecten exclusief door 

een andere overheid. Dit soort verdeling wordt doorgaans gekenmerkt door een algemene bevoegdheid 

(een “pakket”) die aan een gemeenschap of een gewest wordt toegekend, samen met uitzonderingen in 

het  voordeel  van  de  federale  overheid.  Dit  soort  verdeling  maakt  formeel  geen  inbreuk  op  de 

exclusiviteit  van  de  bevoegdheden maar  leidt  er  wel  toe  dat  de  bevoegdheden  voor  verschillende 

aspecten van eenzelfde materie tussen bevoegdheidsniveaus worden gedeeld393.  

GEDEELDE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEDEN – VOORBEELDEN – Er bestaan massa’s voorbeelden van een dergelijke 

verdeling. Zo  is er bijvoorbeeld de bevoegdheid van de gemeenschappen  inzake  jeugdbescherming die 

wordt beperkt door de federale bevoegdheden die in art. 5, §1, II, 6° BWHI zijn opgenomen. Een ander 

voorbeeld  is de gewestelijke bevoegdheid  inzake politie  van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke 

bedrijven, onder  voorbehoud  van de  federale bevoegdheden  inzake de  interne politie die betrekking 

hebben op de arbeidsbescherming394. Een voorbeeld uit de elektronische‐communicatiesector  lijkt ons 

de principiële bevoegdheid van de gemeenschappen  inzake  radio‐omroep en  televisie en de  federale 

uitzondering hierop met betrekking tot het uitzenden van mededelingen van de [federale]395 regering. 

ii. Parallelle exclusieve bevoegdheden 

PARALLELLE BEVOEGDHEDEN – COMPLEMENTAIR BELEID – OVERZICHT – Een bepaalde bevoegdheid kan ook niet 

alsdusdanig zelfstandig worden toegekend, maar in zekere zin als complementair worden beschouwd bij 

een ander bevoegdheidsdomein. In dat geval kan zij soms zij aan zij of parallel worden uitgeoefend door 

verschillende beleidsniveaus. Bij parallelle bevoegdheden wordt  in eenzelfde bevoegdheidsdomein het 

beleid  cumulatief door en op onderscheiden  gezagsniveaus uitgeoefend396. Meestal  gaat het dus om 

bijkomende  of  aanvullende  bevoegdheden  die  een  zo  doeltreffend  mogelijke  uitoefening  van  de 

hoofdbevoegdheid mogelijk moeten maken.  Daarom  gaat  het  vaak  niet  zozeer  om  een  zelfstandig 

toegekende bevoegdheid, maar om een subsidiaire bevoegdheid die door elke wetgever afzonderlijk in 

het kader van zijn eigen materiële bevoegdheden  ‐ al dan niet op grond van de theorie van de impliciete 

bevoegdheden397 ‐  wordt uitgeoefend. 

PARALLELLE BEVOEGDHEDEN – COMPLEMENTAIR BELEID – VOORBEELDEN–    In bepaalde gevallen, vaak  in verband 

met  de  bescherming  van  fundamentele  rechten,  opteerde  de  grondwetgever  zelf  voor  een  dergelijk 

                                                            
393

 Zie: A. ALEN en K. MUYLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 212. 

394
 Art.  6,  §  1,  II,  3°  BWHI.  Er weze opgemerkt  dat  art.  92bis,  al.  3,  b.BWHI  in  deze materie  een  samenwerking  tussen  de 

Gewesten en de federale staat vereist.  

395
 Zie: artikel 4, 6° BWHI, dat het begrip “Nationale Regering” hanteert. 

396
 A. ALEN en K. MUYLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 212. 

397
 Infra c. “Theorie van de impliciete bevoegdheden”. 
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wijze van verdelen van bevoegdheden398. Zo voorzien de artikelen 11 Gw.  (discriminatieverbod), 11bis 

Gw. (verbod op discriminatie op grond van geslacht), 22 Gw. (recht op eerbiediging van zijn privéleven 

en  zijn  gezinsleven),  22bis  Gw.  (recht  op  eerbiediging  van  de  morele,  lichamelijke,  geestelijke  en 

seksuele  integriteit), 23 Gw.  (recht op menswaardig  leven) en 32 Gw.  (recht om bestuursdocument te 

raadplegen en er een afschrift van te krijgen) dat de wet, het decreet en de ordonnantie de bescherming 

van  bovengenoemde  rechten moeten  garanderen.  Ook  in  de  BWHI  zijn  voorbeelden  van  dergelijke 

parallelle bevoegdheden terug te vinden, zoals de bevoegdheid die aan elk bevoegdheidsniveau wordt 

toegekend om binnen de  grenzen  van hun materiële bevoegdheden  initiatieven  te ontwikkelen  voor 

wetenschappelijk  onderzoek399.  Verdere  kan  men  ook  de  internationale  bevoegdheden  van  de 

verschillende bevoegdheidsniveaus als parallelle bevoegdheden beschouwen: elke overheid  is bevoegd 

om in de materies die onder haar bevoegdheid vallen, verdragen aan te nemen en te bekrachtigen400.  

PARALLELLE BEVOEGDHEDEN – COMPLEMENTAIR BELEID – GRONDRECHTEN – Ter zake kan verder gewezen worden 

op  het  feit  dat  het  Grondwettelijk  Hof  sinds  enige  tijd  van  mening  is  dat  de  bescherming  van 

fundamentele  rechten  en  vrijheden  niet meer  als  dusdanig  als  een  afzonderlijke  globale  exclusieve 

bevoegdheid moet worden beschouwd.  In  zijn  rechtspraak  stelt het Hof  immers dat  “het  feit dat de 

Grondwet  en  de  internationale  verdragen  fundamentele  rechten  en  vrijheden  erkennen,  geenszins 

betekent dat de regeling ervan, als dusdanig, enkel de  federale overheid zou toekomen. Het staat aan 

elke  overheid  de  inachtneming  ervan  te  waarborgen  door  ze  te  concretiseren  wanneer  zij  haar 

bevoegdheden uitoefent”401. Zodoende erkent het Hof de parallelle bevoegdheid  van bijvoorbeeld de 

gemeenschappen  om  in het  kader  van  hun materiële bevoegdheden  de noodzakelijke  fundamentele 

rechten  te  regelen.  Daarmee  lijkt  het  Grondwettelijk  Hof wel  in  zekere  zin  terug  te  komen  op  zijn 

eerdere rechtspraak, aangezien het de gehele kwestie van bijvoorbeeld het recht op antwoord daarin als 

een residuaire bevoegdheid van de federale overheid beschouwde402. Wanneer de opvatting in verband 

met de bescherming van grondrechten echter logisch wordt doorgetrokken naar de bevoegdheid inzake 

radio‐omroep en  televisie, zou dit betekenen dat het  reglementeren van het  recht op antwoord voor 

radio en  televisie vandaag een bevoegdheid  is van de gemeenschappen, op grond van het  feit dat ze 

aansluit bij hun materiële bevoegdheid  krachtens  artikel 4,  6° BWHI. Deze  zienswijze  is ook door de 

                                                            
398

 Zie M. ELST, « Bevoegdheidsverdeling  inzake grondrechten  in het algemeen en het recht van antwoord  in het bijzonder », 
bijlage bij Verslag namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken uitgebracht door 
mevrouw  Mieke  Van  Hecke  over  de  Gedachtewisseling  over  de  problematiek  van  de  bevoegdheidsverdeling  inzake 
grondrechten, naar aanleiding van de motie van de heren Carl Decaluwe en Ludwig Caluwé betreffende een belangenconflict, 
Hand. Vl.Parl., 2000‐01, 21 maart 2001, nr. 641/1, 9‐11. 

399
 Art. 6bis, §1 en §2, 1° BWHI. 

400
 Art. 16 BWHI. 

401
 GwH 25 november 1999, nr. 124/99, r.o. B.4.4.  Dit arrest heeft betrekking op het recht op korte berichtgeving en kwam na 

twee adviezen van de Raad van State, die in dezelfde richting gingen (adviezen 25.131/VR/8 en 25.132/VR/8 van de verenigde 
kamers van de afdeling wetgeving van 18 november 1996, Parl.St. Vl.Parl., 1995, nr. 82‐2 en 118‐2).  

402
 GwH 28 mei 1991, nr. 14/91. Zie over de heersende onduidelijkheid: H. JACQUEMIN, E. MONTERO en S. PIRLOT DE CORBION, « Le 

droit  de  réponse  dans  les  médias »,  RDTI  2007,  nr.  27,  38  (31‐66).  Voor  enkele  kanttekeningen,  zie:  P.  PEETERS,  “De 
bevoegdheidsverdeling en het recht van antwoord – Kanttekeningen bij het arrest van 28 mei 1991 van het Arbitragehof”, RW 
1991‐1992, 481‐484. 



 
 

 
102 
 

afdeling wetgeving van de Raad van State bevestigd  in een aantal adviezen403. De  interpretatie als zou 

het arrest nr. 14/91 van het Grondwettelijk Hof enkel beperkt zijn tot het recht van antwoord en niet 

mogen worden veralgemeend tot alle grondrechten, vindt vandaag nog weinig steun404.  

b. Concurrerende bevoegdheden 

i. Integrale of eigenlijke concurrerende bevoegdheden 

CONCURRERENDE BEVOEGDHEDEN – PRINCIPE – Het principe van de concurrerende bevoegdheden houdt in dat 

wanneer de  ene overheid  is opgetreden, de  andere dat niet meer  kan. Overeenkomstig dit beginsel 

zouden  bijvoorbeeld  de  deelgebieden  in  een  bepaalde  aangelegenheid  enkel  wetgevend  kunnen 

optreden zolang het federale niveau dat niet heeft gedaan. Wanneer de federale overheid tussenkomt 

in de aangelegenheid in kwestie, heeft dat de opheffing van de vroegere normen van de deelgebieden 

over hetzelfde onderwerp als gevolg. In die zin zou men kunnen spreken van een uitzonderlijke voorrang 

van de wet op het decreet405. 

CONCURRERENDE BEVOEGDHEDEN – FISCALE BEVOEGDHEDEN – In België werd dit totnogtoe slechts in één geval 

toegepast,  namelijk  in  fiscale  aangelegenheden.  Artikel  1  van  de  wet  van  23  januari  1989406, 

aangenomen op basis van artikel 170 Gw., voorziet immers dat de gemeenschappen en gewesten “niet 

gemachtigd zijn om belastingen te heffen op de materies die het voorwerp uitmaken van een belasting 

door de Staat”. In zijn arrest 172/2006 stelde het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de impact van 

deze bepaling:  “Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat artikel 170, § 2, van de Grondwet moet 

worden beschouwd als « een  soort verdedigingsmechanisme  [van de Staat]  […]  t.o.v. de verschillende 

andere bestuurslagen, om een eigen  fiscale materie te behouden »  (Parl. St., Kamer, B.Z. 1979, 10, nr. 

8/4°, p. 4). Amendementen waarbij een  lijst van belastbare materies voor de gemeenschappen en de 

gewesten werd voorgesteld, werden verworpen (Hand., Kamer, 1979‐1980, zitting van 22  juli 1980, pp. 

                                                            
403

  Zie  onder  andere  Adv.RvS  27.048/3  van  18  november  1997  bij  het  Ontwerp  van  decreet  tot  wijziging  van  sommige 
bepalingen van de decreten betreffende de  radio‐omroep en de  televisie, gecoördineerd op 25  januari 1995, Parl.St. Vl.Parl. 
1997‐98, nr. 876‐1, 65 en Adv.RvS 30.993/AV/3 van 14 januari 2003 bij het Voorstel van decreet van de heer Carl Decaluwe c.s. 
houdende het recht op informatie via radio en televisie en houdende instelling van een recht van antwoord en een recht van 
mededeling ten aanzien van radio en televisie, Parl.St. Vl.Parl., 1999, nr. 52/2 , 1.  

404
 Zoals vermeld door de Raad van State in zijn advies van 14 januari 2003: Adv.RvS L.30.993/AV/3 bij het Voorstel van decreet 

van de heer Carl Decaluwe c.s. houdende het recht op  informatie via radio en televisie en houdende  instelling van een recht 
van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien van radio en televisie, Parl.St. Vl.Parl., 1999, nr. 52/2 , 16), waarin de 
Raad de mogelijkheid aangeeft (maar meteen zelf ook lijkt af te wijzen) als zou het Grondwettelijk Hof van mening kunnen zijn 
dat het recht van antwoord een aangelegenheid op zich moet worden beschouwd en de leer dus niet kan worden uitgebreid tot 
andere grondrechten, die dan onder de (residuaire) federale bevoegdheid vallen.  

405
 A. ALEN en K. MUYLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 213. 

406
 Wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid, BS 24 

januari 1989, zoals gewijzigd door wet van 16 juli 1993 gewone wet ter vervollediging van de federale staatsstructuur, BS 20 juli 
1993, door wet 26 augustus 2003 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams 
Gewest,  het  Waals  Gewest  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  betreffende  de  uitvoering  en  de  financiering  van  de 
bodemsanering van  tankstations, afgesloten  te Brussel op 13 december 2002, BS 29 september 2003 en door wet 27 maart 
2006  tot aanpassing  van diverse wetten die een aangelegenheid  regelen als bedoeld  in artikel 78  van de Grondwet aan de 
nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten, BS 11 april 2006. 
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2705‐2713). Verschillende malen werd beklemtoond dat artikel 170, § 2,  tweede  lid, van de Grondwet 

moest worden beschouwd als een « regulerend mechanisme. […] Het is een noodzakelijk instrument. De 

wet moet  dat  regulerend mechanisme  zijn  en moet  kunnen  zeggen welke  belastbare materie wordt 

voorbehouden aan de Staat.  Indien men dat niet zou doen komt men  in een chaos en  in alle mogelijke 

verwikkelingen terecht, die niets meer te maken hebben met een goed georganiseerde federale Staat of 

een goed georganiseerde Staat »  (Hand., Kamer, 1979‐1980, zitting van 22  juli 1980, p. 2707; zie ook 

Hand., Senaat, 1979‐1980, zitting van 28 juli 1980, pp. 2650‐2651). [alinea] Met artikel 170, § 2, tweede 

lid, van de Grondwet heeft de Grondwetgever derhalve de voorrang van de  fiscale wet op het  fiscale 

decreet willen vestigen en uitzonderingen op de belastingbevoegdheid van de gemeenschappen en de 

gewesten verwoord  in het eerste  lid van artikel 170, § 2, mogelijk willen maken. De federale wetgever 

kan  bijgevolg  niet  alleen  bepaalde  belastingmateries  onttrekken  aan  de  eigen  fiscaliteit  van  de 

gemeenschappen en de gewesten maar kan tevens bepalen dat die fiscaliteit niet geldt ten aanzien van 

bepaalde categorieën van belastingplichtigen. Bovendien kan de wetgever  zowel de vestiging van een 

gewestelijke belasting a priori verbieden, als uitzonderingen bepalen op  reeds gevestigde gewestelijke 

belastingen.”407. 

ii. Beperkte of oneigenlijke concurrerende bevoegdheden 

BEPERKTE CONCURRERENDE BEVOEGDHEDEN – PRINCIPE – Deze laatste vorm van concurrerende bevoegdheden 

heeft  volgende  kenmerken:  op  federaal  niveau  worden  de  basisregels  voor  een  bepaalde  materie 

vastgesteld  en  de  deelgebieden  moeten  ofwel  deze  regels  verder  toepassen  ofwel  ze  aanvullen, 

concretiseren  of  implementeren.  Vooral  van  deze  laatste  techniek  werd  totnogtoe  vaak  gebruik 

gemaakt. In dat geval vormen de federale normen een soort minimumbasis voor de deelgebieden408.  

BEPERKTE CONCURRERENDE  BEVOEGDHEDEN  – VOORBEELDEN  –  In Belgisch  recht  zijn  er  toepassingen hiervan 

inzake openbare aanbestedingen, consumentenbescherming of inzake de organisatie van de economie, 

waarbij  de  gemeenschappen  en  de  gewesten  de  federale  regels  kunnen  aanvullen  of  toepassen409. 

Bovendien heeft het Grondwettelijk Hof  in  zijn  rechtspraak deze mogelijkheid uitgebreid naar andere 

domeinen,  zoals onder meer de brandbeveiliging410 en de motivering  van  individuele  administratieve 

aktes411. Een laatste voorbeeld heeft betrekking op de eerbiediging van het privé‐ en gezinsleven (artikel 

22 Gw.), waarvoor het Hof stelde dat de federale bevoegdheid ter zake enkel betrekking heeft op het 

vaststellen van algemene beperkingen, die als minimumregeling in alle aangelegenheden gelden, zodat 

de  gemeenschappen  en  gewesten  specifieke  beperkingen  kunnen  bepalen  voor  de  hen  toegewezen 

aangelegenheden, mits de federale regelgeving te eerbiedigen412. 

                                                            
407

 GwH 22 november 2006, nr. 172/2006. 

408
 A. ALEN en K. MUYLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 213. 

409
 Art. 6, §1, VI, al. 4 BWHI. 

410
 GwH 15 oktober 1987, nr. 40 

411
 GwH 8 mei 2001, nr. 55/2001 en GwH 18 oktober 2001, nr. 128/2001. 

412
 A. ALEN en K. MUYLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 214. 



 
 

 
104 
 

c. Theorie van de impliciete bevoegdheden 

BEPERKTE CONCURRERENDE BEVOEGDHEDEN –  IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN – OVERZICHT – Verder wordt de  strikte 

exclusiviteit  van  de  bevoegdheidsverdeling  door  de  BWHI  genuanceerd  door  de  theorie  van  de 

impliciete  bevoegdheden.  Zo  voorziet  artikel  10  BWHI  dat  “de  decreten  rechtsbepalingen  kunnen 

bevatten  in  aangelegenheden  waarvoor  de  Raden  niet  bevoegd  zijn,  voor  zover  die  bepalingen 

noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheid”413. Om deze  theorie  te kunnen  toepassen 

moeten  er  volgens  het  Grondwettelijk  Hof  drie  voorwaarden  zijn  vervuld:  (i)  de  aangenomen 

maatregelen  zijn  noodzakelijk  voor  de  doeltreffende  uitoefening  van  een  eigen  bevoegdheid;  (ii)  de 

aangelegenheid leent zich tot een gedifferentieerd regime; (iii) de maatregel heeft slechts een marginaal 

effect op de bevoegdheid van de andere overheid414. Bijgevolg kunnen op basis van de theorie van de 

impliciete  bevoegdheden  overheden  een  bevoegdheid  uitoefenen  waarvoor  in  beginsel  een  andere 

overheid bevoegd  is415,  zodat deze  theorie  in  zekere  zin ook een uitzondering  is op het principe  van 

exclusieve  toegewezen  bevoegdheden.  Als  voorbeeld  kan  gewezen  worden  op  de  aan  de  federale 

wetgever  voorbehouden  bevoegdheid  tot  het  oprichten  van  administratieve  rechtscolleges.  Uit  de 

rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof  blijkt  dat  de  decreetgever  in  beginsel  niet  bevoegd  is  om 

administratieve rechtscolleges  in te stellen, maar dat hij daartoe wel kan overgaan met toepassing van 

artikel 10 BWHI416. 

BEPERKTE CONCURRERENDE BEVOEGDHEDEN –  IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN –IMPACT – Onder meer omwille van de 

oorspronkelijk  restrictieve voorwaarden die door het Hof werden opgelegd voor de  toepassing ervan, 

bleef  haar  nut  totnogtoe  relatief  beperkt417.  Toch  valt  er  sinds  de  staatshervorming  van  1993  een 

duidelijke  verruiming  te  ontwaren418.  Hierbij  dient  echter  te  worden  opgemerkt  dat  de  extensieve 

                                                            
413 

Voor de Duitstalige Gemeenschap zie artikel 5 van de wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 
van 31 december 1983, dat stelt:”§1. De artikelen 5, § 2, 6, § 3bis, 1° en 4°, (6, § 8,) 6bis, 8 tot 12, en wat de bepalingen inzake 
het Hoog Comité van Toezicht betreft, artikel 13, § 4, artikel 13, § 5, alsmede de artikelen ((14, 16 en 99)) van de bijzondere wet 
zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap”. 

414
  Dit  criterium  wordt  door  het  Grondwettelijk  Hof  tegenwoordig  eerder  marginaal  getoetst,  zie  bijvoorbeeld:  GwH  19 

december 2002, nr. 189/2002. Zie ter zake: A. ALEN en K. MUYLLE, “Recente evoluties in de rechtspraak van het Arbitragehof”, in 
VRG‐ALUMNI (ed.), Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2004, 167‐267). Zie voor een recente toepassing van art. 10 BWHI in 
de elektronische‐communicatiesector: GwH 31 oktober 2000, nr. 109/2000, r.o. B.10.3. 

415
 Een treffend voorbeeld hiervan is terug te vinden in het Vlaamse decreet over handhaving  in de toeristische sector (Vl. D. 

van 13 juli 2007 tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiesector, BS 21 januari 2008) waarin de bestaande 
strafrechtelijke sancties werden vervangen door administratieve sancties waartegen beroep mogelijk  is bij de  rechtbank van 
eerste  aanleg. Zie  in het bijzonder punt 6.  van het advies nr. 42.251/3  van de Raad  van State  van 27  februari 2007 hierbij 
(Parl.St.  Vl.Parl.  2006‐2007,  nr.  1208,  25‐33),  alsook  punt  4.  van  het  advies  van  de  Raad  van  State  nr.  40.951/1/V  van  23 
augustus 2006 hierbij  (Parl.St. Vl.Parl. 2006‐2007, nr. 1000, 45‐59) en de verwijzing  in dat  laatste naar W. PAS, “De door de 
Grondwet aan de wet voorbehouden aangelegenheden. Vroeger en nu” in De vijfde staatshervorming van 2001, A. ALEN (ed.), 
Brugge, 2002, (25), 58‐59. 

416
 A. MAST,  J. DUJARDIN, M. VAN DAMME,  J. VANDE  LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief  recht, Mechelen, Kluwer, 

2006, 794. 

417
 Voor een  lijst  van  toepassingen  tot dan,  zie: A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium  van het Belgisch  Staatsrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2004, 347, voetnoot 400. 

418
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 210‐211. 
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interpretatie die het Hof geeft aan gemeenschaps‐ en gewestbevoegdheden het vaak mogelijk maakt 

om  bevoegdheden  in  te  sluiten  zonder  formeel  gebruik  te maken  van  de  theorie  van  de  impliciete 

bevoegdheden419.  

INGESLOTEN BEVOEGDHEDEN –  INBEGREPEN BEVOEGDHEDEN – De theorie van de impliciete bevoegdheden dekt 

meestal twee verschillende situaties. In principe kan men deze onderscheiden, maar op het terrein zijn 

ze  meestal  vermengd  en  nauw  met  elkaar  verbonden.  Het  gaat  meer  bepaald  om  de  ingesloten 

bevoegdheden (“pouvoirs inclus”) en de inbegrepen bevoegdheden (“pouvoirs impliqués”)420. Ingesloten 

bevoegdheden  zijn  impliciet  omdat  ze niet uitdrukkelijk  vermeld  zijn  in de bevoegdheidstoewijzende 

norm, maar niettemin op grond van de gehanteerde  terminologie of omwille van de aard der dingen 

worden beschouwd als  inherent deel uitmakend van de  toegewezen bevoegdheid. Een geïmpliceerde 

bevoegdheid  is daarentegen verbonden aan het nuttig effect van een bevoegdheid: ze  is noodzakelijk 

voor de verwezenlijking van een doelstelling die  inherent  is aan een  toegewezen bevoegdheid. Uit de 

doelstelling van een bevoegdheid  leidt men dus een middel af dat  louter  tekstueel niet aan dezelfde 

wetgever werd toegekend. 

IMPLICIET  MEDEDINGINGSRECHT  OF  SECTORSPECIFIEK  MARKTRECHT?  –  Bepaalde  sectorspecifieke 

mededingingsrechtelijke  bevoegdheden  zijn  de  voor  ons  onderzoek  belangrijkste  voorbeelden.  In 

beginsel  is  de  bevoegdheid  inzake mededinging  of  prijsbeleid  immers  exclusief  toegewezen  aan  de 

federale overheid, maar in bepaalde gevallen kan zij ook door de gemeenschappen worden uitgeoefend. 

Dat is immers zowel door de Raad van State421 als door het Grondwettelijk Hof422 erkend. 

                                                            
419 

Wanneer een extensieve  interpretatie van de  toegekende bevoegdheden niet voldoende  is, gaat het Hof  in haar  recente 
rechtspraak  soms  zelfs  over  tot  een  ruime  toepassing  van  art.  10  BWHI,  door middel  van  een marginale  controle  van  het 
« noodzakelijkheidscriterium ».  In dat opzicht aanvaardt het  immers de redenen die door de deelstaten worden aangehaald, 
behalve als deze « manifest onjuist » zijn (zie GwH 19 december 2002, nr. 189/2000 en GwH 30 april 2003, nr. 49/2003). Zie A. 
ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 209. 

420
 Zie over deze noties en  voor een  interessante opinie over de noodzaak en het nut  van de  toepassing  van de  impliciete 

bevoegdheden in België: J. VELAERS, De Grondwet ende Raad van State, afdeling Wetgeving: vijftig jaar adviezen an wetgevende 
vergaderingen in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 822 e.v.; Y. KREINS, « Les pouvoirs 
implicites au sens de l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 – Une erreur législative ? », JT 1985, 477‐487. 

421
  Adv.RvS  26  mei  2008  en  8  juni  1998,  nr.  L.27.610/VR/4  bij  een  voorontwerp  dat  later  het  decreet  van  de  Franse 

Gemeenschap van 4 januari 1999 houdende wijziging van het decreet van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector en omzetting 
van de richtlijn 97/36/EG van 30  juni 1997 en van de richtlijn 95/47/EG van 24 oktober 1995 geworden  is, Parl.St. Fr.Gem.R., 
1997‐98, nr. 268/1, 26‐27. Zie in dezelfde zin: Adv.RvS 4 oktober 1999, nr. 29.415/4 over een voorontwerp dat de wet van 8 juli 
2001  tot wijziging  van  de wet  van  30 maart  1995  betreffende  de  netten  voor  distributie  voor  omroepuitzendingen  en  de 
uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel‐Hoofdstad geworden is, Parl.St. Kamer, 1999‐2000, 
nr. 774/1. Of nog, inzake onderwijs: Adv.RvS 14 mei 1998, nr. 27.488/1 over een voorontwerp dat het decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap van 14  juli 1998 betreffende het onderwijs  IX geworden  is, Parl.St.   Vl.Parl., 1997‐98, nr. 1057/1, 29‐31, onder 
artikel 10); Adv.RvS 23 april 1997, nr. 26.242/2 over een voorontwerp dat het decreet van de Franse Gemeenschap van 24 juli 
1997 geworden  is, dat de prioritaire  taken bepaalt van het basisonderwijs en van het  secundair onderwijs en de structuren 
organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, Parl.St. Fr.Gem.R. 1996‐97, nr. 152/1, onder artikel 18). 

422
 Zie bijvoorbeeld: GwH 25 november 1999, nr. 124/99 en GwH 31 oktober 2000, nr. 109/2000. In dit  laatste arrest, zie r.o. 

B.11 betreffende de toepassing van deze drie criteria waarvan de erkenning van impliciete bevoegdheden afhangt. 
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d. Complementaire of accessoire bevoegdheden 

COMPLEMENTAIRE OF ACCESSOIRE  BEVOEGDHEDEN – Tenslotte beschikken de gemeenschappen en gewesten 

over een aantal complementaire, accessoire of  instrumentele bevoegdheden, die hen  in staat moeten 

stellen  om  hun  overgedragen  materiële  bevoegdheden  zo  efficiënt  uit  te  oefenen.  Zo  kunnen  zij 

gedecentraliseerde diensten oprichten en hen rechtspersoonlijkheid toekennen, een eigen administratie 

oprichten waaromtrent zij de nadere  regels kunnen bepalen en worden alle goederen van de Staat  in 

verband met gemeenschaps‐ of gewestaangelegenheden aan hen overgedragen423. 

e. Algemene beperkingen op gemeenschaps‐ en gewestbevoegdheden 

ALGEMENE  BEPERKINGEN  GEMEENSCHAPS‐  EN  GEWESTBEVOEGDHEID  –  OVERZICHT  –  Op  de  gemeenschaps‐  en 

gewestbevoegdheden  bestaan  twee  algemene  beperkingen,  namelijk  het  beginsel  inzake  de 

economische  en monetaire  unie  en  de  door  de  grondwet  aan  de  federale wetgever  voorbehouden 

aangelegenheden. 

ALGEMENE BEPERKINGEN GEMEENSCHAPS‐ EN GEWESTBEVOEGDHEID – E.M.U. – In zijn arrest van 25 februari 1998 

besloot het Grondwettelijk Hof dat de uitoefening van de grondwettelijke belastingsbevoegdheid door 

een  gemeenschap  of  een  gewest  geen  afbreuk mag  doen  aan  de  begrenzing  die  inherent  is  aan  de 

globale staatsopvatting en derhalve niet het vrij verkeer van goederen en productiefactoren tussen de 

deelstaten  van de  Staat mag belemmeren424.  Ter  zake overwoog het Hof:  “dat  het nieuwe Belgische 

staatsbestel  berust  op  een  economische  en monetaire  unie,  d.i.  het  institutioneel  kader  van  een  uit 

deelstaten  opgebouwde  economie,  dat  gekenmerkt  wordt  door  een  geïntegreerde  markt  (de  zg. 

economische unie) en door de eenheid van de munt (de zg. monetaire unie)”425. Zowel de Raad van State 

als  het  Grondwettelijk  Hof  hebben  de  economische  en  monetaire  unie  erkend  als  een  algemeen 

bevoegdheidsbeperkend beginsel dat niet enkel betrekking heeft op de gewestbevoegdheden426. 

ALGEMENE BEPERKINGEN GEMEENSCHAPS‐ EN GEWESTBEVOEGDHEID – VOORBEHOUDEN FEDERALE BEVOEGDHEDEN – De 

grondwet bepaalt vaak dat een aangelegenheid enkel “bij” (“door”) of “krachtens” de wet moet worden 

geregeld.  Hoewel  het  in  1831  ging  om  een  aan  de  (unitaire)  wetgevende  macht  voorbehouden 

bevoegdheid, aanvaardde het Grondwettelijk Hof dat dit niet betekende dat de gemeenschappen en de 

gewesten die aangelegenheden nooit  zouden  kunnen  regelen427.  Later werd  in de BWHI het principe 

ingevoerd dat de gemeenschappen en gewesten hun bevoegdheden konden uitoefenen “onverminderd 

de bevoegdheden die door de Grondwet aan de wet zijn voorbehouden”. Over de draagwijdte van deze 

bepaling stelde het Grondwettelijk Hof dat de beperking die hieruit voortvloeit voor gemeenschappen 

                                                            
423

 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 243. 

424
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 216. 

425
 GwH 25 februari 1988, nr. 47, commentaar C. VANDERVEEREN, RW 1988‐89, 345. 

426
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 216. 

427
 Daartoe werden de betrokken bepalingen opgevat als enkel betrekking hebbend op de bevoegdheidsverdeling  tussen de 

wetgevende en de uitvoerende macht, zodat in die gevallen de gemeenschappen en gewesten wel nog bevoegd zouden kunnen 
zijn, zie: A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 217.  
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en  gewesten  echter  niet  volgt  uit  de Grondwet,  zodat  een  andere  bijzondere wetsbepaling  van  dat 

verbod  kan  afwijken.  Het  Grondwettelijk  Hof  besloot  dan  ook  dat  een  gemeenschaps‐  of 

gewestwetgever  geen  inbreuk mag maken  op  de  bij  de  Grondwet  aan  voor  de  wet  gereserveerde 

bevoegdheden, maar wel kan optreden wanneer een bijzondere en uitdrukkelijke machtiging is gegeven 

door de bijzondere of de gewone wet tot hervorming der instellingen, aangezien de bijzondere wetgever 

met zulke machtiging afwijkt van het beginsel dat hij zelf in artikel 19, §1 al. 1 BWHI heeft neergelegd428. 

Twee  voorbeelden  van  gevallen waarin  dit  gebeurde,  zijn  de mogelijkheid  van  gemeenschappen  en 

gewesten  om  onder bepaalde  voorwaarden  tot onteigening  over  te  gaan  en  de mogelijkheid  om de 

gevallen  van  huiszoekingen  te  bepalen429.  Tenslotte  werd  in  1993  de  BWHI  aangepast  teneinde  te 

verduidelijken dat de gemeenschappen en gewesten voortaan ook met  toepassing van hun  impliciete 

bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 10 BWHI ook de in de grondwet voorbehouden aangelegenheden 

konden  betreden,  zodat  de  situatie  als  volgt  kon  worden  samengevat:  de  gemeenschappen  en  de 

gewesten mochten geen door de Grondwet aan de federale wetgever voorbehouden aangelegenheden 

regelen, tenzij wanneer de bijzondere wetgever hen daartoe uitdrukkelijk machtigde, of met toepassing 

van  hun  impliciete  bevoegdheden430. Deze  regeling werd  in  2001  echter  opnieuw  aangepast  en  lijkt 

sindsdien  terug  te  grijpen  naar  een  chronologisch  criterium,  wat  op  het  terrein  voor  enige 

onduidelijkheid zorgt431. 

3. Beslechting van bevoegdheidsgeschillen en samenwerking 

BEVOEGDHEIDSGESCHILLEN  –  ALGEMEEN  –  In  dit  algemene  deel  over  bevoegdheidsverdeling willen wij  ten 

slotte kort de belangrijkste organen en mechanismen in herinnering brengen die in ons land bestaan om 

bevoegdheidsgeschillen432  tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus  te voorkomen of  remediëren. 

Deze  organen  en  mechanismen  liggen  aan  de  basis  van  ons  coöperatief  federalisme433.  Naast  het 

beginsel van de federale loyauteit (waarop verder in ons onderzoek uitgebreid wordt ingegaan)434, gaat 

het onder meer om de volgende instanties of instrumenten: het Grondwettelijk Hof, het Overlegcomité 

en de interministeriële conferenties, en de mogelijkheid tot het afsluiten van samenwerkingsakkoorden. 

                                                            
428

 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 217. 

429
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 218‐219. 

430
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 219. 

431
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 220‐221. 

432 We behandelen hier niet de belangenconflicten, die volgens de tekst van de Grondwet (met name: Hoofdstuk IV, artikelen 
141 tot 143 Gw.) verschillen van die van de bevoegdheidsconflicten. In de praktijk is een onderscheid vaak moeilijk te maken, 
maar  in  theorie  vereist  een  bevoegdheidsconflict  een  juridische  oplossing,  terwijl  een  belangenconflict  meer  een 
opportuniteitsaangelegenheid is ,waarop het antwoord vooral politiek moet zijn. Over het ruimere kader inzake bevoegdheids‐ 
en belangenconfliceten, zie: A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 243‐292. 

433
 A. ALEN en P. PEETERS, “België op zoek naar een coöperatief federaal staatsmodel. Over de samenwerking tussen de Staat, de 

Gemeenschappen en de Gewesten na de derde Staatshervorming”, TBP 1989 110‐138. 

434
 Infra Afdeling B. II. 4. a. “Kritische noot: toetsen aan federale loyauteit of evenredigheidsbeginsel”, p. 183 e.v. 
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a. Het Grondwettelijk Hof 

BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN  –  GRONDWETTELIJK  HOF  –  UITGANGSPUNT  –  Zowel  uit  de  Grondwet  als  uit  de 

oprichtingswet  van  het  Grondwettelijk  Hof  blijkt  dat  het  Hof  onder  meer  de  taak  heeft  om 

bevoegdheidsconflicten te beslechten die tussen de verschillende Belgische overheden rijzen435. Verder 

in dit hoofdstuk zal blijken dat het Hof in de elektronische‐communicatiesector veelvuldig de kans heeft 

gehad  deze  rol  op  zich  te  nemen,  zowel  met  betrekking  tot  het  omschrijven  van  de 

bevoegdheidsverdelende regels436, als met betrekking tot het opleggen van samenwerking437. 

BEVOEGDHEIDSGESCHILLEN – GRONDWETTELIJK HOF – BEPERKINGEN – Probleem  is echter  in  zekere zin dat het 

Hof vaak over niet de nodige  instrumenten beschikt om geschillen voldoende diepgaand op te  lossen. 

Wanneer het Hof tussenkomt, bestaat er  immers al een geschil over een concrete wet, een decreet of 

een ordonnantie. Het Hof is bovendien georganiseerd als een gerechtelijk orgaan en kan dus amper een 

preventieve of proactieve oplossing bieden aan mogelijke bevoegdheidsgeschillen438.  

b. Het overlegcomité en de interministeriële conferenties 

PROACTIEVE  AFSTEMMING  VAN  BELEID  –  OVERLEGCOMITÉ  –  Er  zijn  dus  andere  organen  opgericht  die  als 

doelstelling hebben om bevoegdheidsgeschillen te voorkomen of om belangenconflicten te voorkomen 

en  te  beslechten. Naast  de  tussenkomst  van  de  Senaat  voor  belangenconflicten  tussen wetgevende 

vergaderingen,  gaat  het  voor  conflicten  op  het  niveau  van  de  uitvoerende  macht  vooral  om  het 

Overlegcomité439, dat beschouwd kan worden als het forum bij uitstek voor de samenwerking tussen de 

verschillende  bevoegdheidsniveaus.  Het wordt  gekenmerkt  door  een  dubbele  pariteit,  namelijk  een 

taalkundige  en  een  institutionele.  De  beslissingen  van  het  Overlegcomité  worden  bij  consensus 

aangenomen.  Tenslotte  brengen  wij  de  bepaling  in  herinnering  die  stelt  dat  wanneer  de  afdeling 

wetgeving van de Raad van State van oordeel is dat de betrokken overheid haar bevoegdheid te buiten 

gaat, het betrokken voorontwerp of voorstel van wet, decreet of ordonnantie (of een amendement of 

                                                            
435

 Zie art. 142, al. 2, 1° Gw., alsook de bijzondere wet van 6  januari 1989 op het Arbitragehof, BS 7  januari 1989, zoals  laatst 
gewijzigd  door  bijzonder wet  van  27 maart  2006  tot  aanpassing  van  diverse  bepalingen  aan  de  nieuwe  benaming  van  het 
Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en 
het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, BS 11 april 2006. Zie ook: A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch 
staatsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 31‐34. 

436
 Infra Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling A. “Bevoegdheidsverdeling”, p. 98 e.v. 

437
 Infra Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B “Samenwerking”, p. 160 e.v. 

438
  Symptomatisch  in  dat  verband  is  dat  het  belangenconflicten  tussen  politieke  organen  niet  kan  voorkomen  en  regelen. 

Overigens zal blijken dat pogingen tot proactiever optreden in de elektronische‐communicatiesector niet steeds even succesvol 
waren... Wat de  toetsingsomvang van het Grondwettelijk Hof betreft, moet wel gewezen worden op het  feit dat art. 30bis 
bijzondere wet Arbitragehof bepaalt dat de bepalingen in de wetten tot hervorming van der instellingen die een procedure van 
overleg tussen de Staat, de gemeenschappen of de gewesten voorschrijven als bevoegdheidsverdelende regels moeten worden 
beschouwd, zie: A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 260. 

439
 Art. 31, 32, 33 en 33 bis van de gewone wet tot hervorming van de instellingen van 9 augustus 1980,BS 15 augustus 1980. 

Zie  ook  de  bijzondere  wet  van  20 maart  2007  ter  aanvulling  van  artikel  31  van  de  gewone  wet  tot  hervorming  van  de 
instellingen  van  8  augustus  1980,  die  voorziet  in  de  aanwezigheid  van  de  voorzitter  van  de  regering  van  de  Duitsalige 
gemeenschap in het Overlegcomité, en die artikel 67 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen van 
de Duitstalige gemeenschap afschaft, BS 13 juni 2007.  
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een ontwerp van amendement daarop) aan het Overlegcomité moet worden overgemaakt440, waarna  

een specifieke overlegprocedure moet worden gevolgd441. 

PROACTIEVE  AFSTEMMING  VAN  BELEID  –  INTERMINISTERIËLE  CONFERENTIES  –  Er  kunnen  ook  gespecialiseerde 

comités worden opgericht, de zogenaamde “interministeriële conferenties”. Deze zijn ondergeschikt aan 

het Overlegcomité en hebben als doel het bevorderen van het overleg en de samenwerking tussen de 

federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Ze bestaan uit leden van de federale regering 

en van de regeringen van de gemeenschappen en gewesten442. Deze comités worden in de praktijk vaak 

gekenmerkt door een proactievere aanpak van overleg. Bovendien doen zij vaak dienst als bevoorrechte 

plaatsen  voor  de  onderhandeling  van  samenwerkingsakkoorden.  In  sommige  gevallen  (bijvoorbeeld: 

inzake buitenlands beleid) is de oprichting rechtstreeks voorzien in de wet443. 

c. De samenwerkingsakkoorden 

SAMENWERKINGSAKKOORDEN – UITGANGSPUNT – Artikel 92bis, §1 BWHI voorziet  in de mogelijkheid van het 

sluiten van “samenwerkingsakkoorden die onder meer betrekking hebben op de gezamenlijke oprichting 

en  het  gezamenlijk  beheer  van  gemeenschappelijke  diensten  en  instellingen,  op  het  gezamenlijk 

uitoefenen van eigen bevoegdheden, of op de gemeenschappelijke ontwikkeling van initiatieven”. 

SAMENWERKINGSAKKOORDEN – FACULTATIEF OF VERPLICHT – Een aantal kwesties moeten verplicht het voorwerp 

zijn van een samenwerkingsakkoord444. Voor de rest zijn de verschillende overheden in principe vrij om 

al dan niet samenwerkingsakkoorden te sluiten en om de modaliteiten van deze samenwerking vast te 

leggen in eender welke materie waarvoor ze bevoegd zijn445. De enige grens die door het Grondwettelijk 

Hof en de Raad van State meermaals werd vermeld,  is dat deze akkoorden niet mogen  leiden tot het 

uitwisselen, achterwege  laten of herinvoeren van een bevoegdheid  zoals die  volgens de Grondwet  is 

bepaald446. De inwerkintreding van dergelijke akkoorden hangt doorgaans af van de bekrachtiging door 

de wetgevende instanties van de bij het akkoord betrokken partijen. Zoals alle andere normen zijn ook 

de  samenwerkingsakkoorden onderworpen aan de  controle van het Grondwettelijk Hof, de Raad van 

State of andere gewone rechtbanken, naargelang de wettelijke of reglementaire aard van de norm. De 

geschillen  over  de  interpretatie  en  de  uitvoering  van  verplichte  samenwerkingsakkoorden  kunnen 

worden beslecht door specifieke samenwerkingsjurisdicties, die in het kader van deze akkoorden bij wet 

                                                            
440

 Art. 3, §3 RvS‐wet. 

441
 Art. 3, §4 RvS‐wet. 

442
 Art.  31bis  al.  1  van  de  gewone wet  van  9  augustus  1980,  BS  15  augustus  1980,  ingevoegd  door wet  van  16  juni  1989 

houdende diverse institutionele hervormingen, BS 17 juni 1989. 

443
 Art. 31bis al. 2 van de gewone wet van 9 augustus 1980, BS 15 augustus 1980, laatst gewijzigd door wet van 5 mei 1993, BS 8 

mei 1993. 

444
 Art. 92bis, §§ 2 tot en met 4quater BWHI. 

445
 Art. 92bis, §§ 2 tot en met 4quater BWHI. 

446
 Infra Hoofdstuk 2. Afdeling B, III. “Mogelijke instrumenten van samenwerking”, p. 187 e.v.. 
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kunnen worden  opgericht447. Als  dat niet  gebeurt,  is  er  vaak  geen  efficiënt mechanisme  om  tot  een 

eenvormige interpretatie en uitvoering van zulke akkoorden te komen.  

II. Bevoegdheidsverdeling inzake de elektronische communicatie 

BEVOEGDHEDEN  INFORMATIEMAATSCHAPPIJ  –  DOELSTELLING  –  In  dit  onderdeel  zullen  we  trachten  de 

bevoegdheden  weer  te  geven  zoals  ze  zijn  toegekend  aan  de  verschillende  bij  de  elektronische 

communicatie  betrokken  overheden.  De  indeling  die  we  daarbij  hanteren,  volgt  de  belangrijkste 

spanningsvelden  zoals  ze  tussen  die  overheden  bestaan.  Vooreerst  komen  de  economische 

bevoegdheden en bevoegdheden inzake infrastructuur aan bod, of het spanningsveld tussen de federale 

overheid en de gewesten448. Vervolgens wordt dieper  ingegaan op het spanningsveld zoals het bestaat 

tussen de federale overheid en de gemeenschappen449. Tenslotte wordt stilgestaan bij de contouren van 

enkele  aan  de  federale  overheid  toegewezen  bevoegdheden,  alsook  bij  de  impact  van  de  residuaire 

bevoegdheden waarover zij beschikt450. 

1. Economische bevoegdheden: federaal vs. gewesten 

SPANNINGSVELD FEDERAAL VS. GEWESTEN – OVERZICHT – Markttoezichthoudend en –regulerend optreden in de 

elektronische‐communicatiesector  situeert  zich  minstens  voor  een  aantal  aspecten  op  het  raakvlak 

tussen  een  aantal  federale  en  gewestelijke  bevoegdheden.  De  belangrijkste  domeinen waarin  deze 

beide overheden over relevante bevoegdheden beschikken, liggen niet alleen in de economische sfeer, 

maar eveneens op het vlak van ruimtelijke ordening en openbare werken. 

a. Economisch beleid 

ECONOMISCH  BELEID  –  OVERZICHT  –  De  bevoegdheid  voor  het  algemeen  economisch  beleid wordt  door 

artikel  6  §1  VI  al.  1,  1°  BWHI  aan  de  gewesten  toegekend.  Tegenover  deze  principiële  gewestelijke 

bevoegdheid  staan  echter  een  aantal  belangrijke  uitzonderingen  die  vooral  de  economische  en 

monetaire unie betreffen.  Zo moeten de gewesten hun bevoegdheden uitoefenen met  inachtneming 

van  de  beginselen  van  het  vrije  verkeer  van  personen,  goederen,  diensten  en  kapitalen  en  van  de 

vrijheid van handel en nijverheid. Verder is met het oog op de instandhouding van de economische en 

monetaire  unie  de  federale  overheid  bevoegd  om  de  wettelijke  of  verordenende  normen  uit  te 

vaardigen die de algemene  regels vaststellen  inzake de overheidsopdrachten, de bescherming van de 

verbruiker, de organisatie van het bedrijfsleven en de maxima voor de hulp aan ondernemingen voor 

economische expansie451. In deze materies is de federale overheid dus bevoegd om de algemene regels 

vast te leggen en kunnen de gewesten die federale normen wel aanvullen en toepassen, aangezien het 

om beperkte of oneigenlijke concurrerende bevoegdheden gaat. Tenslotte is enkel de federale overheid 

                                                            
447

 Art. 92bis, §5 BWHI. 

448
 Infra  1. “Economische bevoegdheden: federaal vs. gewesten”. 

449
 Infra 2. “Culturele bevoegdheden: federaal vs. gemeenschappen”, p. 122 e.v. 

450
 Infra 3. “Toegewezen en residuaire federale bevoegdheden”, p. 154 e.v. 

451
 Art. 6 §1 VI al. 3 en 4 BWHI. 
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bevoegd  voor  een  aantal  aangelegenheden,  waarin  noch  de  gewesten,  noch  de  gemeenschappen 

kunnen  optreden,  tenzij  op  grond  van  hun  impliciete  bevoegdheden.  Het  gaat  om  twaalf 

aangelegenheden, waaronder  het  prijs‐  en  inkomensbeleid,  het mededingingsrecht,  het  handels‐  en 

vennootschapsrecht,  de  vestigingsvoorwaarden,  de  industriële  en  intellectuele  eigendom,  het 

arbeidsrecht en de sociale zekerheid452. 

  Artikel 6 §1: “De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet zijn :  

[...] VI. Wat de economie betreft : 

  1° Het economisch beleid; 

  2° De gewestelijke aspecten van het kredietbeleid met inbegrip van de oprichting en het beheer van de openbare 

kredietinstellingen; 

  3° (Het afzet‐ en uitvoerbeleid, onverminderd de federale bevoegdheid : 

  a) om waarborgen te verstrekken tegen uitvoer‐, invoer‐ en investeringsrisico's; de vertegenwoordiging van de gewesten in de 

federale instellingen en organen die deze waarborgen verstrekken, wordt verzekerd; 

  b) inzake het multilaterale handelsbeleid, onverminderd de toepassing van artikel 92bis, § 4bis. 

  4° De in‐, uit‐ en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en 

daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale 

bevoegdheid inzake de in‐ en uitvoer met betrekking tot het leger en de politie en met naleving van de criteria vastgesteld in de 

Gedragscode van de Europese Unie op het stuk van de uitvoer van wapens;  

  5° De natuurlijke rijkdommen. 

  Evenwel, 

  1° wordt iedere door het gewest uitgevaardigde reglementering met betrekking tot fiscale voordelen die in het kader van de 

nationale fiscaliteit en met toepassing van de wetten op de economische expansie worden verleend, voor akkoord voorgelegd 

aan de bevoegde nationale overheid; 

  2° kan de Ministerraad op het gebied van de economische expansie, op voorstel van de betrokken Gewestregering, de 

Staatswaarborg verlenen bedoeld in de artikelen 19 tot 21 en 22, derde lid, e, van de wet van 30 december 1970 betreffende de 

economische expansie.  

  In economische aangelegenheden oefenen de gewesten hun bevoegdheden uit met inachtneming van de beginselen van het 

vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen en van de vrijheid van handel en nijverheid, alsook met 

inachtneming van het algemeen normatief kader van de economische unie en de monetaire eenheid, zoals vastgesteld door of 

krachtens de wet, en door of krachtens de internationale verdragen. 

  De nationale overheid is met dit doel bevoegd om algemene regels vast te stellen inzake : 

  1° de overheidsopdrachten; 

  2° de bescherming van de verbruiker; 

  3° de organisatie van het bedrijfsleven; 

  4° de maxima voor hulp aan ondernemingen op het gebied van de economische expansie, die slechts gewijzigd kunnen worden 

met het akkoord van de Gewesten. 

  Bovendien is alleen de federale overheid bevoegd voor :  

  1° het muntbeleid, zowel intern als extern; 

  2° het financieel beleid en de bescherming van het spaarwezen, met inbegrip van de reglementering en de controle op de 

kredietinstellingen en andere financiële instellingen en op de verzekeringsmaatschappijen en daarmee gelijkgestelde 

ondernemingen, de holdings en de gemeenschappelijke beleggingsfondsen, het hypothecair krediet, het consumptiekrediet, het 

bank‐ en verzekeringsrecht, alsmede de oprichting en het beheer van haar openbare kredietinstellingen; 

  3° het prijs‐ en inkomensbeleid; 

  4° het mededingingsrecht en het recht inzake de handelspraktijken, met uitzondering van de toekenning van kwaliteitslabels en 

oorsprongbenamingen van regionale of lokale aard; 
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 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 241‐242. 
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  5° het handelsrecht en het vennootschapsrecht; 

  6° de vestigingsvoorwaarden(, met uitzondering van de bevoegdheid van de gewesten voor de vestigingsvoorwaarden inzake 

toerisme; 

  7° de industriële en intellectuele eigendom; 

  8° de contingenten en vergunningen (met uitzondering van de vergunningen voor de in‐, uit‐ en doorvoer van wapens, munitie, 

en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van 

producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid voor deze met betrekking tot het 

leger en de politie;  

  9° de metrologie en de normalisatie; 

  10° het statistisch geheim; 

  11° de Nationale Investeringsmaatschappij; 

  12° het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.” 

 

i. Het algemene economische beleid 

GEWESTEN – ALGEMENE ECONOMISCHE BELEID – Het algemene economische beleid is zonder twijfel de ruimste 

bevoegdheidsgrond  van  de  gewesten  inzake  economie.  Het  omvat  onder  meer  het  economische 

expansiebeleid,  het  innovatiebeleid,  het  herstructureringsbeleid,  alsook  het  beheer  van  sommige 

economische overheidsbedrijven. In de praktijk blijft de toepassing van deze algemene bevoegdheid  in 

de elektronische‐communicatiesector echter vooralsnog beperkt. Wel heeft het Waalse gewest met zijn 

decreet van 25  februari 1999453 het Agence Wallonne des Télécommunications  (A.W.T.) opgericht met 

als missie om de productie van, de communicatie over en het gebruik van  ICT  in het Waals Gewest te 

promoten. Vooral op het vlak van ‘innovatie en ICT’ lijkt het ons verdedigbaar dat de gewesten op grond 

van  deze  algemene  economische  bevoegdheid,  al  dan  niet  in  samenhang  met  andere  specifieke 

bevoegdheden van gewesten of gemeenschappen een ruimer of proactiever beleid inzake elektronische 

communicatie of informatie‐ of communicatietechnologie zouden kunnen ontwikkelen. 

ii. Mededinging 

FEDERAAL – MEDEDINGING – OVERZICHT – Hoewel de algemene bevoegdheid  inzake economisch beleid aan 

de gewesten toekomt, kent de BWHI wel een heel aantal relevante economische bevoegdheden aan de 

federale  overheid  toe,  zoals  de  bevoegdheid  inzake  mededinging  en  handelspraktijken454.  Op  deze 

uitzondering  wordt  een  uitzondering  gemaakt  voor  de  toekenning  van  kwaliteitslabels  en 

oorsprongbenamingen van regionale en  lokale aard, die dus opnieuw tot de gewestelijke bevoegdheid 

behoren. De voorbereidende werken bij artikel 6, §1, vierde lid, 4°, BWHI geven een aanduiding van wat 

onder mededinging moet worden  verstaan:  "Mededingingsrecht: Het  koninklijk  besluit  nr°  62  van  13 

januari 1935 waarbij  toelating wordt verleend  tot het oprichten van een economische  reglementering 

van de voortbrenging en de productie. De wet van 27 mei 1960 tot bescherming tegen het misbruik van 

                                                            
453

 BS 16 maart 1999. 

454
 Art. 6, §1, vierde lid, 4° BWHI. 
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economische  machtspositie.  Het  actueel  door  de  regering  voorbereide  ontwerp  van  de  wet  op  de 

economische mededinging hoort ongetwijfeld eveneens thuis onder deze noemer"455. 

FEDERAAL  – MEDEDINGING  –  IMPACT  – MARKTTOEGANG  EN MARKTREGULERING  –  Zoals  geldt  voor  de  bepaling 

inzake prijsbeleid456,  lijkt ook deze bepaling op het eerste  zicht de  gemeenschappen en/of  gewesten 

iedere  inmenging  in de organisatie van de mededinging te ontzeggen. Niets  is echter minder waar. De 

federale  bevoegdheden  inzake  mededinging  en  handelspraktijken  zijn  niet  van  die  aard  dat  zij  de 

bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten tot het reglementeren van de verhoudingen tussen de 

spelers  op  de  markten  die  tot  hun  exclusieve  bevoegdheid  behoren,  teniet  zouden  doen. 

Gemeenschappen en gewesten kunnen voor die sectoren niet alleen een beleid inzake toetreding tot de 

markt  uitstippelen,  maar  ook  de  verhoudingen  tussen  de  verschillende  actoren  op  de  markten 

omkaderen  en  reguleren457,  zolang  zij  de  algemene  bevoegdheden  en  bepalingen  van  de  federale 

overheid  inzake  mededinging  respecteren.  De  precieze  begrenzing  van  de  bevoegdheden  van  de 

gemeenschappen en/of gewesten  is echter niet geheel duidelijk. Op dit ogenblik  regelen de decreten 

van de verschillende gemeenschappen niet alleen de toetreding tot de markten voor het aanbieden van 

infrastructuur voor het aanbieden van diensten, maar eveneens het marktgedrag dat de marktspelers 

aan de dag moeten leggen. Daartoe definiëren en analyseren zij de markten volgens een methodologie 

die  op  een mededingingsrechtelijke  aanpak  gebaseerd  is.  Het  blijft  onduidelijk  of  de  in  principe  op 

culturele  leest geschoeide bevoegdheid van de gemeenschappen  inzake  radio‐omroep en televisie ter 

zake kan worden verantwoord op grond van het feit dat de federale bevoegdheid  inzake mededinging 

uitgaat van in principe concurrentiële markten, terwijl de markten die door de gemeenschappen worden 

geregeld  slechts evolueren  in de  richting van vrijgemaakte markten... Of op basis van het  feit dat de 

federale  overheid  enkel  bevoegd  is  voor  ‘algemeen’ mededingingsrecht,  terwijl  de  gemeenschappen 

en/of  gewesten  bevoegd  zijn  voor  ‘sectorspecifiek’  marktrecht  (te  weten:  de  regulering  van  het 

marktgedrag van ondernemingen die actief  zijn op markten die  tot hun  respectievelijke bevoegdheid 

behoren). Veelzeggend is echter wel dat ook de federale overheid dergelijk ‘sectorspecifiek’ toezicht in 

de  telecommunicatiesector niet aan de mededingingsautoriteiten overlaat, maar het  toekent aan een 

afzonderlijke  marktregulerende  instantie,  die  overigens  ook  de  bevoegdheden  inzake  niet‐uni‐

communautaire omroep in Brussel voor haar rekening neemt458. In elk geval zullen gemeenschappen en 

gewesten  bij  de  uitoefening  van  hun  bevoegdheden  minstens  rekening  moeten  houden  met  de 

bestaande federale wet‐ en regelgeving  inzake mededinging459 en handelspraktijken460. Het toezicht op 

                                                            
455

 Parl.St. Kamer 1987‐88, nr. 516/6, 134. 

456 Infra. 

457
 Een voorbeeld hiervan zijn de analyses van het al dan niet concurrentieel karakter van de markten die momenteel door de 

verschillende  toezichthoudende  en  marktregulerende  instanties  van  de  gemeenschappen  worden  uitgevoerd  en  de 
verplichtingen die  zij  in de marge daarvan opleggen. Voor Vlaanderen,  zie: artikelen 189  t.e.m. 192 Decr.Vl. 27 maart 2009 
betreffende de radio‐omroep en televisie, BS 30 april 2009. 

458 
Art. 40/11 omroepwet Brussel, zoals ingevoegd door art. 50 omroepwet Brussel 2007. 

459
 Wet 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging, BS 29 juni 2006 en wet van 10 juni 2006 tot oprichting 

van een Raad voor de mededinging, BS 29  juni 2006. Beiden gecoördineerd bij KB 15 september 2006 houdende coördinatie 
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deze wetgeving behoort tot de exclusieve federale bevoegdheid en andere overheden hebben hierin in 

beginsel  geen  rechtstreekse  inbreng. Wanneer  een  gewestelijke  instelling  of  gemeenschapsinstelling 

een mogelijke  inbreuk  vaststelt  op  de  federale  reglementering,  kan  zij  enkel  de  bevoegde  federale 

administratie aansporen tot optreden. Het gewest of de gemeenschap heeft geen controle op de daarna 

gevoerde procedure en in bepaalde gevallen is het aangesproken federale orgaan zelfs niet verplicht in 

te gaan op de melding of klacht461. 

iii. Prijs‐ en inkomensbeleid 

FEDERAAL  –  PRIJS‐  EN  INKOMENSBELEID  –  OVERZICHT  – Ook  voor  de  federale  bevoegdheid  inzake  prijs‐  en 

inkomensbeleid  is de grens met een aantal bevoegdheden van gemeenschappen of gewesten moeilijk 

precies te trekken. De problematiek is ook buiten de elektronische‐communicatiesector gekend: aan de 

ene  kant  staat de bevoegdheid  van de gemeenschappen of de gewesten om een bepaalde  sector  te 

reguleren; aan de andere kant blijft de federale overheid luidens artikel 6 § 1 VI, al. 5, 3° BWHI bevoegd 

voor het prijs‐ en  inkomensbeleid. Op het eerste zich  lijkt dit te betekenen dat de prijzen die door de 

aanbieders  van  elektronische‐communicatiediensten  worden  gehanteerd  op  federaal  vlak  zouden 

worden  geregeld. Nochtans dienen de  gewesten  en  gemeenschappen  zich  in deze niet onbetuigd  te 

laten. 

PRIJS‐  EN  INKOMENSBELEID  VS.  HOMOGENE  BEVOEGDHEDEN  –  Een  bevoegdheid  voor  gewesten  of 

gemeenschappen op het vlak van het prijsbeleid valt zeker  te verdedigen. Zij kan  immers vaak geacht 

worden deel uit te maken van een bepaald homogeen bevoegdheidspakket dat hen werd toevertrouwd. 

Subsidiair  kunnen  gewesten  of  gemeenschappen  zich  in  deze met  toepassing  van  artikel  10  BWHI 

beroepen  op  hun  impliciete  bevoegdheden,  gelet  op  het  feit  dat  de  bevoegdheid  voor  prijzen  en 

tarieven beschouwd kan worden als een onmisbaar  instrument voor een zinvolle uitoefening van hun 

expliciete bevoegdheid. Deze opvatting vindt onder meer directe steun in de tekst van de BWHI zelf, die 

in  tegenstelling  tot  bijvoorbeeld  de  energiesector462  in  andere  bevoegdheidsdomeinen  geen 

uitdrukkelijke federale bevoegdheid voorbehoudt voor het vaststellen van de tarieven. 

PRIJS‐ EN  INKOMENSBELEID – GRONDWETTELIJK HOF – Met betrekking tot deze bevoegdheidsgrond, oordeelde 

het  Grondwettelijk  Hof  dat  het  de  bedoeling  van  de  wetgever  was  om  de  gehele  regeling  inzake 

prijsbeleid  en  de  vestigingsvoorwaarden  als  een  federale materie  te  behouden463. Wel  blijkt  uit  de 

                                                                                                                                                                                                
van de wet 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van 
een Raad voor de Mededinging, BS 29 september 2006 (hierna verkort weergegeven als: WBEM). 

460
 Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, BS 29 augustus 

1991, zoals meermaals gewijzigd hierna verkort weergegeven als: “WHPC”. 

461
 Merk  op  dat  hierin  reeds  in  het  algemeen  een  intrinsieke  tekortkoming  van  de  juridische  ordening  van  de  betrokken 

sectoren  schuilgaat.  Noch  de  gemeenschappen  en  hun  toezichthouders,  noch  het  BIPT  hebben  er  immers  belang  bij  een 
structureel  competitieve  markt  te  realiseren,  vermits  hun  toezicht  dan  dreigt  teniet  te  gaan,  zodat  enkel  het  federale 
mededingingstoezicht zou overblijven… 

462
 Art. 6 §1 VII al. 2 d) BWHI. 

463
 GwH 10 juni 1987, nr. 36/87. 
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rechtspraak van het Grondwettelijk Hof dat binnen de grenzen van de algemene federale bevoegdheid 

voor prijs‐ en inkomensbeleid de gemeenschappen of gewesten een zekere bevoegdheid genieten voor 

het voeren van een prijsbeleid in sectoren die tot hun autonome bevoegdheid horen.  

PRIJS‐ EN INKOMENSBELEID – AFLIJNING – MINIMUMTARIEVEN – Het principe dat de mogelijkheid tot het voeren 

van een prijsbeleid voor de gewesten of gemeenschappen niet geheel werd uitgehold door de federale 

bevoegdheid, werd door het Grondwettelijk Hof geïntroduceerd in een arrest van 15 oktober 1995464. In 

een zaak in verband met taxidiensten bevestigde het Hof dat de gewesten krachtens artikel 6, alinea 1, 

X, 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bevoegd zijn inzake de taxidiensten en de diensten voor 

het   verhuren van voertuigen met chauffeur, die bevoegdheid ook de bevoegdheid omvat om de op de 

voormelde diensten  toepasselijke  tarieven  vast  te  stellen. Nochtans beperkte het Hof onmiddellijk de 

mogelijkheden van de gewesten door te stellen dat een dergelijke bevoegdheid niet zou mogen ingaan 

tegen die welke aan de federale overheid inzake prijsbeleid is toegewezen bij artikel 6, alinea 1, VI, vijfde 

lid, 3°, van de voormelde bijzondere wet. Hoe de afbakening van de  federale bevoegdheid nu precies 

moet  worden  verstaan,  verduidelijkt  het  Hof  vervolgens  enigszins  door  te  stellen  dat  dat 

bevoegdheidsvoorbehoud [van de federale overheid] evenwel niet zo ver kan reiken dat de gewesten de 

bevoegdheid wordt ontnomen om de tarieven vast te stellen van de diensten die deel uitmaken van aan 

hen toegewezen aangelegenheden. Het betekent dat de gewestelijke overheid, bij de vaststelling van de 

tarieven,  rekening moet  houden met  het  algemene  prijsbeleid  dat  door  de  federale  overheid wordt 

gevoerd. Voor een correcte beoordeling van deze uitspraak dient evenwel vermeld  te worden dat de 

door  het  gewest  gestelde  regelgeving  hoofdzakelijk  tot  doel  had  bepaalde minimumtarieven  vast  te 

stellen. De  vraag of de bevoegdheid  van de  gewesten  zich uitsluitend daartoe beperkte,  kon  aan de 

hand van dit concrete geval uiteraard niet verder worden geëvalueerd. 

PRIJS‐ EN INKOMENSBELEID – AFLIJNING – MAXIMUMPRIJZEN – Pas in zijn arrest van 17 december 1997465 kon het 

Grondwettelijk Hof   ‐ deze keer  in de sector van afvalstoffenbeleid ‐   hierover verduidelijking brengen. 

Het Waalse  decreet  van  27  juni  1996  betreffende  de  afvalstoffen  beperkte  zich  immers  niet  tot  het 

bepalen van minimumprijzen, maar machtigde de gewestregering er in het algemeen toe om de regels 

vast te stellen voor de tarieven die van toepassing zijn bij het storten van afvalstoffen  in een centrum 

voor  technische  ingraving,  inclusief  maximumprijzen.  Tegen  deze  bepaling  diende  de  federale 

Ministerraad  een  verzoek  tot  vernietiging  in.  De Ministerraad was  van  oordeel  dat  dit  decreet  een 

schending van de bevoegdheidsregels inhield, omdat het de bestaande federale regels inzake prijsbeleid 

niet zou respecteren. Krachtens artikel 1 van de besluitwet van 22  januari 1945 vielen alle producten, 

grondstoffen  en eetwaren onder het nationale prijsbeleid en  krachtens  artikel 3  van het ministerieel 

besluit  van  20  april  1993  houdende  bijzondere  bepalingen  inzake  prijzen  mochten  de 

afvalverwerkingsbedrijven  geen  prijsverhoging  toepassen  zonder  de  voorafgaande machtiging  van  de 

algemene  inspectie van de prijzen en de mededinging. De  federale overheid concludeerde dus dat er 

                                                            
464

 GwH 15 oktober 1995, nr. 55/96. 

465
 GwH 17 december 1997, nr. 81/97. 
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wel degelijk een  federaal prijsbeleid  inzake afvalverwerking bestond en dat de bekritiseerde bepaling 

van het afvalstoffendecreet aan deze federale bevoegdheid afbreuk deed. 

PRIJS‐ EN INKOMENSBELEID – AFLIJNING – GRONDWETTELIJK HOF – Het Hof stelt in deze zaak echter opnieuw dat 

de  algemene  gewestelijke  bevoegdheid  inzake  het  afvalstoffenbeleid  de  bevoegdheid  omvat  om  de 

tariefregels  vast  te  stellen  die  van  toepassing  zijn  in  de  afvalsector.  In  nagenoeg  letterlijk  dezelfde 

woorden als het “taxidiensten”‐arrest herhaalt het Hof het principe dat de federale bevoegdheden niet 

zover mogen reiken dat ze de gewestelijke bevoegdheden tot regulering van een bepaalde sector teniet 

zouden doen. Opnieuw stelt het Hof dat de federale bevoegdheden inzake prijsbeleid de grens vormen 

van de gewestelijke bevoegdheid. Opnieuw keurt het Grondwettelijk Hof expliciet de delegatie van de 

bevoegdheid  tot  het  vaststellen  van  de  tarieven  aan  de  gewestregering  goed:  “Een  dergelijke 

bevoegdheid  zou  niet mogen  ingaan  tegen  die welke  aan  de  federale  overheid  inzake  prijsbeleid  is 

toegewezen.  Dat  bevoegdheidsvoorbehoud  kan  evenwel  niet  zo  ver  reiken  dat  de  gewesten  de 

bevoegdheid  wordt  ontnomen  om  tariefregels  vast  te  stellen  in  de  aan  hen  toegewezen 

aangelegenheden. Het  betekent  dat  de  gewestelijke  overheid  bij  de  vaststelling  van  dergelijke  regels 

rekening moet houden met het algemene prijsbeleid dat door de federale overheid wordt gevoerd, met 

name  met  de  regels  vastgesteld  door  of  krachtens  de  wet  van  22  januari  1945  betreffende  de 

economische reglementering en de prijzen” 466. 

PRIJS‐ EN INKOMENSBELEID – AFLIJNING – GRATIS DIENSTVERLENING – Een andere zaak waarin het Grondwettelijk 

Hof de gelegenheid kreeg zich over deze problematiek uit te spreken, had betrekking op de bescherming 

van het drinkwater. Door het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van 

de begroting 1997 werd onder meer het artikel 1bis §3 in de wet van 14 augustus 1933 betreffende de 

bescherming  van  drinkwaters  ingevoegd,  dat  voorzag  dat  de  gemeenten,  gemeentelijke  regies, 

intercommunales en alle andere maatschappijen die  instaan voor een openbare watervoorziening, er 

toe gehouden zouden zijn aan elke gebruiker jaarlijks 15 m3 leidingwater gratis te leveren. De gemeente 

Wemmel  stelt  een  beroep  tot  vernietiging  omdat  het  opleggen  van  de  verplichting  aan 

waterleveranciers om elke abonnee gratis van een bepaald volume water te voorzien, volgens haar een 

invloed zou hebben op de prijsvorming van het overige, niet gratis te leveren leidingwater. Zo grijpt het 

gewest rechtstreeks in in de prijsvorming van het leidingwater, wat volgens de gemeente tot de federale 

bevoegdheid inzake prijs‐ en inkomensbeleid behoort. Het Hof volgt deze redenering evenwel opnieuw 

niet,  en  stelt  dat  “hoewel  een  dergelijke  regeling  een  invloed  zou  kunnen  hebben  op  de  door  die 

overheden  te  hanteren drinkwatertarieven  voor de wel aanrekenbare  leveringen, het geen maatregel 

van prijsbeleid als bedoeld  in artikel 6, alinea 1, VI, vijfde  lid, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980  [betreft]  en  de  bestreden  bepaling  staat  er  niet  aan  in  de weg  dat  de  federale  overheid  haar 

bevoegdheden, inzonderheid ter zake van de controle op prijsverhogingen, kan uitoefenen” 467. 

                                                            
466

 GwH 17 december 1997, nr. 81/97, r.o. B.13.4. 
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 GwH 1 april 1998, nr. 36/98. 
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PRIJS‐ EN  INKOMENSBELEID – AFLIJNING – RICHTPRIJZEN – Naar aanleiding van een beroep  tot nietigverklaring 

tegen  het  Vlaamse  decreet  van  4  februari  1997  houdende  de  kwaliteits‐  en  veiligheidsnormen  voor 

kamers en studentenkamers, stelde het Grondwettelijk Hof dat ook het bepalen van richtprijzen door de 

gewestregering geen  inbreuk op de federale bevoegdheid  inzake prijsbeleid kon vormen aangezien de 

richtprijs  de  partijen  niet  bindt  en  dus  niet  het  karakter  heeft  van  een  dwangmaatregel  van 

prijsbeleid468.  Deze  rechtspraak  werd  overigens  later  bevestigd  door  een  arrest  inzake  de  Vlaamse 

Wooncode469. 

PRIJS‐ EN  INKOMENSBELEID – AFLIJNING – SYNTHESE – Dat de autonome bevoegdheid van gemeenschappen of 

gewesten zich bovendien niet beperkt niet tot het bepalen van minimum‐ of maximumprijzen, of tot de 

situatie waarin geen federale wetgeving bestaat  in verband met specifieke materies, maar toelaat een 

werkelijk  eigen  prijsbeleid  tot  stand  te  brengen,  kan  verder worden  afgeleid  uit  het  arrest  van  het 

Grondwettelijk Hof inzake het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse gewest van 5 juni 

1997  betreffende  de  rustoorden,  de  serviceflats  en  de  dagcentra  voor  bejaarden  en  houdende 

oprichting van Waalse Raad voor de derde  leeftijd470. De  federale Ministerraad argumenteerde dat de 

mogelijkheid  voor de  gewesten om maximumprijzen  vast  te  stellen de werkdadigheid  van de op het 

federale niveau vastgestelde modaliteiten inzake prijsverhoging of prijsevolutie zou doen verdwijnen en 

dat het  feit dat de  rustoorden  tot de  tien  sectoren behoren die door de  federale overheid bijzonder 

worden gereglementeerd erop zou wijzen dat voor de federale overheid een federale regeling essentieel 

is. Op  dezelfde wijze  veegt  het  Grondwettelijk  Hof  deze  argumenten  van  tafel  door  te  stellen:  “de 

inwerkingstelling, door het Waalse Gewest, van zijn bevoegdheid inzake het bejaardenbeleid sluit dus de 

aanneming  van  tariefregels  in  verband met  diensten  die  tot  die  aangelegenheid  behoren  niet  uit,  op 

voorwaarde  dat  die  regels  het  op  federaal  vlak  gevoerde  prijsbeleid  in  acht  nemen”.  Gewesten  en 

gemeenschappen kunnen dus een tariefbeleid voeren binnen de grenzen van het algemene  (federale) 

tariefbeleid.  Zij  kunnen  zowel  minimum‐  als  maximumprijzen  bepalen  voor  sectoren  die  tot  hun 

bevoegdheidssfeer  behoren,  zelfs wanneer  specifieke  federale wetgeving  bestaat  voor  een  bepaalde 

sector, zoals bijvoorbeeld de omroepsector. Wel mag de tariefreglementering die de gemeenschappen 

of  gewesten  opleggen  de  werkzaamheid  van  de  algemene  federale  bepalingen  niet  ondergraven, 

aangezien zijn immers parallel van kracht blijven. 

iv. De organisatie van het bedrijfsleven 

FEDERAAL – ORGANISATIE BEDRIJFSLEVEN – Luidens de parlementaire voorbereiding471 bij het ontwerp dat zou 

leiden  tot  de wet  tot wijziging  van  de  bijzondere wet  van  8  augustus  1988  tot  hervorming  van  de 

instellingen472 vallen onder de bevoegdheid  inzake “de organisatie van het bedrijfsleven” de materies 

vervat  in met name de besluitwet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en 

                                                            
468

 GwH 17 juni 1998, nr. 73/98. 

469
 GwH 30 maart 1999, nr. 40/99. 

470
 GwH 3 maart 1999, nr. 26/99. 

471
 Parl.St. Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/6, 128. 

472
 BS 13 augustus 1988. 
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de prijzen, zoals gewijzigd door de wet van 30  juli 1971, de wet van 20 september 1948 houdende de 

organisatie  van het bedrijfsleven, de wet  van 17  juli 1975 met betrekking  tot de boekhouding en de 

jaarrekeningen van de ondernemingen en de wet van 21 februari 1985 op het bedrijfsrevisoraat. Al die 

wetten hebben gemeen dat ze de organisatie van het bedrijfsleven als zodanig en algemeen beogen en 

dus  geen  specifieke  bepalingen  voor  de  elektronische‐communicatiesector  bevatten.  De  specifieke 

impact ervan op het uitoefenen  van de bevoegdheden  inzake elektronische  communicatie  is daarom 

totnogtoe beperkt gebleven. 

v. Het uitvaardigen van productnormen 

FEDERAAL  –  PRODUCTNORMEN  –  ALGEMEEN  –  Over  de  draagwijdte  van  deze  bepaling  is  tijdens  de 

parlementaire werkzaamheden lang gedebatteerd. Vooral de vraag of de federale bevoegdheid van die 

aard  zou  zijn  dat  zij  in  enige  mate  de  gewestelijke  bevoegdheden  tot  het  vastleggen  van 

kwaliteitsnormen in het gedrang zou kunnen brengen, was daarbij aan de orde.  

FEDERAAL – PRODUCTNORMEN – AFBAKENING   –  In de parlementaire voorbereiding473 werd voor de definitie 

van  het  begrip  “productnorm”  uiteindelijk  het  criterium weerhouden  van  het  ogenblik waarop  een 

bepaalde norm voor een product van toepassing was. Zo stelt het verslag: "afgezien van de specifieke 

toepassingen  inzake milieukeuren en productheffingen,  is een productnorm een norm die voorwaarden 

stelt waaraan een product moet voldoen om op de markt gebracht te mogen worden”. De parlementaire 

voorbereiding  geeft  ook  een  concreet  voorbeeld:  “Concreet  betekent  dit  dat  maatregelen  ter 

bevordering  van  hergebruik  van  verpakkingen  en  recyclage  van  verpakkingsmateriaal,  die  ingrijpen 

nadat  de  verpakking  samen  met  het  verpakte  product  op  de  markt  is  gebracht,  behoren  tot  het 

afvalstoffenbeleid  van  de  gewesten.  Alleen  wanneer  specificaties  inzake  de  verpakkingen  worden 

opgelegd  waaraan  een  product  moet  voldoen  voordat  het  op  de  markt  mag  worden  gebracht 

(=beperkingen  van  wat  op  de  Belgische  markt  verhandeld  mag  worden)  is  er  sprake  van  een 

productnorm.” 

FEDERAAL  –  PRODUCTNORMEN  –  GRONDWETTELIJK  HOF  –  Deze  zienswijze  werd  achteraf  door  het 

Grondwettelijk Hof474 bevestigd. Het Hof stelt: “B.5.3. […] Productnormen zijn regels die op dwingende 

wijze bepalen aan welke eisen een product moet voldoen, bij het op de markt brengen, onder meer ter 

bescherming van het milieu. Zij bepalen met name welk niveau van verontreiniging of hinder niet mag 

worden  overschreden  in de  samenstelling  of  bij de  emissies  van  een product,  en  kunnen  specificaties 

bevatten  over  de  eigenschappen,  de  beproevingsmethoden,  het  verpakken,  het  merken  en  het 

etiketteren van producten.”. 

FEDERAAL – PRODUCTNORMEN – ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE – De bevoegdheid inzake productnormen kwam 

in de elektronische‐communicatiesector recent aan bod  in het arrest van het Grondwettelijk Hof  in de 

                                                            
473

 Parl.St. Kamer, 1992‐93, nr. 1063/7, 35‐46. 
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zaak over de Brusselse ordonnantie over de bescherming  tegen de eventuele  schadelijke effecten en 

hinder van niet‐ioniserende stralingen475. 

vi. Bescherming van de verbruiker 

FEDERAAL  –  BESCHERMING  VERBRUIKER  –  ALGEMEEN  –  Het  vaststellen  van  algemene  regels  inzake  de 

bescherming van de verbruiker  is op grond van artikel 6, §1, VI, vierde  lid, 2° van de BWHI een aan de 

federale overheid voorbehouden bevoegdheid. Met de “bescherming van de verbruiker” worden onder 

andere minimumnormen bedoeld inzake veiligheid en kwaliteit van producten en diensten, met het oog 

op  de  bescherming  van  de  belangen  van  de  verbruiker476. Op  grond  van  die  bepaling  is  de  federale 

overheid niet alleen bevoegd om te voorzien in de bescherming van de consument op algemene wijze, 

maar  ook  op  specifieke wijze, met  betrekking  tot  bepaalde  overeenkomsten  in  het  bijzonder.  Deze 

bevoegdheid van de federale overheid staat echter niet de mogelijkheid van de gemeenschappen in de 

weg  om  die  aangelegenheden,  met  inachtneming  van  de  federale  economische  aspecten  aan 

bijkomende  kwalitatieve  voorwaarden  te  onderwerpen  op  grond  van  een  aan  hen  toegewezen 

bevoegdheid477. 

FEDERAAL  –  BESCHERMING  VERBRUIKER  –  RADIO‐OMROEP  EN  TELEVISIE  – De  federale  overheid  heeft  van  deze 

bevoegdheidsgrond in verband met de elektronische‐communicatiesector recent gebruikt gemaakt voor 

de  totstandkoming  van  een wet  die  tot  doel  heeft  de  consumenten  te  beschermen  op het  vlak  van 

omroeptransmissie‐ en omroepdistributiediensten478.  

vii. Synthese 

BEVOEGDHEDEN  INZAKE  ECONOMIE – OVERZICHT – Principieel  lijkt het  redelijk  te  stellen dat meeste  van de 

federale bevoegdheden  inzake economie niet van die aard  zijn dat  zij op het  terrein een  significante 

impact hebben op de aan de gewesten of gemeenschappen toegekende bevoegdheden met betrekking 

tot de elektronische‐communicatiesector, of minstens dat zij de gemeenschappen en gewesten niet de 

mogelijkheid ontnemen om  in deze domeinen bijkomend op te treden. Verder  lijkt het Grondwettelijk 

Hof  in heel wat gevallen zelfs aan te nemen dat een aantal gelijkaardige bevoegdheden  integraal deel 

uitmaken van één of andere exclusieve bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten, zich daartoe al 

dan niet steunend op de theorie van de impliciete bevoegdheden. 

BEVOEGDHEDEN  INZAKE  ECONOMIE  –  IMPACT  –  Zowel  de  algemene  bevoegdheid  tot  het  uitvaardigen  van 

productnormen  als  de  bevoegdheid  inzake  de  organisatie  van  het  bedrijfsleven  als  de  bevoegdheid 

inzake mededinging  hebben  enkel  betrekking  op  het  globale  economisch  kader,  zonder  dat  zij  een 

specifieke weerslag  beogen  op  de  elektronische‐communicatiesector.  Bij  het  uitstippelen  van  beleid 

                                                            
475

 GwH 15  januari 2009, nr. 2/2009. Voor een bespreking hiervan:  infra Afdeling B.  II. h. “Milieubescherming  (gewesten) vs. 
telecommunicatie (federaal)”, p. 177 e.v. 

476
 Parl.St. Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/001, 10 en Parl.St. Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/006, 127‐128. 

477
 GwH 21 oktober 1998, nr. 105/98, r.o. B.3.2. 

478
 Wet 15 mei 2007 betreffende bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie‐ en omroepdistributiediensten, 

BS 5 juli 2007. Zie hierover uitgebreider: infra Afdeling B, IV. 2. iii. “Consumentenbescherming bij omroep”, p. 204 e.v. 
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dienen  de  gemeenschappen  en  gewesten  wel  rekening  te  houden  met  deze  exclusieve  federale 

bevoegdheden,  maar  die  zijn  niet  van  die  aard  om  aan  de  gemeenschappen  of  gewesten  elke 

mogelijkheid  tot optreden  te ontzeggen. De  gemeenschap of het  gewest  kan  zijn bevoegdheden dus 

uitoefenen binnen de algemene grenzen van de vermelde  federale bevoegdheden. Dezelfde principes 

zijn  van  toepassing  voor  de  federale  bevoegdheid  inzake  prijs‐  en  inkomensbeleid,  aangezien  dit 

algemeen federaal prijsbeleid niet in de weg kan staan van een sectorspecifieke reglementering, die tot 

de  homogene  bevoegdheid  van  de  deelstaten  behoort.  In  constante  rechtspraak  stelt  het 

Grondwettelijk Hof immers het principe voorop dat de bevoegdheid tot reglementeren van de prijzen in 

een bepaalde sector deel uitmaakt van de bevoegdheid tot reglementeren van die sector, zelfs zonder 

beroep te doen op art. 10 BWHI m.b.t. de impliciete bevoegdheden. Bij het uitvaardigen van tariefregels 

dient  de  gefedereerde  overheid  zich  evenwel  te  houden  aan  de  bestaande  federale  algemene 

economische bepalingen  inzake prijzen. Binnen die grenzen kunnen de gewesten een eigen prijsbeleid 

ontwikkelen: niet alleen kunnen zij richtprijzen voor bepaalde producten of diensten vooropstellen, en 

kunnen zij ondernemingen verplichten een bepaald pakket van producten of dienstverlening gratis ter 

beschikking te stellen aan  iedere abonnee, maar tevens kunnen zij ook minimum‐ en maximumprijzen 

opleggen  zolang  zij  onder  de  door  de  federale  wet  opgelegde  maxima  blijven.  Wel  moeten 

gemeenschappen en gewesten de mogelijkheid vrijwaren voor de federale overheid om controle uit te 

oefenen over prijsstijgingen. Vermeldenswaard ten slotte is dat de gewesten voor het ontwikkelen van 

een prijsbeleid bovendien niet zijn beperkt tot de situatie waarin geen specifieke federale wetgeving zou 

bestaan.  Ook  wanneer  dergelijke  specifieke  bepalingen  door  de  federale  overheid  werden 

uitgevaardigd,  zoals  bijvoorbeeld  op  het  vlak  van  de  prijzen  voor  kabeldistributie,  kunnen  de 

gemeenschappen  of  gewesten  een  eigen prijsbeleid  ontwikkelen binnen  de  grenzen  van  de  federale 

wet. Voorlopig schijnen beide bevoegdheden elkaar niet uit te sluiten. Mutatis mutandis is de conclusie 

over  de  toepassing  van  het  algemene  mededingingsrecht  en  de  sectorspecifieke  marktregulering 

overigens dezelfde. 

b. Ruimtelijke ordening 

GEWESTEN – RUIMTELIJKE ORDENING – ALGEMEEN – Een andere gewestelijke bevoegdheidssfeer heeft ook een 

belangrijke  impact op de oprichting  van elektronische‐communicatienetwerken of –infrastructuur. De 

bevoegdheid over stedenbouw en ruimtelijke ordening479 is immers, enkele specifieke regelingen niet te 

na gesproken, zeer ruim en heeft onder meer betrekking op de organisatie van de ruimtelijke ordening 

in het algemeen, en de gewestplannen, plannen van aanleg en de bouw‐ en verkavelingsvergunningen in 

het  bijzonder480.  De  oprichting  van maststeunen  of  van  kasten  ter  ondersteuning  van  de  aanleg  en 

exploitatie van elektronische‐communicatiekabels of de  installatie van telecommunicatie‐antennes zijn 

in principe immers onderworpen aan de verplichting van een stedenbouwkundige vergunning481. In dat 

                                                            
479

 Art. 6, §1, I BWHI. 

480
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 236. 

481 Noteer dat naast de stedebouwkundige vergunning overigens ook een wegenis‐vergunning vereist kan zijn als de uitrusting 
bestemd  is  om  op  het  openbaar  domein  ingericht  te  worden  (infra),  alsook  een  beheersvergunning  op  basis  van  een 
gemeentelijke  verordening  (die  de  algemene  politie  van  openbare  gezondheid  uitvoert,  in  het  bijzonder  betreffende GSM‐
masten). 
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opzicht sprak de Raad van State zich in het verleden al meermaals in die zin uit dat de federale overheid 

en  de  gewesten  er  omwille  van  de  vele  raakvlakken  tussen  hun  respectievelijke  bevoegdheden 

‘telecommunicatie’ en ‘ruimtelijke ordening’ goed aan zouden doen in een samenwerking te voorzien482. 

Artikel 6. § 1. De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet zijn : 

  I. Wat de ruimtelijke ordening betreft : 

  1° De stedebouw en de ruimtelijke ordening; 

  2° De rooiplannen van de gemeentewegen; 

[...] 

GEWESTEN – RUIMTELIJKE ORDENING –  TELECOMMUNICATIE – Kennelijk op grond van  zijn bevoegdheid  inzake 

ruimtelijke ordening, kondigde de Waalse minister van huisvesting, vervoer en ruimtelijke ordening op 9 

januari 2009  een omzendbrief  af over de mobiele  telecominstallaties483. Daarin  licht de minister een 

aantal regels en principes toe in verband met onder meer immissienormen, landschappelijke integratie, 

en  in verband met een kadaster van de elektromagnetische velden.  In het  licht van het bovenstaande 

kan  echter  de  vraag  worden  gesteld  of  het  gewest  met  dit  initiatief  wel  volledig  binnen  zijn 

bevoegdheidssfeer blijft. 

c. Openbare werken 

GEWESTEN – WATER‐  EN WEGENIS – Tenslotte moet ook  rekening worden  gehouden met de gewestelijke 

bevoegdheid voorzien in artikel 6, §1, X, 1° BWHI, dat voorziet dat voor openbare werken en vervoer de 

gewesten  bevoegd  zijn  voor  de wegen  en waterwegen  en  hun  aanhorigheden.  Het  gaat  luidens  de 

parlementaire  voorbereiding om  “een beheersbevoegdheid  in brede  zin”484. Punt 2°bis  van hetzelfde 

artikel maakt de gewesten ook bevoegd voor het juridisch stelsel van de land‐ en waterwegenis, welke 

ook de beheerder ervan  zij, met uitzondering van de  spoorwegen beheerd door de NMBS. Ook deze 

uitgebreide  bevoegdheidstoewijzingen  werden  door  het  Grondwettelijk  Hof  zeer  ruim 

geïnterpreteerd485. Hierbij moet worden  aangemerkt  dat  deze  delen  van  het  openbare  domein  veel 

gebruikt worden voor de installatie van elektronische‐communicatie‐infrastructuren. Bijgevolg stelt zich 

de vraag of de gewesten bevoegd zijn voor het  regelen van de doorgangsrechten voor het aanleggen 

van  dergelijke  infrastructuur  en  op  welke  wijze  de  verschillende  bevoegdheden  met  elkaar 

interageren486. 

                                                            
482

 Adv.RvS 6 november 2000 bij het voorontwerp dat aanleiding heeft gegeven tot Programmawet van 2  januari 2001, BS 3 
januari 2001, err. 13  januari 2001 en 29 september 2001, Parl.St. Kamer 2000‐01, nr. 950/1, 88‐89  (82‐119), waarin de Raad 
verwijst naar zijn Adv.RvS 2 oktober 2000, nr. 30.702/4, 32‐34 bij een ontwerp van KB in verband met het gedeeld gebruik van 
antennesites. 

483
  Ministeriële  omzendbrief  9  januari  2009  betreffende  de  installatie  of  de  wijziging  van  de  mobiele 

telecommunicatierelaisstations, BS 28 januari 2009. 

484
 Parl.St. Kamer, 1988, nr. 516/1, 13. 

485
 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 239. 

486
 Infra Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B, II, g. “Doorgangsrechten”, p. 174 e.v. 
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Artikel 6 §1: “De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet zijn :  

[...] X. Wat de openbare werken en het vervoer betreft : 

  1° de wegen en hun aanhorigheden; 

  2° de waterwegen en hun aanhorigheden; 

  2°bis het juridisch stelsel van de land‐ en waterwegenis, welke ook de beheerder ervan zij, met uitzondering van de 

spoorwegen beheerd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. 

[...] 

d. Overige relevante gewestbevoegdheden 

GEWESTEN  –  OVERIGE  BEVOEGDHEDEN  –  TELECOMMUNICATIE‐  EN  TELECONTROLENETWERKEN  –  Verder  kan  in  dit 

kader ook gewezen worden op de artikelen 8487 en 12488 BWHI, op grond waarvan de gewesten bevoegd 

zijn  voor  het  onderhoud,  het  beheer  en  de  ontwikkeling  van  de  telecommunicatie‐  en 

telecontrolenetwerken  in  verband  met  het  vervoer  en  de  veiligheid.  Traditioneel  gaat  het  om  de 

telecommunicatienetwerken waarmee onze snelwegen en onze waterwegen zijn uitgerust. Opmerkelijk 

is wel artikel 92bis, § 3, a) BWHI, dat bepaalt dat over het beheer van deze netwerken een verplicht 

samenwerkingsakkoord moet worden gesloten wanneer ze de grenzen van een gewest overschrijden489.  

GEWESTEN – OVERIGE BEVOEGDHEDEN – ENERGIENETWERKEN – Tenslotte vermelden we ook de bevoegdheid van 

de  gewesten  inzake  energie  en  meer  bepaald  inzake  distributie  en  het  plaatselijke  vervoer  van 

elektriciteit. Deze netwerken, oorspronkelijk bestemd  voor de  levering  van elektriciteit,  zouden  in de 

toekomst ook kunnen dienen  tot het  vervoer van elektronische  informatie en dus van elektronische‐

communicatie490. Op dat moment zal zich de vraag stellen welke wetgever bevoegd  is voor dit nieuwe 

netwerk met een dubbele functie en hoe die bevoegdheden uitgeoefend kunnen worden. 

2. Culturele bevoegdheden: federaal vs. gemeenschappen 

WIJZIGENDE  COMMUNICATIE  EN MEDIALANDSCHAP –  INLEIDING – Het media‐ en  communicatielandschap heeft 

het afgelopen decennium enorme veranderingen ondergaan. De digitalisering van het informatieaanbod 

bracht  een  aanzienlijk  lagere  kostprijs  voor  het  verwerken  (bijvoorbeeld:  opnemen,  bewerken, 

archiveren, …)  van  informatie met  zich mee.  Via  het  publieke  internet  kan  die  bewerkte  informatie 

bovendien wereldwijd worden  verspreid  tegen een nagenoeg  verwaarloosbare prijs. Vandaag de dag 

kan de meerderheid van de bevolking elk type van boodschap  (bijvoorbeeld: tekst, audio, bewegende 

                                                            
487

 Dit artikel voorziet dat de bevoegdheden van de parlementen in de aangelegenheden opgesomd in de artikelen 4,5, 6 en 7 
ook de bevoegdheid inhouden om bepalingen en andere maatregelen inzake infrastructuur aan te nemen die noodzakelijk zijn 
voor de uitoefening van deze bevoegdheden. Deze bevoegdheid  inzake  infrastructuur zou evenwel een restrictieve reikwijdte 
hebben. 

488 Dit artikel voorziet dat de roerende en onroerende goederen van de Staat, die onmisbaar zijn voor de uitoefening van hun 
bevoegdheden aan de gewesten en gemeenschappen zonder schadeloosstelling worden overgedragen volgens de voorwaarden 
en nadere regels zoals ze zijn vastgelegd in een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 

489
 Dit akkoord werd in 1991 aangenomen: Samenwerkingsakkoord 17 juni 1991 tussen de nationale overheid en de Gewesten. 

‐ Telecommunicatie‐ en telecontrole netwerken, BS 11 december 1991. 

490
  De  Europese  Commissie  wil  de  ontwikkeling  van  deze  nieuwe  elektronische‐communicatie‐infrastructuur  overigens 

stimuleren. Zie hierover: Aanbev.Comm. 6 april 2005, nr. 2005/292/EG  inzake elektronische breedbandcommunicatie via het 
elektriciteitsnet, Pb.L. 12 april 2005, afl. 93, 42. 



 
 

 
123 
 

beelden of alles samen) opnemen, bewerken en wereldwijd verspreiden. Wet‐ en regelgevers overal ter 

wereld  zien  zich  geconfronteerd met  de  uitdaging  om  die  evoluties  in  rekening  te  brengen  bij  het 

nastreven van hun beleidsdoelen. 

WIJZIGENDE COMMUNICATIE EN MEDIALANDSCHAP –  INZET – Omroep wordt  interactiever en persoonlijker, en 

communicatie gaat meer en meer gepaard met een combinatie van klanken en bewegende beelden. De 

bevoegdheid  over  een  steeds  groter  wordende  grijze  zone  is  in  ons  land  de  inzet  van  jarenlange 

discussies tussen de federale overheid en de gemeenschappen491. In de Belgische context geeft de grens 

tussen  “omroep”  en  “telecommunicatie”  immers  meteen  de  breuklijn  aan  tussen  de  verschillende 

overheden  en hun materiële bevoegdheden. Onder de  auspiciën  van het Grondwettelijk Hof, dat de 

afgelopen  decennia  een  al  maar  ruimere  invulling  gaf  aan  het  omroepbegrip,  konden  de 

gemeenschappen het  toepassingsgebied  van hun decreten  steeds  verder uitbreiden. Vandaag de dag 

lijkt  het  omroepbegrip,  en  dus  de  bevoegdheid  van  de  gemeenschappen,  iedere  vorm  van  het 

verspreiden  van  audiovisuele of multimediale  informatie  te omvatten.  In hierna  volgende paragrafen 

lichten wij eerst de stand van zaken toe van de huidige bevoegdheidsverdeling, om vervolgens dieper in 

te  gaan  op  de  contouren  van  het  omroepbegrip  zoals  het  vorm  kreeg  in  het  recente  Vlaamse 

omroepdecreet492. 

a. Bevoegdheid ratione materiae: radio‐omroep en televisie 

i. Algemeen 

RADIO‐OMROEP EN TELEVISIE – OVERZICHT – Sinds de eerste staatshervorming van 1970‐1971 berusten radio‐

omroep en televisie bij de gemeenschappen als een culturele aangelegenheid. Door de wet van 21  juli 

1979493  werd  de  bevoegdheid  inzake  radio‐omroep  en  televisie  aan  de  toenmalige 

cultuurgemeenschappen  toegewezen494.  Momenteel  zijn  de  regels  in  verband  met  de 

bevoegdheidsverdeling  tussen  de  gemeenschappen  en  de  federale  overheid  hoofdzakelijk  terug  te 

vinden in de Grondwet en de BWHI495. 

                                                            
491

 Recente verslagen over de wapenfeiten: P. VALCKE, en D. STEVENS, "Marktregulering  in de  telecommunicatiesector: hof van 
beroep verfijnt institutionele en procedurele aspecten" (noot onder Brussel, 1 juni 2007), TBH 2008/9, 821‐833;  D. STEVENS en P. 
VALCKE, "Verplichte  samenwerking  in  de  elektronische‐communicatiesector: wat  baten  kaars  en  bril..."  (noot  onder  GwH  8 
november 2006, nr. 163/2006), TBH 2007, 227‐232 en D. STEVENS, "De bevoegdheidverdeling in de elektronische communicatie: 
van uit de hand gelopen schietincident tot nucleaire ramp?" (noot onder GwH 14  juli 2004 en 22 september 2004, resp. nrs. 
132/2004 en 155/2004), AM 2005, 159‐166. 

492
 Over de situatie net vóór het nieuwe Vlaamse decreet, zie: J. BAERT en D. STEVENS, "De grenzen van omroep", AM 2007, afl. 6, 

574‐587. 

493
 In werking getreden op 2 augustus 1971 en opgeheven door de BWHI. 

494
 Art. 2, 6° bijzondere wet 21 juli 1971 betreffende de bevoegdheid en de werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse 

cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap, BS 23 juli 1971. 

495
 Om die reden beschouwt Alen de bevoegdheden van de gemeenschappen (hetzelfde geldt overigens voor de gewesten) als 

“beschermde” of verschanste bevoegdheden, zie: A. ALEN en K. MUYLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, 
Kluwer, 2008, 207. 
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ARTIKELEN 127 T.E.M. 133 GW. – De artikelen 127 tot 133 Gw. kennen aan de gemeenschappen een reeks 

bevoegdheden  toe. Artikel  127  bepaalt  onder meer:  “de  Parlementen  van  de  Vlaamse  en  de  Franse 

gemeenschap regelen,  ieder wat hem betreft, bij decreet: 1° de culturele aangelegenheden;  […]”. Voor 

de Duitstalige gemeenschap bevat artikel 130, §1, 1° Gw. een vergelijkbare bepaling. 

ARTIKEL  4,  6°  BWHI  –  Artikel  4,  6°,  van  de  bijzondere wet  van  8  augustus  1980  tot  hervorming  der 

instellingen (BWHI) en artikel 4, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen 

voor de Duitstalige Gemeenschap496 bepalen vervolgens dat onder deze culturele bevoegdheid van de 

gemeenschappen  moet  worden  begrepen:  “radio‐omroep  en  de  televisie,  het  uitzenden  van 

mededelingen  van  de  federale  regering  uitgezonderd”497. De  federale wetgever  is,  op  grond  van  zijn 

residuaire bevoegdheid, bevoegd voor de andere vormen van  telecommunicatie498. Verder wordt niet 

betwist dat de federale overheid bevoegd is voor de niet‐uni‐communautaire omroepaangelegenheden 

in het tweetalige gebied Brussel‐Hoofdstad499. 

AFWEZIGHEID VAN DEFINITIE – EVOLUTIEVE  INTERPRETATIE – De BWHI bevat echter geen omschrijving van het 

begrip  ‘radio‐omroep  en  televisie’ waardoor  het  onduidelijk  is wat  die  begrippen  precies  omvatten. 

Door  die  onduidelijkheid  volgden  de  bevoegdheidsconflicten  tussen  de  federale  overheid  en  de 

gemeenschappen zich voortdurend op, waardoor de hoven en de rechtbanken die begrippen moesten 

interpreteren. Ook de Raad  van  State en het Grondwettelijk Hof hebben  zich de  afgelopen decennia 

talloze keren over de bevoegdheidsvraag moeten buigen en de omvang van het begrip “radio‐omroep 

en televisie” vorm gegeven. Uit de rechtspraak blijkt dat zowel de Raad van State als het Grondwettelijk 

Hof een  ruime en evolutieve  interpretatie van het begrip hanteren, wat aanleiding heeft gegeven  tot 

steeds ruimere gemeenschapsbevoegdheden. 

ii. Technische aspecten en etherpolitie 

GRONDWETTELIJK HOF  – OMROEP,  INCLUSIEF  TECHNISCHE  ASPECTEN  – De belangrijkste mijlpaal  in die evolutie 

situeert zich in 1990‐1991500, aangezien het Grondwettelijk Hof toen voor een “bevoegdheidsrechtelijke 

                                                            
496 

Wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, BS 18 januari 1984 (hierna: “wet 
Duitstalige Gemeenschap”):   «§1. De  culturele aangelegenheden bedoeld  in artikel 59ter, §2, 1°,  van de Grondwet  zijn deze 
vermeld in artikel 4 van de bijzondere wet. ». 

497
 Meer specifiek wijst artikel 4, 6° BWHI omroep aan als “culturele aangelegenheid bedoeld  in artikel 59bis, §2, 1°, van de 

Grondwet”. In de gecoördineerde Grondwet van 1994 is die bepaling thans voorzien in artikel 127, §1, eerste lid, 1° Gw. 

498
 Art.  127  en  130 Gw.  en  artikel  4,  6°  BWHI. Voor  een  grondige  situering  van  de  bevoegdheidsproblematiek,  zie  o.m.  C. 

UYTTENDAELE, Openbare informatie – Het juridisch statuut in een convergerende media‐omgeving, Antwerpen, Maklu, 2002, 33‐
53; J. BAERT, “Deel 5: Media”, in G. VAN HAEGENDOREN & B. SEUTIN (eds.), De bevoegdheidsverdeling in het federale België, Brugge, 
die  Keure,  2000,  167  p.;  J.  VELAERS,  “De  bevoegdheidsverdeling  inzake  radio  en  televisie  (artikel  4,  6°  BWHI)  in  het 
medialandschap  van  de  21

ste
  eeuw”,  AM  2000,  228‐243;  J.  DUMORTIER  (ed.),  Recente  ontwikkelingen  in  media‐  en 

telecommunicatierecht –  Juridische beschouwingen over  liberalisering en  convergentie, Brugge, die Keure, 1996, 323‐355;  S. 
BAZZANELLA, R. QUECK & V. WILLEMS, ”Le régime juridique de la fourniture de services multimédias en Belgique", AM 1996, 94‐124. 

499
  Recent  bevestigd  door: GwH  22  november  2006,  nr.  172/2006,  r.o.  B.10.:  “Wat  omroep  betreft  is  de  federale  overheid 

bevoegd  gebleven  voor  de  bi‐communautaire  culturele  instellingen  in  Brussel‐Hoofdstad,  d.w.z.  de 
kabeldistributiemaatschappijen die er activiteiten ontwikkelen en programma’s in de twee talen aanbieden zodat het niet gaat 
om instellingen die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd te behoren tot de ene of de andere gemeenschap.” 

500
 Infra 135, voetnoot 539. 
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aardverschuiving”501  zorgde  in  het  medialandschap  door  te  stellen  dat  het  volledige  domein  van 

omroep,  met  inbegrip  van  de  technische  aspecten  en  de  toewijzing  van  de  frequenties,  naar  de 

gemeenschappen  waren  overgeheveld502.  Doordat  het  Hof  besliste  dat  de  bevoegdheid  van  de 

gemeenschappen  verder  gaat  dan  enkel  de  inhoudelijke  culturele  aspecten  en  ook  de  technische 

aspecten  omvat,  werd  er  een  einde  gemaakt  aan  het  systeem  van  dubbele  vergunningen  voor 

omroepen503.  “Het  Grondwettelijk  Hof  wilde  daarmee  vermijden  dat  de  federale  overheid  via  een 

technisch  vergunningenbeleid  de  facto  en  op  impliciete  wijze  een  mediabeleid  zou  voeren”504,  wat 

mogelijk geweest zou zijn door het vereisen van afzonderlijke federale vergunningen voor de oprichting 

en het beheer van een omroepnetwerk. 

GRONDWETTELIJK HOF  – UITZONDERING:  ETHERPOLITIE  – Belangrijk  bij  dit  alles  is wel  aan  te  stippen dat  de 

algemene  politie  van  de  radio‐elektrische  golven  (de  zogenaamde  “etherpolitie”)  een  taak  van  het 

federale niveau is gebleven “om de integratie van elk van de radio‐elektrische golven in het geheel van 

die welke over het nationale grondgebied worden uitgezonden, mogelijk  te maken en om wederzijdse 

storingen te vermijden”. Deze opdracht omvat: “de bevoegdheid om de technische normen betreffende 

het toekennen van de  frequenties en betreffende het vermogen van de zendtoestellen uit te vaardigen 

die  gemeenschappelijk  moeten  blijven  voor  het  geheel  van  de  radioberichtgeving,  ongeacht  hun 

bestemming,  en  de  bevoegdheid  een  technische  controle  te  organiseren  en  de  bedoelde  normen 

strafbaar te stellen.”505.  

iii. Nieuwe diensten 

GRONDWETTELIJK  HOF  –  IMPACT  –  Lange  tijd  is  het  Hof  bij  deze  stelling  gebleven,  die  inhield  dat  de 

gemeenschappen  die  technische  aspecten  eenzijdig  konden  regelen.  In  zijn  arrest  nr.  92/2003 

verwoordt het Grondwettelijk Hof het als volgt: “Behoudens de uitzondering waarin hij heeft voorzien, 

heeft de bijzondere wetgever de aangelegenheid van de radio‐omroep en de televisie in haar geheel naar 

de  gemeenschappen  overgeheveld.  Die  bevoegdheid  staat  de  gemeenschappen  toe  de  technische 

aspecten van radio‐ en televisie‐uitzendingen te regelen als accessorium van de aangelegenheid van de 

radio‐omroep en de televisie. Die bevoegdheid omvat tevens de bevoegdheid om de  frequenties toe te 

                                                            
501

 Term overgenomen uit: P. PEETERS, “De arresten van het Grondwettelijk Hof van 25  januari 1990 en 7 februari 1991”, TBP 
1991, 410‐415. 

502
 Daarvoor werd het principe gevolgd dat de technische aspecten federale bevoegdheid waren gebleven: J. BAERT, Media, in G. 

VAN HAEGENDOREN en B. SEUTIN  (ed.), De bevoegdheidsverdeling  in het  federale België, Brugge, die Keure, 1999, 110‐114. Voor 
een overzicht met stand van zaken uit die tijd, zie: J. CEULEERS, “De respectieve bevoegdheden van het Rijk, de Gemeenschappen 
en de Gewesten inzake het mediabeleid”, TBP 1985, 14‐20. 

503 C. UYTTENDAELE en P. VALCKE, “De kwalificatie van interactieve informatiediensten als omroep: loopt het Belgische Arbitragehof 
voor op Europa?, noot onder GwH 6 november 2002, nr. 156/2002, Mediaforum 2003/3, 112. 

504
 Infra 136, voetnoot 540. 

505
 GwH 16 juli 2009, nr. 116/2009, r.o. B.4.2. al. 2 en 3. Een gelijkaardige formulering was reeds terug te vinden in de beruchte 

arresten van 1990‐1991,  zie: GwH 7  februari 1991, nr. 1/91,  r.o. B.5., GwH 25  januari 1990, nr. 7/90,  r.o. B.3. en Arr.RVS, 3 
augustus 1983, nr. A.29.395/IV‐9‐855, TBP 1984, 235 en Adv.RVS, 24 mei 1984, nr. 15.468/8, Parl.St. Vl.Parl. 1984‐1985, nr. 
300/1, 12. 
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wijzen, mits de technische normen die tot de federale bevoegdheid behoren in acht worden genomen”506. 

Gevolg gevend aan die uitspraken  regelden de gemeenschappen niet alleen de  inhoudelijke aspecten 

van  omroep,  doch  ook  de  infrastructurele  of  technische  aspecten,  zoals  het  afleveren  van  zend‐  of 

transportvergunningen en de graafrechten. 

CONVERGENTIE – INZET – Het afgelopen decennium kwam de definitie van omroep echter nog meer onder 

de  aandacht  door  de  steeds  toenemende  convergentietendens  in  de  informatie‐  en 

communicatiesectoren. De grensvervaging tussen telecommunicatie, omroep en  informatietechnologie 

resulteert  in nieuwe vormen van  informatievoorziening507. Zo zorgt zij ervoor dat er nieuwe producten 

en  diensten  op  de markt  worden  gebracht  die  niet  eenduidig  als  omroep  of  als  telecommunicatie 

kunnen worden  gekwalificeerd508.  In  dit  debat  staan  de  gemeenschappen  aan  de  ene  kant.  Zij  zijn 

immers  bevoegd  voor  omroep  en  beschouwen  het  reglementeren  van  allerlei  nieuwe 

informatiediensten als behorend tot hun bevoegdheid. De gemeenschappen wilden ook op die nieuwe 

informatiediensten,  die  zich  in  de  schemerzone  tussen  telecommunicatie  en  omroep  bevinden,  hun 

stempel drukken door een evolutieve  interpretatie van het omroepbegrip509. Aan de andere kant staat 

de federale overheid, die nog steeds voor de telecommunicatie bevoegd is en eveneens van oordeel  is 

dat de nieuwe diensten tot haar bevoegdheid behoren.  

CONVERGENTIE – NIEUWE DIENSTEN – Deze situatie deed zich onder meer voor bij de regeling van “nieuwe 

diensten”  door  de  Franse Gemeenschap510.  Volgens  deze  bepalingen  konden  de  RTBF  en  de  andere 

radio‐omroepinstellingen onder bepaalde voorwaarden een vergunning krijgen voor het gebruik van de 

kabel ‘voor andere soorten van diensten dan de klankprogramma’s of de televisieprogramma’s bestemd 

voor het publiek  in het  algemeen of  voor een deel  ervan’.  Een uitvoerige definitie  van deze  ‘andere 

diensten’ kwam er  in het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 25 november 1996511. Aan 

deze  begripsomschrijving  werden  meteen  een  aantal  voorbeelden  van  zulke  ‘andere  diensten’ 

                                                            
506

 GwH 24 juni 2003, nr. 92/2003, r.o. B.7.2. Zie ook: GwH 16 juli 2009, nr. 116/2009, r.o. B.4.2. al. 1. 

507
 C. UYTTENDAELE en P. VALCKE, “De kwalificatie van interactieve informatiediensten als omroep: loopt het Belgische Arbitragehof 

voor op Europa? (noot onder GwH 6 november 2002, nr. 156/2002), Mediaforum 2003/3, 112. 

508 Zie in die zin: Beleidsnota Media 2004‐2009, Parl.St. Vl.Parl. 2004‐05, nr. 91, 1, 34. 

509
 C. UYTTENDAELE en P. VALCKE, “De kwalificatie van interactieve informatiediensten als omroep: loopt het Belgische Arbitragehof 

voor op Europa? (noot onder GwH 6 november 2002, nr. 156/2002), Mediaforum 2003/3, 112. 

510
  De  relevante  bepalingen  voor  de  verschillende  gemeenschappen waren:  artikel  19quater  Decr.Fr.  17  juli  1987  over  de 

audiovisuele sector, BS 22 augustus 1987, zoals  ingevoerd bij Decr.Fr. 19  juli 1991, BS 2 oktober 1991 en  intussen vervangen 
door het Decr Fr. 27 februari 2003 betreffende de radio‐omroep, BS 17 april 2003. In de Vlaamse Gemeenschap noemde men 
deze  audiovisuele  diensten  die  zich  richten  tot  het  publiek  of  een  deel  ervan  ‘televisiediensten’  of  ‘andere  soorten  van 
televisiediensten’, zie (kritisch): J. BAERT en D. STEVENS, "De grenzen van omroep", AM 2007, afl. 6, 587. Intussen is het betrokken 
decreet vervangen door het Decr.Vl. 27 maart 2009 betreffende radio‐omroep en televisie, BS 30 april 2009. In de Duitstalige 
Gemeenschap werden nieuwe diensten oorspronkelijk geregeld in artikel 19 van het Decr.D. 26 april 1999 over de media, BS 17 
juli 1999, maar ook dit decreet werd  intussen vervangen, namelijk door het Decr.D. 27 juni 2005 over de radio‐omroep en de 
filmvoorstellingen, BS 6 september 2005. 

511
 Art. 1, b) B.Fr.Gem.Reg. 25 november 1996 betreffende de productie van andere diensten op de kabel, BS 14 februari 1997, 

na wijzigingen opgeheven door B.Fr.Gem.Reg. 9 juni 2004 houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse 
Gemeenschap van 25 november 1996 betreffende de productie van andere diensten op de kabel, BS 6 september 2004. 
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toegevoegd,  waaronder  video  op  verzoek  en  programma’s  voor  afstandsvorming512.  De  federale 

overheid heeft terstond tegen deze ruime interpretatie van de gemeenschapsbevoegdheid voor ‘radio‐

omroep en televisie’ gereageerd. Zij heeft bij de Raad van State de schorsing gevorderd van het besluit 

van 25 november 1996, hetgeen echter werd geweigerd omdat geen  zware en onherstelbare  schade 

kon  bewezen worden513.  Van  het  verzoek  tot  vernietiging werd  na  de  opheffing  van  het  betrokken 

besluit afstand gedaan514. 

CONVERGENTIE – GRONDWETTELIJK HOF – Inmiddels voegde de Franse gemeenschap bij decreet van 4 januari 

1999 dezelfde definitie  in van  ‘andere diensten’, evenwel zonder de bijbehorende voorbeelden,  in het 

decreet  over  de  audiovisuele  sector  zelf515.  De  Raad  van  State  werd  niet  over  deze  wijziging 

geraadpleegd,  aangezien de betrokken bepaling werd  geïntroduceerd  via een  amendement nadat de 

Raad al had geadviseerd over het oorspronkelijke ontwerpdecreet516. De federale overheid moest deze 

decretale  begripsomschrijving  nu  rechtstreeks  aanvechten  voor  het  Grondwettelijk  Hof  wegens 

schending van de bevoegdheidsregels.  In het arrest van 31 oktober 2000 sprak het Grondwettelijk Hof 

zich hierover uit517. 

GRONDWETTELIJK HOF – VERDERE VERRUIMING OMROEPBEGRIP – In dat arrest bevestigt het Grondwettelijk Hof 

vooreerst  dat  “in  de  bevoegdheidsverdeling  tussen  de  federale  Staat  en  de  gemeenschappen  “radio‐

omroep  en  televisie”  aangewezen  is  als  een  culturele  bevoegdheid  en  die  kwalificatie  hoort  als 

uitgangspunt  van elke  interpretatie  te worden genomen”518. Bij de afbakening  van het omroepbegrip 

moet dus rekening worden gehouden met het feit dat de grondslag van de gemeenschapsbevoegdheid 

nauw  verbonden  is met  de  invloed  die  de  radio‐omroep  en  televisie  kan  uitoefenen  op de publieke 

opinie. Daarom zou men geneigd kunnen zijn te stellen dat het eerst en vooral de verzonden inhoud is 

die aan de basis ligt van deze bevoegdheid van de gemeenschappen, aangezien het de inhoud is die een 

rechtstreekse  culturele  draagwijdte  heeft,  terwijl  deze  band  voor  de  technische  aspecten  eerder 

onrechtstreeks of weinig specifiek is519.  Daarbij wordt dan vaak aangehaald dat de convergentie op het 

                                                            
512 Deze voorbeelden werden  toegevoegd omdat de Raad van State  in zijn advies L. 25.505/9 van 14 oktober 1996 over het 
ontwerpbesluit een bevoegdheidsbezwaar formuleerde bij een louter algemene omschrijving van de notie 'andere diensten'. 

513
 RvS 2 juli 1997, nr. 67.290. 

514
 RvS 15 september 2004, nr. 134.939. 

515
 Art.  1,  23° Decr.Fr. 4  januari 1999 houdende wijziging  van  het  decreet  van  17  juli 1987 over de  audiovisuele  sector  en 

omzetting van de richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en de richtlijn 95/47/EG van 24 oktober 1995, BS 11 februari 1999. 

516
 Parl.St. Fr. Gem. R., 1997‐98, nr. 268/11, 13‐15. 

517 C. UYTTENDAELE, J. VAN NIEUWENHOVE en P. VALCKE, "De aanzet van het Arbitragehof tot een klaardere definitie van omroep: een 
vingerwijzing voor verdere audiovisuele ontwikkelingen?", noot onder GwH 31 oktober 2000, nr.109/2000, AM 2001, nr. 1, 130‐
139. De in dat arrest gehanteerde definitie werd door het Hof verder uitgewerkt in zijn latere arresten, zie voetnoot 521. 

518
 Later ook steeds bevestigd, zie: GwH 6 november 2002, nr. 156/2002, r.o. B.4.3. ; GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, r.o. B.4.2. 

al. 2 ; GwH 22 september 2004, nr. 155/2004, r.o. B.4.3. 

519
 Daarop lijkt te wijzen, de stelling dat: « Radio en televisie zijn als dragers van klank en beeld uiteraard met telecommunicatie 

verbonden, doch die  technische binding  kan niet wegnemen dat  zij,  in het Belgische  federale  staatsbestel als een  culturele 
aangelegenheid aan de Gemeenschappen zijn toegewezen »: GwH 31 oktober 2000, nr. 109/2000, r.o. B.5.3.2. 
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vlak  van  de  infrastructuur  ertoe  geleid  heeft  dat  alle  infrastructuren  zowel  voor  de  transmissie  van 

telecommunicatiesignalen  als  omroepsignalen  kunnen  worden  ingezet.  De  netwerken  zijn 

technologieneutraal  geworden  waardoor  voor  éénzelfde  infrastructuur  verschillende  overheden 

bevoegd zijn, wat niet de bedoeling kan zijn520. Het Grondwettelijk Hof heeft deze gedachtegang echter 

niet gevolgd, maar heeft er in tegendeel voor geopteerd het omroepbegrip in een aantal opeenvolgende 

arresten521 steeds verder te verruimen door een evolutieve en functionele opvatting ervan. Opmerkelijk 

is wel dat het Hof in 2004 het geweer echter van schouder lijkt te wisselen door niet langer te sleutelen 

aan het omroepbegrip als dusdanig, maar de gezamenlijke uitoefening van bevoegdheden te eisen op 

grond  van  het  evenredigheidsbeginsel.  In  de  hierna  volgende  paragrafen  worden  vooreerst  de 

contouren  van  het  huidige  omroepbegrip  toegelicht,  zoals  omschreven door  het Grondwettelijk Hof. 

Vervolgens wordt ook de implementatie ervan in de Vlaamse omroepdecreetgeving onderzocht522. 

iv. Het omroepbegrip – inhoudelijke aspecten 

OMROEPBEGRIP  –  OVERZICHT  –  Hierna wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  verschillende  constitutieve 

elementen van de door het Grondwettelijk Hof vooropgestelde omschrijving van het omroepbegrip wat 

de  inhoudelijke  aspecten  betreft.  Vertrekpunt  daarbij  is  de  huidige  functionele  definitie,  zoals  die 

doorheen verschillende arresten523 door het Grondwettelijk Hof werd geconstrueerd en geformuleerd: 

Uittreksel uit GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004 (r.o. B.10 en B.11) en GwH 22 september 2004, nr. 155/2004 (r.o. B.4): 

“B.10.1. De  radio‐omroep, die de  televisie omvat, kan van de andere vormen van  telecommunicatie worden onderscheiden 

doordat een radio‐omroepprogramma openbare informatie verspreidt en vanuit het oogpunt van degene die uitzendt, bestemd 

is  voor  het  publiek  in  het  algemeen  of  voor  een  deel  ervan  en  geen  vertrouwelijk  karakter  heeft.  Diensten  die 

geïndividualiseerde en door een vorm van vertrouwelijkheid gekenmerkte informatie leveren, vallen daarentegen niet onder de 

radio‐omroep en behoren tot de bevoegdheid van de federale wetgever. 

B.10.2. Doorslaggevend voor radio‐omroep en televisie is het ter beschikking stellen van openbare informatie voor het publiek 

in het algemeen.  In een evolutieve  interpretatie van het omroepbegrip omvat dit ook het uitzenden op  individueel verzoek. 

Omroepactiviteiten  verliezen niet hun aard omdat met de evolutie  van de  techniek aan de  kijker of  luisteraar een  ruimere 

mogelijkheid van eigen keuze wordt geboden. 

B.11.1.  Bij  de  afbakening  van  de  wederzijdse  bevoegdheid  van  de  Staat  en  de  gemeenschappen  inzake  elektronische 

informatievoorziening  dient  voor  ogen  te worden  gehouden  dat  de  radio‐omroep  en  televisie  aan  de  gemeenschappen  is 

toevertrouwd als culturele aangelegenheid. De federale wetgever  is bevoegd om de andere aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij  te  regelen, enerzijds, op basis  van  zijn  residuaire bevoegdheid  en,  anderzijds, op basis  van de hem 

voorbehouden bevoegdheid, onder meer inzake de economie, waartoe behoren de algemene regels inzake de bescherming van 

de verbruiker, het prijsbeleid, het mededingingsrecht, het handelsrecht en de vestigingsvoorwaarden”. 

                                                            
520

  D.  STEVENS,  “De  bevoegdheidsverdeling  in  de  elektronische  communicatie:  van  uit  de  hand  gelopen  schietincident  tot 
nucleaire  ramp”,  noot  onder GwH  14  juli  1004,  nr.  132/2004,  AM  2005/2,  163,  R. QUECK  en  P.  VALCKE,  “L’arrêt  de  la  Cour 
d’Arbitrage du 14 juillet 2004: percée ou impasse”, noot onder GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, RDTI 2005, nr. 21, 59. 

521
 Sinds 2000 respectievelijk: GwH 31 oktober 2000 nr. 109/2000, GwH 6 november 2002, nr. 156/2002, GwH 14 juli 2004, nr. 

132/2004, GwH 22 september 2004, nr. 155/2004, GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005, (zie ook – zij het indirect‐ GwH 8 november 
2006, nr. 163/2006). 

522
 J. BAERT en D. STEVENS, "De grenzen van omroep", AM 2007, afl. 6, 587. 

523
 Supra 128, voetnoot 521. 
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Uittreksel uit GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005 (r.o. B.7.2):  

“B.7.2. De gemeenschappen zijn bevoegd voor de via die infrastructuur aangeboden radio‐omroepdiensten, die ook de televisie 

omvatten, met inbegrip van de diensten die openbare informatiegegevens verstrekken die vanuit het oogpunt van degene die 

uitzendt, voor het publiek  in het algemeen of voor een deel ervan bestemd zijn en geen vertrouwelijk karakter hebben, zelfs 

wanneer ze op individueel verzoek worden uitgezonden en ongeacht de techniek die voor het uitzenden ervan wordt gebruikt. 

Een dienst die geïndividualiseerde en door een vorm van vertrouwelijkheid gekenmerkte  informatie  levert, valt daarentegen 

niet onder de radio‐omroep.” 

 

 

OMROEPBEGRIP – HUIDIGE CRITERIA – Om van omroep (als bevoegdheidsdomein van de gemeenschappen) te 

kunnen spreken, gelden naar het oordeel van het Grondwettelijk Hof dus de volgende criteria: 

 Er worden openbare informatiegegevens verstrekt...: inhoudelijk criterium:  

De precieze draagwijdte van dit criterium is echter onduidelijk. In elk geval lijkt deze voorwaarde 

niet  in  te houden dat een bepaalde  ‘openbaarheid’ van de  informatie/gegevens wordt vereist 

(bijvoorbeeld  in organieke  zin  (i.e. gegevens  van openbare overheden) of  functionele  zin  (i.e. 

gegevens die publiek beschikbaar zijn). Op dit ogenblik valt moeilijk in te zien op welke wijze het 

Grondwettelijk Hof met dit criterium het omroepbegrip wil begrenzen. Allicht moet dit criterium 

vooral  gelezen  worden  in  het  licht  van  de  overige  criteria,  dus  in  die  zin  dat  het  om  een 

beschikbaarstelling aan het publiek gaat (infra, publiciteitscriterium). 

 ...die vanuit het oogpunt van degene die uitzendt...: subjectief bestemmingscriterium: 

Het Hof  verduidelijkt dat de  al dan niet bestemming  van  een  “openbaar  informatiegegeven” 

voor het publiek beoordeeld moet worden “vanuit het oogpunt van degene die het uitzendt”. 

De  intentie van diegene die de  informatie verspreidt  is bijgevolg doorslaggevend, niet het  feit 

dat  een  al  dan  niet  breed  publiek  deze  gegevens  ook  effectief  en  simultaan  ontvangt.  De 

bestemming voor het publiek  is dus geen (objectieve) feitenkwestie, maar moet  in hoofde van 

de verspreider van de informatie worden beoordeeld. 

 ...voor het publiek in het algemeen of voor een deel ervan...: publiciteitscriterium: 

Het  “openbare  informatiegegeven”  (i.e. de  aangeboden  inhoud of  informatie) moet bestemd 

zijn  voor,  of  gericht  zijn  op  het  publiek  in  het  algemeen,  of  op  een  deel  ervan. Ook  van  dit 

criterium  lijkt  slechts  een  gering  beperkend  effect  uit  te  gaan,  aangezien  informatie  altijd 

minstens gericht zal zijn op een deel van het publiek. Dit criterium dient allicht vooral te worden 

beschouwd  als  de  positieve  formulering  van  het  feit  dat  geïndividualiseerde  persoonlijke  én 

vertrouwelijke  informatie  niet  tot  de  omroepbevoegdheid  van  de  gemeenschappen  behoort. 

Hierbij  dient  echter  te  worden  opgemerkt  dat  dit  criterium  enkel  van  toepassing  is  op  de 
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aangeboden  informatie  zelf  en  geen  verband  houdt  met  de  gehanteerde  technologie.  Het 

publiciteitscriterium  heeft  dus  geen betrekking  op  de  technische  aspecten  van  de uitzending 

(infra, onder technologieneutraliteit). Met andere woorden, ook wanneer er technisch gezien op 

individueel verzoek wordt uitgezonden  (i.e.  interactiviteit), en er geen simultane ontvangst  is, 

kunnen  informatiediensten  die  door  de  uitzender  bestemd  zijn  voor  een  onbepaald  of 

potentieel  onbeperkt  aantal  ontvangers  als  omroep worden  beschouwd  (zelfs wanneer  er  in 

concreto  slechts  één  ontvanger  het  programma  effectief  ontvangt).  Als  voorbeeld  hiervan 

kunnen  video‐on‐demand  (VOD)  en  near‐video‐on‐demand  (NVOD)  worden  aangehaald, 

waarvan niet lijkt te worden betwist dat ze tot de omroepbevoegdheid behoren. 

 ... bestemd zijn...: objectief bestemmingscriterium: 

Het  “openbare  informatiegegeven”  (i.e. de  aangeboden  inhoud of  informatie) moet bestemd 

zijn voor het publiek  in het algemeen, of minstens op een deel ervan. Ook voor dit criterium 

geldt dat het moet worden beschouwd op het niveau van de aangeboden inhoud en dat de voor 

het  aanbieden  gehanteerde  technologie niet  relevant  is. De bestemming  van de  aangeboden 

inhoud is overigens nauw verbonden met de overige criteria. Daaruit lijkt minstens te volgen dat 

het  aanbieden  van  zowel  ongerichte  informatie  (?)  enerzijds,  als  van  geïndividualiseerde 

persoonlijke  informatie  die  wordt  gekenmerkt  door  vertrouwelijkheid  niet  kunnen  worden 

beschouwd als deel uitmakend van het omroepbegrip.  

 ....  die  niet‐geïndividualiseerd  zijn  en  door  een  vorm  van  vertrouwelijkheid  gekenmerkt 

worden...: individualiserings‐ en vertrouwelijkheidscriterium 

Het Grondwettelijk Hof formuleert dit criterium in zijn arresten positief, in die zin dat informatie 

die geïndividualiseerd én vertrouwelijk  is moet worden beschouwd als deel uitmakend van de 

federale  bevoegdheid. Dit  betekent  echter  niet  dat  hieruit  geen  bijkomende  criteria  kunnen 

worden  afgeleid  ter  afbakening  van  de  omschrijving  van  het  omroepbegrip.  Zo  kan  uit  deze 

verduidelijking van het Grondwettelijk Hof afgeleid worden dat diensten die geïndividualiseerde 

informatie  (d.i.  informatie op maat gemaakt voor een welbepaald  individu) niet  steeds onder 

het omroepbegrip vallen. Het Hof beklemtoont dit nog eens expliciet en koppelt daaraan een 

tweede, cumulatieve voorwaarde, namelijk de afwezigheid van vertrouwelijkheid. Dit criterium 

is  van  belang  in  het  licht  van  de  toegenomen  mogelijkheden  tot  personalisering  van 

audiovisuele  diensten,  waarbij  een  programma‐aanbod  “op  maat”  van  de  kijker  wordt 

samengesteld,  in  functie van  zijn meegedeelde  voorkeuren of kijkgedrag  in het verleden. Het 

volstaat  dus  niet  om  boven  een  opgevraagd  programma  de  naam  of  andere  gegevens  te 

vermelden van de aanvrager  (wat strikt genomen de boodschap “individualiseert”) om aan de 

kwalificatie  als omroep  te ontsnappen. De  informatie moet  tevens  gekenmerkt  zijn door een 

vorm van vertrouwelijkheid. Pas wanneer cumulatief is voldaan aan deze beide voorwaarden, en 

dus  geïndividualiseerde  vertrouwelijke  informatie  wordt  aangeboden,  valt  de  betrokken  

dienst    ‐  voor  zover  ook  aan  de  andere  criteria  is  voldaan  ‐    niet  langer  onder  de 

omroepbevoegdheid  van  de  gemeenschappen.  Een  persoonlijke  radiodienst  zoals  die  op  het 
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internet tegenwoordig wordt aangeboden524, valt dus bij gebrek aan vertrouwelijkheid zeker wel 

binnen de gemeenschapsbevoegdheid inzake omroep. 

 ...zelfs wanneer  ze op  individueel verzoek worden uitgezonden en ongeacht de  techniek die 

voor het uitzenden wordt gebruikt: technologieneutraliteitscriterium 

De  functionele definitie van het omroepbegrip  laat het Grondwettelijk Hof  toe niet  langer de 

gebruikte transmissietechnologie als criterium te hanteren, zoals dat wel nog het geval was  in 

arrest nr. 109/2000. Kennelijk heeft het Hof  in de periode 2000–2002  ingezien dat het tot dan 

toe gebruikte criterium van point‐to‐point (voor telecommunicatie) vs. point‐to‐multipoint (voor 

omroep)  razendsnel  door  de  feiten/technologie  achterhaald  zou  zijn  geraakt  en  werd  het 

omroepbegrip daarom op dit punt bijgesteld. De  technologische manier waarop een bepaalde 

dienst wordt aangeboden  is voor de kwalificatie als  telecommunicatie of omroep voortaan  in 

beginsel dus volstrekt irrelevant. 

OMROEPBEGRIP – ACHTERWEGE GELATEN CRITERIA – Verder kan in dit bestek nuttig herinnerd worden aan een 

aantal andere criteria, die het Hof in zijn meest recente arresten heeft verlaten, zoals onder meer: 

 criteria  in  verband  met  het  ‘programma’  en  de  ‘inpasbaarheid  in  de  activiteit  van  het 

omroepen’:  

Het Hof  lijkt niet  langer  te vereisen dat nieuwe diensten door  traditionele omroepen worden 

meegestuurd met  hun  klassieke  programma’s  om  ze  onder  de  omroepbevoegdheid  van  de 

gemeenschappen te kunnen laten ressorteren. In de rechtsleer was overigens opgeworpen dat 

dit  de  achilleshiel  van  de  redenering  van  het  Grondwettelijk  Hof  was  vermits  de 

omroepdecreten van de gemeenschappen erg ruime definities ter zake hanteerden (“het geheel 

van  klank‐  en/of  beeldinhouden  of  andere  signalen,  in welke  vorm  ook”)  die  bovendien  een 

perfecte  kringredenering  inhielden  (“omroepprogramma’s  zijn de  inhouden aangeboden door 

een omroep” – “een omroep is degene die omroepprogramma’s verzorgt”). Door het wegvallen 

van dit criterium is voortaan duidelijk dat de gemeenschappen ook regelingen kunnen uitwerken 

voor ondernemingen die enkel deze ‘nieuwe diensten’ aanbieden. 

 het inspanningscriterium:  

Het criterium van de  inspanning van de ontvanger: Volgens dit criterium wordt een dienst als 

omroep  omschreven  wanneer  de  ontvanger  ervan  slechts  een  geringe  inspanning  dient  te 

verrichten voor de ontvangst. Wanneer een actieve tussenkomst van de ontvanger vereist is zou 

het om  telecommunicatie  gaan. Wanneer daarentegen  geen bijzondere  inspanning  is  vereist, 

zou  het  om  omroep  gaan.  Het  verlaten  van  dit  criterium  lijkt  een  goede  zaak,  vermits  de 

inspanning van de ontvanger verschillende vormen kan aannemen, gaande van het afstemmen 

van  zijn  radio‐  of  televisietoestel  op  een bepaald  programma,  over  het  aanschaffen  van  een 
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 Zie bijvoorbeeld: www.last.fm 
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decodeertoestel, tot zelfs het richten van een  individueel verzoek aan de zender. Dit criterium 

sloot nauw aan bij het criterium van push/pull‐aspecten van applicaties en diensten en is in elk 

geval  onvoldoende  technologieneutraal  om  een  rol  van  betekenis  te  kunnen  spelen  bij  het 

voorliggende kwalificatieprobleem. 

OMROEPBEGRIP – VERDERE VERDUIDELIJKINGEN – Volgende verduidelijkingen zijn bovendien eveneens relevant 

voor de afbakening van het omroepbegrip: 

 Artikel  4,  6°  BWHI  bevat  een  uitdrukkelijke  uitzondering  in  het  voordeel  van  de  federale 
overheid, die betrekking heeft op het uitzenden van mededelingen van de federale regering525. 
De ratio legis hiervan was dat de gemeenschappen de federale regering anders zouden kunnen 
verhinderen te communiceren  langs de auditieve of audiovisuele media. Deze uitzondering op 
de principiële gemeenschapsbevoegdheid moet strikt worden geïnterpreteerd, ook omdat het 
gaat om  een beperking  van de programmeringsvrijheid.  Zij heeft dus  enkel betrekking op de 
invoeging van de gewenste mededeling  in het programmaschema, maar niet op de technische 
aspecten ervan526. 

 Zoals de Raad van State  terecht heeft opgemerkt voegt de  term  “televisie” niets  toe aan het 
begrip  ‘radio‐omroep’, aangezien dat  laatste ook de televisie omvat527. Bijgevolg kan de radio‐
omroep  in  België  zowel  auditieve  als  audiovisuele  omroep  zijn,  terwijl  de  Europese  richtlijn 
audiovisuele media geen betrekking heeft op louter auditieve omroepactiviteiten. 

 Radio‐omroep  omvat  zowel  het  transport  van  signalen  via  radiogolven  als  draadgebonden 
netwerken528. 

OMROEPBEGRIP – GRONDWETTELIJK HOF – SYNTHESE – Als doorslaggevend criterium om de radio‐omroep en 

andere  soorten  van  telecommunicatie  te  onderscheiden  hanteert  het  Hof  dus  een  subjectief 

                                                            
525

 De uitoefening van deze bevoegdheid door de federale regering is terug te vinden in: Art. 1 wet 18 februari 1977 houdende 
de bepalingen betreffende de openbare Radio‐ en Televisiedienst, BS 2 maart 1977,  zoals aangevuld door wet 12  juli 1994 
betreffende het toezicht op de officiële mededelingen van de overheid, BS 19 juli 1994 en in het uitvoeringsbesluit ter zake: KB 
8  juni  1982  betreffende  de  uitzending  van  de mededelingen  van  de  nationale  Regering  door  de  Instituten  belast met  de 
openbare radio‐ en televisiedienst, BS 18 juni 1982.  

526
  Over  de  omvang  en  het  statuut  van  deze  uitzonderling:  D.  VOORHOOF,  Handboek  Mediarecht.  Creatie,  informatie, 

communicatie,  Brussel,  Larcier,  2007,  270‐271;  J.  BAERT,  “Deel  5:  Media”,  in  G.  VAN  HAEGENDOREN  en  B.  SEUTIN  (ed.),  De 
bevoegdheidsverdeling in het federale België, Brugge, Die Keure, 1999, 19 en 119 ‐123; P. NIHOUL, « La radio et la télévision face 
au juge constitutionnel », Ann.dr.Louvain 1987, 134. 

527
 Adv.RvS 11 december 1978, bij het ontwerp van wet betreffende de radioberichtgeving, Parl.St. Kamer 1979, nr. 201/1, 4. 

Zie  hierover  S.  BAZZANELLA,  Ph. GÉRARD,  Y.  POULLET  EN  R. QUECK,  Telecommunications  et  audiovisuel :  convergences  de  vues ? 
Enjeux et conséquences  juridiques de  la convergence  technologique entre  les  télécommunications et  l’audiovisuel, Brussel, La 
Charte,  1997,  82,  alsook :  P.  VALCKE,  « Kapitel  I :  Länderbericht  Belgien »,  in  P.  VALCKE,  W.  HINS,  R.  ELLGER,  Fernsehen  im 
Breitbandkabel. Ein Rechtsvergleich. Die Regulierung in Belgien, Grossbritannien, den Niederlanden und den USA, Schriftenreihe 
der Landesmedienanstalten, Band 27, Berlin, Vistas Verlag GMBH, 2003, 24. 

528
 Zie: L. MOURLON BEERNAERT, "La convergence des technologies de  l’information et de  la communication et  la répartition des 

compétences en matière de télécommunications au sens large", RDTI 2000, nr. 5, 72 (68‐98). Zie in die zin ook eerder (voor de 
arresten van 1990‐91 van het Grondwettelijk Hof): Adv.RvS 5 september 1983, Parl.St. Fr.Gem.R. 1982‐83, nr. 108/2, Adv.RvS 4 
februari 1985, Parl.St. Kamer 1984‐85, nr. 1222/1, 13 en Adv.RvS 7  juni 1991, Parl.St. Vl.R. 1990‐91, nr. 540/1, 39. Dit bleek 
overigens  ook  uit  de  parlementaire  voorbereiding  van  de  bijzondere wet :  Parl.St.  Senaat  1979‐80,  nr.  434/2,  101‐102  en 
Parl.St. Kamer 1979‐80, nr. 627/10, 41.  
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bestemmingscriterium:  een  radio‐omroepprogramma  moet  bestemd  zijn  voor  het  publiek  in  het 

algemeen of voor een deel ervan, zelfs wanneer op  individueel verzoek wordt uitgezonden. Hieruit kan 

men afleiden dat de drager van de signalen (bijvoorbeeld: ethergolven, kabel, telefoonnet of een ander 

soort  netwerk)  of  de  gehanteerde  technologie  in  beginsel  niet  relevant  is  om  uit  te maken  welke 

overheid bevoegd  is, maar wel de aard van het  signaal dat wordt overgedragen. Zo heeft het Hof de 

afgelopen  jaren gezorgd voor een aanzienlijke verruiming van de  interpretatie van het omroepbegrip, 

aangezien het in vroegere arresten stelde dat niet alleen "radio‐ en televisieprogramma's" in de enge zin 

van het woord als omroep kunnen worden beschouwd, maar ook slechts bepaalde andere audiovisuele 

diensten  die  er  een  voldoende  verband  mee  vertoonden.  Enkel  het  aanbieden  van  informatie  die 

gepersonaliseerd en vertrouwelijk  is, valt nu nog buiten het omroepbegrip en dus onder de residuaire 

federale bevoegdheid. 

v. Het omroepbegrip – technische aspecten 

OMROEPBEGRIP – TECHNISCHE ASPECTEN – OVERZICHT – Zoals hierboven al aangegeven, omvat de bevoegdheid 

inzake  radio‐omroep  en  televisie  van  de  gemeenschappen  ook  de  bevoegdheid  voor  de  technische 

aspecten ervan. Dit is echter niet altijd zo geweest. Voor 1990 beperkte de gemeenschapsbevoegdheid 

zich  immers tot de  inhoud. Er ontstond een praktijk waarbij de  federale overheid  in beginsel bevoegd 

was  voor  de  technische  omkadering  van  de  omroep,  zoals  voor  het  beheer  van  draadgebonden  en 

draadloze omroepnetwerken. De federale overheid oefende dus de bevoegdheid uit om de technische 

aspecten van de omroep te regelen. Deze bevoegdheid inzake transmissie had niet alleen betrekking op 

het  reglementeren  van  de  oprichting  van  omroepnetwerken, maar  ook  op  de  uitbating  ervan, met 

inbegrip  van  de  toekenning  van  frequenties  en  de  reglementering  van  de  transmissie  van 

omroepsignalen529.  Ook  tijdens  de  voorbereiding  van  de  bijzondere  wet  van  8  augustus  1980  tot 

hervorming van de instellingen kwamen de technische aspecten ter sprake en werd deze visie bevestigd. 

Uit de parlementaire werken blijkt dat de gemeenschappen  inderdaad bevoegd geacht werden  inzake 

distributie van omroepuitzendingen, behalve voor wat betreft het vaststellen van regels van technische 

aard530. 

OMROEPBEGRIP  –  TECHNISCHE  ASPECTEN  –  UITSLUITING  –  De  uitsluiting  van  de  technische  aspecten  uit  de 

bevoegdheid  inzake  omroep  van  de  gemeenschappen  berustte  op  het  principe  dat  omroep 

overgedragen was aan de gemeenschappen als een culturele aangelegenheid. Aangezien de technische 

aspecten  niet  als  culturele  aangelegenheid  werden  beschouwd,  maakten  ze  geen  deel  uit  van  de 

gemeenschapsbevoegdheden. Een ander argument dat de federale overheid geregeld aanhaalt  in haar 

argumentatie  over  haar  bevoegdheid  inzake  de  technische  aspecten,  is  de  noodzaak  om  een  uniek 

nationaal  juridisch kader te behouden  in een materie die hoofdzakelijk op  internationaal niveau wordt 

geregeld,  zoals  bijvoorbeeld  het  beheer  van  frequenties.  Tenslotte waren  de  onzekerheden  over  de 

                                                            
529

 Verslag namens de Commissie voor de  Institutionele Aangelegenheden “Evaluatie van de werking van de nieuwe federale 
structuren”, Parl.St. Senaat 1998‐1999, nr. 1/1333, 1, 460. 

530
 Zie Parl.St. Senaat 1979‐1980, nr. 434/2, 101 e.v., alsook Parl.St. Kamer 1979‐1980, nr. 627/10. 
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komende  technische  vooruitgang  van  de  telecommunicatie  ook  een  factor  die  op  dat  ogenblijk  het 

behoud van de bevoegdheid over de technische aspecten op het federale niveau rechtvaardigde531. 

OMROEPBEGRIP – TECHNISCHE ASPECTEN – RAAD VAN STATE – Ter zake oordeelde de Raad van State  in 1983 

dat “il est incontestable qu’en principe la distribution d’émissions de radiodiffusion sonore ou d’émissions 

de  radiodiffusion  télévisuelle  est  de  la  compétence  des  communautés.  La matière  dont  il  s’agit  est 

comprise dans la matière plus large de la radiodiffusion et de la télévision transférée aux communautés. 

Il  faut  cependant  admettre  une  restriction  à  la  compétence  des  communautés  en  ce  qui  concerne  la 

fixation des conditions techniques,  laquelle continue à ressortir à  l’autorité nationale. Cette solution se 

justifie par le fait que la fixation de ces conditions est indissociablement liée à des matières laissées dans 

la  compétence  des  autorités  nationales,  à  savoir  des  formes  de  radiocommunication  autres  que  la 

radiodiffusion et  la télévision ainsi que  l’attribution et  la détermination des conditions d’utilisation des 

fréquences. L’annexe à l’arrêté royal du 24 décembre 1966 met en évidence ce lien en disposant que « le 

réseau  de  distribution  d’émissions  de  radiodiffusion  ne  peut  provoquer  aucune  interférence  tant  à  la 

réception  d’émissions  de  radiodiffusion  qu’à  celle  des  communications  téléphoniques, 

radiotéléphoniques et radiotélégraphiques”532. 

OMROEPBEGRIP  –  TECHNISCHE  ASPECTEN  –  DERDE  STAATSHERVORMING  –  In  1988  lag  de  zogeheten  “derde 

staatshervorming” aan de basis van de totnogtoe laatste wijziging van artikel 4, 6° de BWHI. Op het vlak 

van  de  bevoegdheid  voor  radio‐omroep  en  televisie  had  de  hervorming  als  hoofddoel  de 

communautarisering van de commerciële reclame, om meer homogene bevoegdheidsblokken voor de 

gemeenschappen mogelijk  te maken533. De  toelichting bij deze bijzondere wet  is evenwel  interessant, 

aangezien  zij  in  verband  met  de  problematiek  van  de  technische  aspecten  niet  alleen  stelt: 

“daarenboven  zullen,  in  een  tweede  fase,  sommige  technische  aspecten  inzake  frequentiebeheer  en 

teledistributie worden overgeheveld naar de Gemeenschappen” , maar ook “indien een overheveling om 

technische redenen niet mogelijk blijkt, zullen deze bevoegdheden worden uitgeoefend in samenwerking 

tussen de nationale overheid en de Gemeenschappen”534. Dat de materie aanleiding heeft gegeven tot 

discussie  blijkt  verder  uit  het  feit  dat  er  zowel  voorstellen  van  amendementen  bestonden  die  de 

bedoeling  hadden  om  de  technische  aangelegenheden  uitdrukkelijk  uit  te  sluiten  van  de 

                                                            
531

  Zo  merkte  Mevr.  De  Backer‐Van  Ocken,  minister  van  de  Vlaamse  Gemeenschap,  op,  bij  haar  verwerping  van  de 
defederalisering van de technische aspecten: « De Heer Désir weet zeer goed dat voor de kabeltelevisie en de vrije radio, de 
verdeling van de frequenties het grootste probleem  is. Bovendien  is dit een  internationaal probleem. De frequenties worden 
internationaal  toegewezen  en moeten  dan  in ons  land  nogmaals worden  verdeeld. Derhalve  ligt  voor  de  hand  dat  dit  een 
nationale zaak blijft. Door de vooruitgang van de techniek zullen in de toekomst wellicht nog andere problemen rijzen. Op dat 
ogenblik kan daarvoor een oplossing worden gezocht en dit  is geen  reden om nu  reeds deze materie  in haar geheel  toe  te 
vertrouwen aan de Gemeenschappen. Bepaalde aspecten moeten nationaal blijven »  (Hand. Senaat 1979‐1980, 20  juli 1980, 
2293). 

532
 Adv.RvS 5 september 1983, Parl.St. Fr.Gem.R. 1982‐83, nr. 108/2, 3, later onder meer bevestigd in Adv.RvS 4 februari 1985, 

Parl.St. Kamer 1984‐85, nr. 1222/1, 13. 

533
  Parl.St.  Kamer,  1988,  nr.  516/1,  3  en  59.  Daarnaast  werd  in  art.  4,  6bis  ook  een  nieuwe  gemeenschapsbevoegdheid 

ingevoegd, namelijk de ‘hulp aan de geschreven pers’. 

534 
Parl.St. Kamer, 1988, nr. 516/1, 3. 
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gemeenschapsbevoegdheid535,  terwijl  sommige  senatoren  daarentegen  voorstelden  om  deze  tweede 

fase  niet  uit  te  stellen  en  aanstuurden  op  een  onmiddellijke  erkenning  van  de 

gemeenschapsbevoegdheden  inzake  technische  aspecten536.  Deze  leden  doelden  vooral  op  de 

frequenties, die volgens hen in werkelijkheid al door de gemeenschappen beheerd werden. Uiteindelijk 

werd  de  communautarisering  van  de  commerciële  reclame  de  enige  wijziging  die  tekstueel  in  de 

wijziging  van  de  BWHI  werd  opgenomen.  De  kwestie  van  de  technische  aspecten  bleef  dus  op 

wetgevend vlak onbeslist. 

OMROEPBEGRIP – TECHNISCHE ASPECTEN – GRONDWETTELIJK HOF – PRINCIPE – Het zijn uiteindelijk de arresten van 

het Grondwettelijk Hof van 25 januari 1990537 en 7 februari 1991538 die voor een ommekeer zorgden539. 

In  deze  arresten  beschouwde  het  Hof  dat  “de  aangelegenheid  radio‐omroep  en  televisie  bedoeld  in 

artikel 59ter, §2, 1° van de Grondwet en artikel 4 van de BWHI de omroepmaterie in zijn geheel naar de 

gemeenschappen [is] overgeheveld behoudens de door de bijzondere wetgever bepaalde uitzondering en 

de algemene politie van de radio‐elektrische golven”. Het Grondwettelijk Hof heeft het systeem van de 

dubbele  vergunningen  willen  afschaffen  en  willen  vermijden  dat  de  federale  overheid  op 

onrechtstreekse wijze, door middel van  reglementeringen en  technische  licenties,  invloed zou kunnen 

uitoefenen  op  het  culturele  omroepbeleid  van  de  Gemeenschappen.  Het  systeem  van  de  dubbele 

vergunning hield  immers  in dat elke omroepdienst onderworpen was aan een  “culturele”  vergunning 

vanwege de gemeenschap enerzijds, en een “technische” vergunning toegekend door de destijds voor 

telegrafie  en  telefoon  bevoegde  federale  minister  anderzijds.  Als  het  federale  niveau  immers 

bijvoorbeeld zou beslissen om de kanalen die beschikbaar zijn voor de omroep te beperken, heeft dat 

voor gevolg dat minder zenders zouden kunnen worden doorgegeven, wat een onevenredige  inbreuk 

                                                            
535

 Amendementen  voorgesteld door de heren Gol en De Decker, Parl.St Kamer, 1988, nr. 516/4, 2‐3, die  tot doel hadden 
duidelijk  te  stellen  dat  de  technische  aangelegenheden  een  nationale  bevoegdheid  zouden  blijven  in  afwachting  van  de 
zogeheten “tweede fase”. 

536
 Hand.  Senaat,  5  augustus  1988,  1434‐1435.  Senator Monfils  stelde  ook  een  dergelijk  amendement  voor. Hij  beweerde 

immers dat « à partir du moment où l’on dispose des compétences dans le secteur des radios, il est logique que l’on puisse, non 
pas déterminer  les fréquences – c’est l’Etat national qui doit le faire – mais bien  les gérer ». Hij voegde hier zelfs aan toe « Je 
dirai  presque  qu’il  s’agit  d’une  application  légale  des  pouvoirs  implicites »,  waarop  de  heer  Ph.  Moureaux  hem  echter 
antwoordde dat « parler de  transmettre à  la Communauté  ‘des aspects  techniques’, c’est plus que de  l’imprécision, c’est  le 
royaume du flou ». 

537
 GwH 25 januari 1990, nr. 7/90 (prejudiciële vraag). 

538
 GwH 7 februari 1991, nr. 1/91 (verzoek tot vernietiging). 

539
 GwH 25  januari 1990, nr. 7/90,  JLMB 1990, 403, noot F.  JONGEN en  JT 1990, 415, noot P. NIHOUL; GWH 7  februari 1991, nr. 

1/91, JLMB 1991, 650, noot F. JONGEN en TBP 1991, 407, noot P. PEETERS;  C. UYTTENDAELE, “Telecommunicatie, omroep en nieuwe 
media  in het  federale België: wie  is bevoegd?”, Mediarecht 1996, afl. 7, 77‐98. Het Hof bevestigde deze opvatting sindsdien 
systematisch in zijn latere arresten. Zie ter zake onder meer: GwH 31 oktober 2000, nr. 109/2000, AM 2001, 130‐139, noot C. 
UYTTENDAELE, J. VAN NIEUWENHOVE & P. VALCKE“De aanzet van het Grondwettelijk Hof tot een klaardere definitie van omroep: een 
vingerwijzing  voor  verdere  audiovisuele  ontwikkelingen?”; GwH  6  november  2002,  nr.  156/2002, AM  2003,  noot  F.  JONGEN 
“Répartition des compétences et radiodiffusion: et un, et deux, et trois zéros”, Mediaforum 2003, 127‐129, noot P. VALCKE & C. 
UYTTENDAELE  ,  “De  kwalificatie  van  interactieve  informatiediensten  als  omroep:  loopt  het  Belgische  Arbitragehof  voor  op 
Europa?”, Mediaforum 2003/3, 114‐116 en de in voetnoot 491 vermelde overzichten. 
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zou uitmaken op het culturele beleid van de gemeenschappen, bijvoorbeeld op het vlak van culturele 

diversiteit540. 

OMROEPBEGRIP – TECHNISCHE ASPECTEN – GRONDWETTELIJK HOF – SAMENWERKING – Belangrijk in het licht van ons 

onderzoek naar de verplichting om samen te werken541, is ook te vermelden dat het vanaf dat ogenblik 

is dat het Hof de nadruk legt op het verband tussen de verschillende in het geding zijnde bevoegdheden, 

vermits het al in datzelfde arrest stelt: “het staat aan de overheden die complementaire bevoegdheden 

uitoefenen te beoordelen of het opportuun  is gebruik te maken van artikel 92bis van de bijzondere wet 

tot hervorming der  instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd op 8 augustus 1988, dat bepaalt: «De 

Staat,  de  gemeenschappen  en  de  gewesten  kunnen  samenwerkingsakkoorden  sluiten die  onder meer 

betrekking hebben op de gezamenlijke oprichting en het gezamenlijke beheer van gemeenschappelijke 

diensten  en  instellingen,  op  het  gezamenlijk  uitoefenen  van  eigen  bevoegdheden,  of  op  de 

gemeenschappelijke ontwikkeling van initiatieven.»”542.  

OMROEPBEGRIP  –  TECHNISCHE  ASPECTEN  –  GRONDWETTELIJK  HOF  –  HOMOGENE  BEVOEGDHEID  –  Verder  is  het 

belangrijk om op te merken dat het Grondwettelijk Hof deze (nieuwe) gemeenschapsbevoegdheid voor 

de  technische  aspecten  niet  heeft  gemotiveerd  aan  de  hand  van  de  theorie  van  de  impliciete 

bevoegdheden, zodat moet worden geoordeeld dat de technische aspecten intrinsiek deel uitmaken van 

het begrip “radio‐omroep en  televisie”543. Die zienswijze  lijkt ook door het Grondwettelijk expliciet  te 

worden aangehouden544. 

OMROEPBEGRIP – TECHNISCHE ASPECTEN – UITZONDERING – ETHERPOLITIE – De gemeenschapsbevoegdheid voor 

de technische aspecten brengt ook de bevoegdheid met zich mee om de frequenties in concreto toe te 

kennen. Maar  in zijn arresten wees het Grondwettelijk Hof ter zake meteen op een algemene federale 

bevoegdheid  die  een  uitzondering  vormt  op  artikel  4,  6°  BWHI:  de  algemene  politie  van  de  radio‐

                                                            
540

 Verslag namens de Commissie voor de  Institutionele Aangelegenheden “Evaluatie van de werking van de nieuwe federale 
structuren”, Parl.St. Senaat 1998‐1999, nr. 1/1333, 1, 460. Zie ook: R. QUECK en Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, “La compétence de la 
Communauté germanophone en matière de radiodiffusion aux prises avec le progrès technologique”, in K. STANGHERLIN (ed.), La 
Communauté germanophone de Belgique – Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Brussel, La Charte, 2005, 414 – 415; R. 
QUECK, P. VALCKE, i.s.m. Q. COPPIETERS T’WALLANT, "L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 14 juillet 2004: percée ou impasse" (noot onder 
GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004), RDTI 2005, nr. 21,  58–59; P. VALCKE, “Kapitel I: Länderbericht Belgien”, in P. VALCKE, W.  HINS, R. 
ELLGER, Fernsehen  im Breitbandkabel. Ein Rechtsvergleich. Die Regulierung  in Belgien, Grossbritannien, den Niederlanden und 
den  USA,  Schriftenreihe  der  Landesmedienanstalten,  Band  27,  Berlin,  Vistas  Verlag  GMBH,  2003,  26;  C.  UYTTENDAELE,  Het 
juridisch  statuut  van  openbare  informatie  in  een  convergerende mediaomgeving,  Antwerpen, Maklu,  2002,  60;  L. MOURLON 

BEERNAERT,  “La  convergence des  technologies de  l’information et de  la  communication et  la  répartition des  compétences en 
matière de télécommunications au sens large”, RDTI 2000, nr. 5, 73‐76. 

541
 Infra Hoofdstuk 2. Afdeling B “Samenwerking”, p. 160 e.v. 

542 GwH 7 februari 1991, nr. 1/91, r.o. B.5 in fine. 

543
  Zie:  P.  PEETERS,  “De  arresten  van  het Arbitragehof  van  25  januari  1990  en  7  februari  1991.  Een  bevoegdheidsrechtelijke 

aardverschuiving in het medialandschap”, TBP 1991, 410‐415. Over de theorie van de impliciete bevoegdheden: supra Afdeling 
A., I. c. “Theorie van de impliciete bevoegdheden”, p. 104 e.v. en de verwijzingen aldaar. 

544
 GwH 16 juli 2009, nr. 116/2009, r.o. B.7.: „De bestreden bepaling  is een regeling betreffende het toewijzen van frequenties 

aan radio‐omroepen, en valt binnen de bij artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
aan de gemeenschappen toegewezen bevoegdheid betreffende de radio‐omroep en de televisie.“ 
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elektrische golven. Het Hof is immers van mening dat “om de integratie van elk van de radio‐elektrische 

golven  in  het  geheel  van  die welke  over  het  nationale  grondgebied worden  uitgezonden, mogelijk  te 

maken en om wederzijdse storingen te vermijden, moet de nationale overheid instaan voor de algemene 

politie van de radio‐elektrische golven. Deze opdracht omvat de bevoegdheid om de technische normen 

betreffende het toekennen van de frequenties en betreffende het vermogen van de zendtoestellen uit te 

vaardigen, die gemeenschappelijk moeten blijven voor het geheel van de radioberichtgeving, ongeacht 

hun bestemming, en om de  inachtneming van die normen  te verzekeren”. Deze  federale bevoegdheid 

wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om “de  integratie van elk van de radio‐elektrische golven  in 

het geheel van die welke over het nationale grondgebied worden uitgezonden, mogelijk  te maken“ en 

om te vermijden dat een uitzender een andere uitzender zou storen545. Momenteel is zij georganiseerd 

door  het  koninklijk  besluit  van  26  januari  2007  betreffende  de  etherpolitie  met  betrekking  tot 

frequentiemodulatie  in de band 87,5 MHz  ‐ 108 MHz546, dat het koninklijk besluit van 10  januari 1992 

betreffende de klankradio‐omroep  in frequentiemodulatie in de band 87,5 MHz ‐ 108 MHz gedeeltelijk 

opheft en vervangt. 

OMROEPBEGRIP – TECHNISCHE ASPECTEN – ETHERPOLITIE – BEOORDELING – Op het vlak van de politie van de radio‐

elektrische golven  is er dus een soort systeem van beperkte concurrerende bevoegdheden waarin de 

federale  overheid  de  basisregels  vaststelt  en  de  gemeenschappen  deze  regels  kunnen  toepassen  en 

aanvullen, maar zonder evenwel het recht te hebben om ze te wijzigen547. Het toezicht op de naleving 

van de verschillende frequentieplannen en de eventuele sanctionering van overtredingen wordt op het 

federale niveau verzekerd door het BIPT548. Opmerkelijk ten slotte is de recente trend die op dit vlak is 

ontstaan om een zekere vorm van overleg bij de uitoefening deze verschillende bevoegdheden wettelijk 

te verankeren. Zo is de federale overheid verplicht om de gemeenschappen (en het BIPT) om advies te 

vragen bij de uitwerking  van de  algemene politieverordeningen  inzake  radiofrequenties549. Dergelijke 

                                                            
545

 GwH 25 januari 1990, nr. 7/90, r.o. 2.B.3.  en  GwH 24 juni 2003, nr. 92/2003, r.o. B.7.2. 

546
 BS 16  februari 2007. Overeenkomstig zijn artikel 5  is dit besluit  in werking getreden op 16  februari 2007, behoudens de 

paragrafen  1  en  2  van  artikel  4  –  dit  zijn  de  bepalingen  die  het  BIPT  machtigen  om  op  te  treden  tegen  klankradio‐
omroepstations  die  zonder  geldige  vergunning  klankuitzendingen  verzorgen  of  zich  niet  houden  aan  de  bepalingen  en  de 
kenmerken  van  de  vergunning  ‐  die overeenkomstig  datzelfde  artikel  in werking  zouden  treden op  een  door  de  Koning  te 
bepalen datum, doch uiterlijk op 1 juni 2008. 

547
 De  onduidelijkheid  over  de  bevoegdheidsafbakening  zorgde  in  het  verleden  echter  voor  talrijke  aanslepende  conflicten 

tussen  federale  en  gemeenschapsoverheden.  Zie  bijvoorbeeld  specifiek  op  het  vlak  van  frequentiebeheer:  C.  UYTTENDAELE, 
“Federale  bevoegdheden  t.a.v.  lokale  radio’s”  (noot  onder  Rb.  Brussel,  28  november  1997),  AM  1998,  250‐254;  en  C. 
UYTTENDAELE, “Moeilijke  tijden voor het  federale  (omroep)frequentiebeleid”  (noot onder Brussel 11 april 2000 en Gent 2  juni 
1999),  AM  2000,  455‐460.  Of  algemener,  vanuit  het  standpunt  van  de  Vlaamse  gemeenschap:  C.  UYTTENDAELE, 
“Telecommunicatie, omroep en nieuwe media  in het  federale België: wie  is bevoegd?”, Mediarecht 1996, afl. 7, 77‐98 en C. 
UYTTENDAELE, “Rechtsonzekerheid troef op de Vlaamse infosnelweg”, Computerr. 1995, nr. 5, 194‐198. 

548
 Zij het dat over de bevoegdheid hiertoe weer twijfel lijkt te zijn ontstaan sinds het recentste arrest van het Grondwettelijk 

Hof: Med. BIPT 20 maart 2009 betreffende de opvolging van het arrest van het Grondwettelijk Hof aangaande de norm voor 
zendmasten  die  uitzenden  tussen  10  MHz  en  10  GHz,  www.bipt.be.  De  verwarring  lijkt  ons  echter  veroorzaakt  door 
onvoldoende correcte  inschatting van het feit dat het om beperkte concurrerende bevoegdheden gaat. De federale overheid 
kan dus bepaalde drempels opleggen, waarbinnen gemeenschappen verder een eigen beleid kunnen ontwikkelen. 

549
 Art. 16 WEC. Dit artikel bepaalt:  "De Koning bepaalt, na advies van het  Instituut en de Gemeenschappen, bij een besluit 

vastgesteld  na  overleg  in  de Ministerraad,  de  algemene  politieverordeningen  van  de  radiogolven.".  Vanuit  constitutioneel 
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wettelijke betonnering  van de  verplichting  tot  samenwerking  lijkt de  facto  vooral  tot  inefficiëntie  (of 

zelfs immobilisme) te leiden. Ter illustratie kan worden verwezen naar het vroegere KB van 1992550, dat 

voorzag dat het BIPT zou optreden tegen schadelijke storing.  In werkelijkheid bleek dit mechanisme  in 

het verleden echter weinig doeltreffend, vooral om dat de wettigheid ervan in twijfel werd getrokken551, 

en omdat het werd geïnterpreteerd als zou het BIPT in geval van storingen enkel kunnen optreden met 

de  instemming van de gemeenschappen. Het  recente KB van 26  januari 2007552 vult het KB van 1992 

verder aan op het vlak van de bevoegdheid van het BIPT inzake technisch toezicht, maar het is nog maar 

de vraag of met deze nieuwe bepalingen de problematische uitoefening van zijn bevoegdheid ter zake 

door het BIPT opgelost zal geraken. In elk geval laat de recente mededeling van het BIPT553 ter zake het 

ergste vermoeden. Nochtans werd er door verschillende partijen verwacht dat de nieuwe artikelen 14 

e.v.  en  artikel  33  WEC  tot  een  kentering  zouden  leiden,  vermits  zij  aan  het  BIPT  rechtstreeks  de 

bevoegdheid  toekennen  de  passende  maatregelen  te  nemen  om  schadelijke  storingen  te  doen 

ophouden.  Het  mag  duidelijk  zijn  dat  al  op  het  vlak  van  verdeling  van  de  bevoegdheden  inzake 

radiofrequenties, of de uitoefening daarvan,  nog steeds een grote onduidelijkheid heerst554. 

OMROEPBEGRIP  –  TECHNISCHE  ASPECTEN  –  BIJBEHORENDE  FACILITEITEN  –  Met  betrekking  tot  de  technische 

aspecten stelt zich ten slotte ook de vraag van de bijbehorende faciliteiten. Deze kwestie kwam onder 

meer aan bod in het arrest nr. 109/2000 van het Grondwettelijk Hof. Het Hof moest zich onder andere 

buigen  over  de  vraag  of  de  Franse  gemeenschap  door  de  systemen  van  voorwaardelijke  toegang  te 

regelen haar bevoegdheden te buiten ging en dus inbreuk maakte op de bevoegdheden van de federale 

overheid.  Het  antwoord  van  het  Hof  was  negatief.  Het  Hof  stelt  meer  bepaald:  “door  bepalingen 

betreffende  systemen  voor  voorwaardelijke  toegang aan  te  nemen,  vaardigt de  Franse  gemeenschap 

technische normen uit waarvoor zij bevoegd is op voorwaarde dat die normen het accessorium zijn van 

een aangelegenheid waarvoor  zij bevoegd  is,  te dezen de  radio‐omroep  en de  televisie,  en  dat  zij de 

technische normen in acht nemen die de federale Staat kan uitvaardigen op grond van zijn bevoegdheid 

inzake  de  algemene  politie  van  de  radio‐elektrische  golven”555.  De  gemeenschappen  zijn  dus  ook 

bevoegd voor de bijbehorende faciliteiten betreffende radio‐omroep en televisie als een accessorium bij 

hun bevoegdheid inzake radio‐omroep en televisie. 

                                                                                                                                                                                                
oogpunt nog opmerkelijker  is echter  art. 17 WEC, dat  luidt:  “De  coördinatie  van  radiofrequenties  voor  radio‐omroep wordt 
geregeld door een samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen, met  toepassing van artikel 92bis van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.”. 

550
 KB 10 januari 1992 betreffende de klankradio‐omroep in frequentiemodulatie in de band 87,5 MHz ‐ 108 MHz, BS 20 maart 

1992. 

551
 Zie o.m.: RvS 20 april 2004, nr. 130.472 en 130.473, waarbij de heropening van de debatten wordt bevolen  teneinde de 

wettigheid van het voornoemd besluit te toetsen. 

552
 KB 26 januari 2007 betreffende de politie van de radio‐elektrische golven met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 

87,5 MHz ‐ 108 MHz (BS 16 februari 2007). 

553
 Supra voetnoot 548. 

554
 Ten overvloede: infra Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B, IV. 2. “Het samenwerkingsakkoord in de praktijk”, p. 199 e.v. 

555
 GwH 31 oktober 2000, nr. 109/2000, r.o. B.9. 
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vi. Omroepbegrip in de Vlaamse mediadecreten 

VLAAMSE  OMROEPDECRETEN  –  INLEIDING  –  Tot  voor  kort  bestonden  de  Vlaamse mediadecreten  uit  een 

verzameling van afzonderlijke decreten en besluiten die  sinds de  jaren  tachtig werden uitgevaardigd. 

Europese ontwikkelingen en evoluties  in het Vlaamse medialandschap gaven telkens aanleiding tot ad‐

hoc‐aanpassingen van deze decreten. Met het doel een door het Grondwettelijk Hof in opeenvolgende 

arresten aangegeven uitbreiding van de gemeenschapsbevoegdheid decretaal te verankeren, besliste de 

Vlaamse  overheid  in  2004,  in  het  kader  van  de  omzetting  van  de  Europese  richtlijnen  voor  de 

elektronische‐communicatiesector,  tot  een  grondige  aanpassing  van  de  definitie  van  het 

omroepbegrip556. In navolging van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof werd het begrip “omroep” 

veeleer  functioneel  en  dus  “technologie‐onafhankelijk”  opgevat.  Vervolgens  voerde  de  Vlaamse 

decreetgever  in  2007  een  nieuwe  en  aanzienlijke  uitbreiding  van  het  toepassingsgebied  van  het 

omroepdecreet door, door het  invoeren  van de  categorieën  “andere  soorten  van  radio‐diensten”  en 

“andere soorten van televisie‐diensten”, aangezien het daarbij gaat om het aanbieden van auditieve of 

audiovisuele  informatie  op  niet‐economische  basis557.  Concreet werd  door  deze  decreetwijziging  de 

notie  radio‐  en  televisiediensten  opgesplitst.    Voortaan  zouden  nog  enkel  ‘professionele’  radio‐  en 

televisiediensten aan het gehele arsenaal van  regels onderworpen zijn, terwijl   voor  ‘andere  radio‐ en 

televisiediensten’ de aanmeldingsverplichting kwam  te vervallen en er veel minder of nagenoeg geen 

specifieke  verplichtingen  meer  zouden  gelden558.  Hierdoor  werd  ineens  duidelijk  gemaakt  dat  het 

toepassingsgebied van de decreten voor radio‐omroep en televisie (DROT) zich eveneens uitstrekte tot 

niet‐economische of zelfs private  initiatieven559. In 2009 ten slotte werd deze extensieve opvatting van 

het toepassingsgebied geconsolideerd door het nieuwe Vlaamse decreet van 27 maart 2009 betreffende 

radio‐omroep en  televisie560.  In de hierna  volgende paragrafen  schetsen wij eerst  kort de historische 

groei van het Vlaamse omroepbegrip en de interpretatie die eraan door de Vlaamse Regulator voor de 

Media  (VRM)  werd  gegeven,  waarna  dieper  wordt  ingegaan  op  het  toepassingsgebied  en  het 

begrippenkader uit het nieuwe Vlaamse decreet561. 

                                                            
556

 Decr.Vl.  7 mei  2004  houdende wijziging  van  sommige  bepalingen  van  de  decreten  betreffende  de  radio‐omroep  en  de 
televisie, gecoördineerd op 25  januari 1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio‐omroep en de televisie 
(BS 9 augustus 2004). 

557
 Decr.Vl.  11 mei  2007  houdende wijziging  van  artikelen  31  en  60  van  de  decreten  betreffende  de  radio‐omroep  en  de 

televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de radiodiensten en de televisiediensten betreft (BS 6 juli 2007). 

558
 Art. 31, § 5 DROT, artikel 60, § 2 DROT. Merk op dat artikel 2 van het Decr.Vl. 11 mei 2007 houdende wijziging van artikelen 

31 en 60 van de decreten betreffende de radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de radiodiensten 
en de televisiediensten betreft, BS 6  juli 2007) verkeerdelijk verwijst naar de eerste zin van artikel 31 van de mediadecreten, 
terwijl het allicht om artikel 31, § 4, moet gaan … 

559 De  aan het decreet  voorafgaande onduidelijkheid bleek onder meer uit de opeenvolgende berichten  van de VRM  in de 
tweede jaarhelft van 2007, waarin de VRM argumenteerde dat bepaalde van deze initiatieven niet als ‘omroep’ zouden moeten 
worden beschouwd: www.vlaamseregulatormedia.be. 

560
 Decr.Vl. 27 maart 2009 betreffende radio‐omroep en televisie, BS 30 april 2009. 

561
 Deze stukken zijn grotendeels gebaseerd op eerdere co‐publicaties van de auteur, zoals: J. BAERT en D. STEVENS, "De grenzen 

van omroep", AM 2007, 574‐587    en   D. STEVENS, K.  LEFEVER, P. VALCKE en D. BRAECKEVELT,  “Structuur en Krachtlijnen  van het 
Nieuwe Vlaamse Mediadecreet”, AM 2009 (te verschijnen). 
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1° Gestage uitbreiding toepassingsgebied 

VLAAMSE  OMROEPDECRETEN  –  BEGRIPPEN  –  “OMROEPEN”  –  DOOR  de  recent  vervangen  DROT,  laatst 

gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering op 4 maart 2005562 werd het werkwoord “omroepen” 

gedefinieerd als: “het oorspronkelijk uitzenden via elektronische‐communicatienetwerken, al dan niet in 

gecodeerde  vorm,  van  radio‐  of  televisieprogramma's,  of  van  andere  soorten  programma's,  bestemd 

voor het publiek  in het algemeen of voor een deel ervan. Hieronder zijn ook de programma's begrepen 

die  op  individueel  verzoek worden  uitgezonden,  ongeacht  de  techniek  die  voor  de  uitzending wordt 

gebruikt,  met  inbegrip  van  de  punt‐tot‐punttechniek,  en  het  overdragen  van  programma's  tussen 

ondernemingen met  het  oog  op  het  doorgeven  daarvan  aan  het  publiek. Hieronder  zijn  diensten  die 

geïndividualiseerde  en  door  een  vorm  van  vertrouwelijkheid  gekenmerkte  informatie  leveren  niet 

begrepen”563. Vervolgens werden ook een aantal in deze definitie gehanteerde begrippen door de DROT 

gedefinieerd: 

 elektronisch  communicatienetwerk  (art.  2,  23°  DROT):  de  transmissiesystemen  en  in 

voorkomend  geval  de  schakel‐  of  routeringsapparatuur  en  andere middelen die  het mogelijk 

maken  om  programmasignalen  over  te  brengen  via  draad,  radiogolven,  optische  of  andere 

elektromagnetische middelen waaronder  satellietomroepnetwerken, vaste  (circuit‐ en pakket‐

geschakelde,  met  inbegrip  van  internet)  en  mobiele  terrestrische  netwerken, 

elektriciteitsnetten,  voor  zover  die  voor  overdracht  van  signalen  worden  gebruikt,  radio‐

omroepnetwerken,  televisieomroepnetwerken  en  kabelnetwerken,  ongeacht  de  aard  van  de 

overgebrachte informatie; 

 programma (art. 2, 10° DROT) : het geheel van klank‐ en/of beeldinhouden of andere signalen, 

in welke vorm ook, dat onder een afzonderlijke titel door een omroep wordt aangeboden; 

 omroep  (art.  2,  2°  DROT)  :  de  natuurlijke  persoon  of  rechtspersoon  die  de  redactionele 

verantwoordelijkheid draagt voor het verzorgen van programma's in de zin van artikel 2, 1° van 

de DROT. 

                                                            
562

 Besluit van 4 maart 2005 van de Vlaamse Regering  tot  coördinatie van de decreten betreffende de  radio‐omroep en de 
televisie, BS 8 april 2005 (err. 24 november 2005). Intussen werden de decreten reeds verschillende malen opnieuw gewijzigd, 
onder meer: door decreet van 25 mei 2007 houdende de wijziging van sommige bepalingen van de dec reten betreffende de 
radio‐omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, BS 29 juni 2007 in verband met het herstellen van de door het 
Grondwettelijk Hof vernietigde bepalingen; door decreet van 11 mei 2007 houdende wijziging van artikelen 31 en 60 van de 
decreten  betreffende  de  radio‐omroep  en  de  televisie,  gecoördineerd  op  4  maart  2005,  wat  de  radiodiensten  en  de 
televisiediensten betreft , BS 6 juli 2007 in verband met de aanpassingen van het toepassingsgebied;  door de artikelen 54 en 55 
van decreet Vl.Parl. van 29  juni 2007  (BS 14 september 2007)  in verband met reclame en boodschappen van algemeen nut; 
door de artikelen 26 en 27 van decreet Vl.Parl. van 30 november 2007 (BS 15‐ januari 2008) in verband met de oprichting van 
de Strategische adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media, door decreet Vl.Parl. van 21 december 2007 (BS 4 februari 2008)  in 
verband met boodschappen van algemeen nut, door decreet Vl.Parl. van 18 juli 2008 (BS 27 augustus 2008) in verband met de 
financiering van de VRT, door decreet Vl.Parl. van 20 juni 2008 (BS 12 september 2008) in verband met procedures binnen de 
Vlaamse Regulator voor de Media en door artikel 47 decreet Vl.Parl. van 21 november 2008  (BS 27  januari 2009)  in verband 
met de allocatie van de opbrengt van de door de VRM opgelegde administratieve geldboeten. Hierna verkort weergegeven als: 
“DROT”. 

563
 Art. 2, 1° DROT. 
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VLAAMSE  OMROEPDECRETEN  –  BEGRIPPENAPPARAAT  –  DROT  –  De  particuliere  omroepen  werden  door  het 

decreet  ingedeeld volgens het type dienst dat zij verstrekten: radio of televisie.  Binnen de particuliere 

radio‐omroepen werden aan de hand van hun bedieningsgebied respectievelijk landelijke, regionale en 

lokale omroepen onderscheiden. Voor radio‐omroepen die enkel via de kabel of via een radio‐omroep‐ 

en/of  televisieomroepnetwerk  werden  verspreid  (namelijk:  “netwerkradio‐omroepen”  of 

“netwerkradio’s”) was in een afzonderlijk regime voorzien.  

VLAAMSE  OMROEPDECRETEN  –  BEGRIPPENAPPARAAT  –  TOEPASSING  DOOR  VRM  –  VERDERE  indicaties  over  de 

precieze  aflijning  van  de  verschillende  begrippen  en  hun  toepassing  in  concrete  gevallen,  waren 

hoofdzakelijk  terug  te  vinden  in  drie  documenten  van  de  Vlaamse  toezichthouder  voor  de  media, 

namelijk:  1°  de  beslissing  van  het  toenmalige  Vlaams  Commissariaat  voor  de Media  (VCM)  van  16 

december  2005  (nr.  2005/113  inzake  het  ambtshalve  onderzoek  tegen  Jürgen  Verstrepen  en  BVBA 

Business Concepts, Creations and Visualisation  (BBC&V)); 2° de beslissing na bezwaar  inzake hetzelfde 

onderzoek,  genomen  door  de  Vlaamse  Regulator  voor  de Media  (VRM)  op  21  april  2006  en  3°de 

informatie  op  de  publieke  website  van  de  Vlaamse  Regulator  voor  de  Media,  meer  bepaald  de 

webpagina “Verplichting  tot aanmelden van  radio‐ en  televisiediensten”564. Daaruit bleek dat de VRM 

het toenmalige Vlaamse omroepbegrip in de praktijk als volgt afbakende: 

 het moest  gaan  om  het  uitzenden  van  ‘programma’s’,  die  tot  een  geheel werden  gemaakt 

(namelijk: worden samengesteld uit klank‐ en/of beeldinhouden of andere signalen) en waarbij 

dus redactioneel ingrijpen plaatsvond, en die onder een afzonderlijke titel werden aangeboden, 

zodat  ze  ook  vormelijk  als  een  afzonderlijk  geheel werden  gepresenteerd  (bijvoorbeeld:  een 

radioprogramma, een televisieprogramma of een andere soort van programma); 

 het  moest  ook  om  méér  gaan  dan  om  het  ter  beschikking  stellen  van  loutere  klank‐  of 

beeldinhouden: een geregisseerd of zelfs gemonteerd filmpje op het internet plaatsen volstond 

bijvoorbeeld niet om het tot een ‘programma’ te maken en van ‘omroepen’ te kunnen spreken; 

ook  een  zekere  continuïteit  en  een  met  een  zekere  regelmaat  wisselende  inhoud  was 

noodzakelijk. 

VLAAMSE OMROEPDECRETEN – BEGRIPPENAPPARAAT – DECREET 11 MEI 2007 – Door het decreet van 11 mei 2007 

werd  het  toepassingsgebied  van  de  DROT  echter  aanzienlijk  uitgebreid.  De  “radiodiensten” werden 

immers sindsdien luidens artikel 31, § 4, van de DROT gedefinieerd als “particuliere radio‐omroepen die 

zich met andere  soorten van diensten  richten  tot het algemene publiek of een deel ervan, of die hun 

programma’s uitsluitend doorgeven via het internet, zijn hierna radiodiensten te noemen op voorwaarde 

dat zij diensten aanbieden als bedoeld in de artikelen 49 en 50 van het EG‐Verdrag en hun hoofdactiviteit 

bestaat  uit  het  aanbieden  van  deze  diensten”565.  Daarnaast  werden  de  “andere  soorten  van  radio‐

                                                            
564 VRM‐bericht van 21 november 2007, bekendgemaakt op de VRM‐website: www.vlaamseregulatormedia.be. 

565
 Merk op dat artikel 2 van het Decr.Vl. 11 mei 2007 houdende wijziging van artikelen 31 en 60 van de decreten betreffende 

de radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de radiodiensten en de televisiediensten betreft (BS 6 juli 
2007) verkeerdelijk verwijst naar de eerste zin van artikel 31 van de mediadecreten, terwijl het allicht om artikel 31, § 4, moet 
gaan… 
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omroepen” gedefinieerd als een soort nieuwe, niet‐aanmeldingsplichtige “restcategorie”566. Naast een 

aantal  categorieën  van  particuliere  televisie‐omroepen  definieerde  artikel  60  DROT  op  vergelijkbare 

wijze ook de televisiediensten: “Particuliere televisieomroepen die zich met andere soorten van diensten 

richten tot het publiek of een deel ervan, waarvan de diensten tevens diensten vormen als bedoeld in de 

artikelen  49  en  50  van  het  EG‐Verdrag  en waarvan  de  hoofdactiviteit  bestaat  uit  het  aanbieden  van 

programma’s, zijn hierna televisiediensten te noemen.” (§ 1) en “andere soorten van televisieomroepen” 

(§ 2). 

VLAAMSE OMROEPDECRETEN –  ECONOMISCHE AUDIO(VISUELE) DIENSTEN – Sinds deze wijziging waren dus enkel 

audiovisuele en auditieve diensten die als economische diensten  in de zin van het EG‐Verdrag kunnen 

worden beschouwd, begrepen onder de aanmeldingsplichtige categorieën radio‐ en televisiediensten567. 

Verder moest  het  verspreiden  van  programma’s  hun  hoofdactiviteit  zijn.  Indien  aan  één  van  beide 

voorwaarden  niet was  voldaan,  zou  het  gaan  om  ‘andere  soorten  van  radio‐  of  televisieomroepen’ 

waarvoor  geen  aanmeldingsplicht  meer  gold  en  waaraan  geen  specifieke  verplichtingen  werden 

opgelegd568.  Onder  meer  private  initiatieven  zonder  economisch  karakter  waren  dus  sindsdien 

vrijgesteld  van  aanmeldingsplicht, maar  behoorden wel  principieel  tot  het  toepassingsgebied  van  de 

DROT, als “andere soorten radio‐ of televisieomroepen”569.  

2° Nieuw mediadecreet 2009 

MEDIADECREET 2009 – TOEPASSINGSGEBIED – “INVULLING OMROEPBEGRIP ARBITRAGEHOF” –  In de eerste helft van 

2009  werden  de  DROT  vervangen  door  een  geheel  nieuw  decreet  betreffende  radio‐omroep  en 

televisie570.  Qua  toepassingsgebied  stemt  het  nieuwe  decreet  overeen  met  het  vorige,  maar  het 

hanteert wel een consistentere terminologie. Zo stelt het onder meer dat het van toepassing is op alle 

‘omroepactiviteiten’. Een omroepactiviteit wordt dan omschreven als  ‘elke activiteit die bestaat  in het 

ter beschikking stellen van bewegende beelden, al dan niet met geluid, of van een reeks van klanken of 

                                                            
566

 Art. 31, § 5, DROT. 

567
 Daar was het de Vlaamse decreetgever ook om te doen, vooral om te vermijden dat het Vlaamse decreet allerlei politieke 

audiovisuele communicatie onmogelijk zou maken in de aanloop van de federale verkiezingen van juni 2007... 

568
  Zij  waren  wel  onderworpen  aan  algemene  verplichtingen  nl.  het  verbod  op  het  uitzenden  van  programma’s  die  de 

lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten (art. 96, §1 DROT), het 
verbod op het uitzenden van programma’s die aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit (art. 
96, § 2 DROT) en de regels met betrekking tot het recht van antwoord op radio en televisie (art. 177 e.v. DROT). 

569
 Zie: J. BAERT en D. STEVENS, "De grenzen van omroep", AM 2007, 574, 579 en 587. 

570
  Decr.Vl.  27  maart  2009  betreffende  radio‐omroep  en  televisie,  BS  30  april  2009,  hierna  verkort  weergegeven  als: 

“mediadecreet”.   Om  te  remediëren aan het probleem dat de bepalingen  inzake commerciële communicatie uit het nieuwe 
decreet pas op 1 september 2009 in werking traden, terwijl de oude met ingang van 10 mei 2009 waren opgeheven, keurde het 
Vlaams Parlement op 15  juli  in allerijl het voorstel van decreet goed houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 
betreffende de  radio‐omroep en  televisie aan. Met dit “mini‐hersteldecreet” had de decreetgever  tot doel om,  in afwachting 
van de  inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen  inzake commerciële communicatie (nl. op 1 september 2009, zie art. 244 
mediadecreet), de regels uit de oude decreten terug van toepassing te maken. Het mini‐hersteldecreet, waarvan artikel 2 stelt 
dat  de  oude  bepalingen  “van  toepassing  blijven”,  lijkt  echter  voorbij  te  gaan  aan  het  feit  dat  de  oude  bepalingen  over 
commerciële  communicatie  reeds waren opgeheven met  ingang  van 10 mei 2009. Nog onzorgvuldiger  lijkt het  feit dat het 
decreet  kennelijk  niet  tijdig  gepubliceerd  geraakte  (met  name op  16  september  2009),  zodat  intussen  al  de  nieuwe  regels 
inzake commerciële communicatie van toepassing zijn en het decreet geheel overbodig geworden is….  
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geluiden  bestemd  voor  het  algemene  publiek  of  een  deel  ervan  via  elektronische‐

communicatienetwerken. Omroepactiviteit wordt  ook wel  radio‐omroep  en  televisie  genoemd’571. Uit 

deze definitie blijkt dat het begrip  ‘omroepactiviteit’ een zeer ruim toepassingsgebied dekt en dat het 

dus  zowel economische als particuliere  (en dus niet‐economische) audiovisuele of auditieve diensten 

omvat.  Op  dit  punt  stelt  de  Memorie  van  Toelichting  dat  hierdoor  het  gehele  Vlaamse 

bevoegdheidsdomein  op  het  vlak  van  radio‐omroep  en  televisie  wordt  gereglementeerd,  in 

overeenstemming met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof inzake de definitie van radio‐omroep 

en televisie572. 

MEDIADECREET 2009 – TOEPASSINGSGEBIED – NUANCERING – Nog  los van de vraag of de  interpretatie van het 

Grondwettelijk Hof wel degelijk zo ruim is als de Vlaamse decreetgever ze opvat, dient er hier gewezen 

te worden  op  de  rechtspraak  van  het Grondwettelijk Hof  sinds  2004, waarbij  het Hof  stelde  dat  de 

technologische ontwikkelingen en het gezamenlijk gebruik van bepaalde transmissie‐infrastructuur het 

absoluut  noodzakelijk  maken  dat  de  bevoegdheden  met  betrekking  tot  voor  de  radio‐omroep  en 

telecommunicatie  gemeenschappelijke  netwerken  of  diensten  door  de  verschillende  betrokken 

overheden gezamenlijk worden uitgeoefend573.  

MEDIADECREET  2009  –  BEGRIPPENAPPARAAT  –  OMROEPACTIVITEITEN  – Wat  er ook  van  zij,  kleinschalige, niet‐

professionele auditieve of audiovisuele  initiatieven van burgers (bijvoorbeeld: user generated content) 

zijn dus omroepactiviteiten  in de zin van het Vlaamse omroepdecreet, en waaraan  in het  licht van het 

beginsel  van  de  vrijheid  van meningsuiting  zo weinig mogelijk  beperkingen worden  opgelegd574.  Zo 

bepaalt artikel 38 mediadecreet enkel dat zij niet mogen aansporen tot haat en geweld. Een bedenking 

die  hierbij  echter  gemaakt  kan worden,  is  of  het wel  nodig  is  om  dit  fundamentele  principe  in  het 

mediadecreet op te nemen, nu het verbod tot aanzetten tot haat, discriminatie of geweld al is geregeld 

in de antidiscriminatie‐ en racismewetgeving575.  

MEDIADECREET  2009  –  BEGRIPPENAPPARAAT  –  OMROEPDIENSTEN  –  ALGEMEEN  –  Een  bijzondere  categorie  van 

omroepactiviteiten zijn de omroepdiensten576. Omroepdiensten worden door artikel 2, 26° gedefinieerd 

als  ‘a)  een  dienst  als  vermeld  in  artikelen  49  en  50  van  het  verdrag  tot  oprichting  van  de  Europese 

Gemeenschap, die valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van de aanbieder van de dienst, met 

als  hoofddoel  de  levering  aan  het  algemene  publiek  van  audiovisuele  of  auditieve  programma’s  ter 

informatie, vermaak, educatie of met culturele  inslag, via elektronische‐communicatienetwerken; en/of 

                                                            
571

 Art. 2, 25° mediadecreet. 

572
 MvT bij ontwerp van mediadecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2008‐09, nr. 2014/1, 13. 

573
 Infra Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B, IV. 2. a. iv. “Vlaamse decreten”, p. 205 e.v. 

574
 Zie artikel 10 EVRM, artikel 19 G.wet en artikel 38 mediadecreet.  

575
 Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van 

een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, BS 17 maart 2007. 

576
 MvT bij ontwerp van mediadecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2008‐09, nr. 2014/1, 19. 
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b) de commerciële communicatie’577. Enkel deze categorie van professionele of economische aanbieders 

wordt onderworpen aan procedurele en inhoudelijke verplichtingen. 

MEDIADECREET  2009  –  BEGRIPPENAPPARAAT  –  OMROEPDIENSTEN  –  CRITERIA  –  Om  van  een  omroepdienst  te 

kunnen spreken, moet er aan vier cumulatieve criteria voldaan zijn578. Ten eerste moet de dienst een 

economisch karakter hebben, wat inhoudt dat die dienst normaal tegen vergoeding wordt aangeboden 

en de aanbieder ervan  inkomsten verschaft. Uit de memorie van  toelichting bij het decreet blijkt dat 

deze ‘vergoeding’ niet rechtstreeks hoeft te zijn: ook videoblogs die door reclame worden gefinancierd 

kunnen als omroepdiensten worden beschouwd. Ten tweede moet de aanbieder van de omroepdienst 

redactionele verantwoordelijkheid hebben. Redactionele verantwoordelijkheid wordt door artikel 2, 37° 

omschreven als ‘de uitoefening van effectieve controle op de keuze van programma’s en de organisatie 

ervan  in  hetzij  een  chronologisch  schema,  in  geval  van  lineaire  televisie‐  en  radiodiensten,  hetzij  een 

catalogus, in geval van niet‐lineaire televisie‐ en radiodiensten’. De memorie verduidelijkt dat het moet 

gaan om de verantwoordelijkheid  voor de  samenstelling  van het uitzendschema, of de  samenstelling 

van  de  programma’s  gericht  op  het  algemene  publiek,  op  professionele  basis, met  de  bedoeling  de 

media‐inhoud  te  leveren  in  een  vooraf bepaald  tijdschema, of  toe  te  staan dat het  in  een  catalogus 

geordend wordt579. Door dit criterium vallen bijvoorbeeld dienstverleners die  zelf geen  invloed op de 

inhoud  uitoefenen,  maar  alleen  een  platform  aan  niet‐economische  aanbieders  van  informatie  ter 

beschikking  stellen,  waarop  die  laatste  programma’s  kunnen  uploaden  (bijvoorbeeld:  YouTube, 

GarageTV, etc.) buiten het  toepassingsgebied580. Ook  in het geval dat er via een website audiovisuele 

inhoud wordt  verspreid door het  loutere gebruik  van een webcam,  is er  in de meeste gevallen  geen 

sprake  van  redactionele  controle.  Ten  derde  moet  de  dienst  als  hoofddoel  het  verspreiden  van 

audiovisuele en/of auditieve  inhoud hebben. Beelden en/of geluiden die enkel bijkomstig  zijn bij een 

niet‐audiovisuele  of  niet‐auditieve  dienst  worden  daardoor  uitgesloten.  Ten  vierde  moet  de 

omroepdienst programma’s verspreiden. Een programma is ‘een reeks bewegende beelden, al dan niet 

met geluid, of een reeks van klanken of geluiden, alsook de additioneel meegestuurde informatie, die een 

afzonderlijk  element  van  een door  een omroeporganisatie  opgesteld  schema of  een  catalogus  vormt; 

voorbeelden  van programma’s  zijn bioscoopfilms,  sportevenementen,  komische  series, documentaires, 

kinderprogramma’s en origineel drama’581. Blogs die vooral geschreven tekst of foto’s bevatten, zijn dus 

geen omroepdiensten. 

                                                            
577

 Art. 2, 26° mediadecreet. 

578
 MvT bij ontwerp van mediadecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2008‐09, nr. 2014/1, 20. 

579
 MvT bij ontwerp van mediadecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2008‐09, nr. 2014/1, 20. 

580
 Minder duidelijk is echter of dat ook het geval is voor dienstenverdelers die inhoud verdelen van economische aanbieders, 

maar ons lijkt dit wel te volgen uit de gezamenlijke lezing van de respectievelijke definities... 

581
 Art. 2, 31° mediadecreet. 
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MEDIADECREET 2009 – BEGRIPPENAPPARAAT – LINEAIRE VS. NIET‐LINEAIRE OMROEPDIENSTEN – ALGEMEEN – Zoals de 

Europese AVMD‐richtlijn582 het vereist, worden de omroepdiensten vervolgens onderverdeeld in lineaire 

diensten  en  niet‐lineaire  diensten.  Een  lineaire  radiodienst  en  een  lineaire  televisiedienst  worden 

respectievelijk  door  artikel  2,  20°  en  21°  mediadecreet  gedefinieerd  als:  “een  lineaire 

auditieve/audiovisuele omroepdienst, dat is een door een omroeporganisatie aangeboden omroepdienst 

voor  het  gelijktijdig  beluisteren/bekijken  van  auditieve/audiovisuele  programma’s  op  basis  van  een 

programmaschema”. Concreet  zijn dit push‐diensten waar de dienstverlener beslist over het ogenblik 

waarop  een  specifiek  programma  wordt  doorgezonden,  zodat  de  kijker  geen  enkele  invloed  kan 

uitoefenen  op  het  tijdstip  of  de  inhoud  van  het  uitgezonden  programma. Deze  diensten  zijn  dus  te 

vergelijken met traditionele televisie en radio. Onder de categorie lineaire televisiediensten vallen op dit 

moment  bijvoorbeeld  analoge  en  digitale  televisie,  live  streaming,  webcasting  en  near‐video‐on‐

demand583. Een niet‐lineaire radio‐ en televisiedienst (ook aangeduid met de term “pull‐dienst”) wordt 

daarentegen  door  artikel  2,  23°  en  24°  mediadecreet  omschreven  als  “een  niet‐lineaire 

auditieve/audiovisuele  omroepdienst  of  auditieve/audiovisuele  omroepdienst  op  aanvraag,  dat  is  een 

door  een  omroeporganisatie  aangeboden  omroepdienst  die  de  gebruiker  de  mogelijkheid  biedt  om 

auditieve/audiovisuele programma’s  te beluisteren/bekijken op zijn  individuele verzoek en op het door 

hem  gekozen  moment  op  basis  van  een  door  de  omroeporganisatie  geselecteerde 

programmacatalogus”.    Een  voorbeeld  van  een  dergelijke  omroepdienst  op  aanvraag  is  video‐on‐

demand584. Het onderscheid tussen lineaire en niet‐lineaire diensten hangt dus voornamelijk af van wie 

uiteindelijk  beslist  wanneer  een  specifiek  programma  wordt  uitgezonden  en  of  er  al  dan  niet  een 

programmaschema bestaat585. Bovendien zijn diensten op aanvraag ‘met televisie te vergelijken’. Dat wil 

zeggen dat zij wedijveren om hetzelfde publiek als klassieke televisie‐uitzendingen en dat vanwege de 

aard en de wijze van toegang tot de dienst, de gebruiker redelijkerwijs kan veronderstellen aanspraak te 

kunnen maken op “regulerende bescherming”586. 

                                                            
582

  Richtlijn  89/552/EEG  van  de  Raad  van  3  oktober  1989  betreffende  de  coördinatie  van  bepaalde  wettelijke  en 
bestuursrechtelijke  bepalingen  in  de  Lid‐Staten  inzake  de  uitoefening  van  televisie‐omroepactiviteiten,  zoals  gewijzigd  door 
Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad 
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van 
televisie‐ omroepactiviteiten, Pb.L. 30  juli 1997, afl. 202, 60‐70 en  intussen opnieuw gewijzigd door de  richtlijn audiovisuele 
mediadiensten:  Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 
89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten 
inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten, Pb.L. 18 december 2007, afl. 332, 27 (hierna kort: AVMD‐richtlijn). Voor 
een uitgebreide bespreking van haar toepassingsgebied en de impact vanuit Vlaams perspectief: P. VALCKE, D. STEVENS, E. LIEVENS, 
en  K.  LEFEVER,  "Hoofdstuk  1. Communicatierecht"  in  P. VALCKE,  en  J. DUMORTIER  (eds.),  Trends  in Digitale  Televisie:  Juridische 
Uitdagingen, die Keure, 1‐120. 

583
 MvT bij ontwerp van mediadecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2008‐09, nr. 2014/1, 19. 

584
 Concrete voorbeelden op de markt: Net Gemist, iWatch, etc. 

585
  Med.Comm.  9  november  2006,  nr.  MEMO/06/419,  The  Modernisation  of  the  Television  without  Frontiers  Directive: 

Frequently asked questions, 5. 

586
 MvT bij ontwerp van mediadecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2008‐09, nr. 2014/1, 19. 
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MEDIADECREET  2009  –  BEGRIPPENAPPARAAT  –  LINEAIRE  VS.  NIET‐LINEAIRE  OMROEPDIENSTEN  –  RELEVANTIE  –  De 

relevantie  van  het  onderscheid  tussen  de  beide  types  houdt  verband  met  de  uiteenlopende 

verplichtingen die opgelegd worden aan de respectievelijke categorieën. De diensten op aanvraag zijn 

aan  een  lichtere  variant  van  regelgeving  onderworpen  dan  de  traditionele,  lineaire  diensten.  Ter 

rechtvaardiging wordt, zoals  in de AVMD‐richtlijn, verwezen naar de geringere  impact van diensten op 

aanvraag op de maatschappij en op de publieke opinie, alsook naar het  feit dat de gebruiker zelf het 

tijdstip bepaalt van het programma dat hij bekijkt of beluistert587. De vraag is echter of het onderscheid 

tussen  lineaire  en  niet‐lineaire  diensten  wel  toekomstgericht  is.  Op  dit moment  is  het  traditionele 

televisietoestel  misschien  nog  het  belangrijkste  platform  om  televisieprogramma’s  te  ontvangen, 

waardoor de lineaire diensten nog een grotere impact op de samenleving hebben. Dat het belang van de 

klassieke  televisie  zal afnemen  in de  toekomst,  is echter duidelijk: vooral  jongeren  raadplegen  steeds 

vaker niet‐lineaire diensten om programma’s te bekijken en geïnformeerd te worden. Door die evolutie 

is het mogelijk dat dit onderscheidende ‘impact’‐criterium op termijn niet meer houdbaar zal zijn588. 

MEDIADECREET 2009 – BEGRIPPENAPPARAAT – DIENSTENVERDELERS – INLEIDING – Zoals de huidige AVMD‐richtlijn, 

waren   de  vroegere  DROT  opgebouwd  rond  een  tweelagig  juridisch  model,  wat  inhoudt  dat  zij 

verplichtingen  bevatten  voor  slechts  twee  categorieën  van  spelers  in  de  mediasector,  namelijk  de 

omroepen (i.e. de  inhoudslaag) en de netwerkoperatoren (i.e. de transportlaag). De afgelopen  jaren  is 

het medialandschap  echter  zo  veranderd, dat  een derde  actor  een  steeds belangrijkere  rol  inneemt, 

namelijk de dienstenverdeler of aggregator.  Een dienstenverdeler bundelt de  kanalen  van derden  in 

pakketten en verspreidt deze vervolgens naar het publiek via een netwerk. Hij beschikt niet noodzakelijk 

over  eigen  content,  of  over  een  eigen  netwerk,  maar  onderhoudt  wel  de  klantenrelaties589.  In 

Vlaanderen  nemen  zowel  Belgacom,  Telenet  als  TV  Vlaanderen  deze  rol  van  dienstenverdeler 

momenteel  al waar  en  in de  toekomst  zullen marktspelers deze  rol ook opnemen  in de  context  van 

digitale etheruitzendingen. Het probleem was echter dat dergelijke marktspelers  in de DROT niet  als 

dusdanig werden gedefinieerd. Daardoor bevonden zij zich  in een  juridisch vacuüm. Overtuigd van het 

feit  dat  het  belang  van  deze  tussenpersonen  in  de  toekomst  nog  verder  zal  toenemen,  achtte  de 

decreetgever het noodzakelijk om het  tweelagenmodel  te  vervangen door een drielagenmodel,  zoals 

dat al in 2003 gebeurde in de Franse gemeenschap590. In het drielagenmodel wordt naast de inhoudlaag 

                                                            
587

 MvT bij ontwerp van mediadecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2008‐09, nr. 2014/1, 3. 

588
  P.  VALCKE  en  D.  STEVENS,  “Graduated  Regulation  of  ‘Regulatable’  Content  and  the  European  Audiovisual Media  Services 

Directive ‐ One small step for the industry and one giant leap for the legislator?”, Telematics & Informatics 2007, afl. 4, 288‐289. 

589
 MvT bij ontwerp van mediadecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2008‐09, nr. 2014/1, 16. 

590
 Art. 1, 12° en de art. 75 t.e.m. 89 Decr.Fr. 27 februari 2003 betreffende de radio‐omroep, BS 17 april 2003. De artikelen 81 

t.e.m. 83 werden (bij gebrek aan samenwerking, infra) vernietigd (GwH 8 november 2006, nr. 163/2006) en heringevoerd door 
het Decr.Fr. 2 juli 2007 tot vervanging van de artikelen 81 tot 83 en 90 tot 98 van het decreet van 27 februari 2003 betreffende 
de  radio‐omroep,  vernietigd  door  het  Arbitragehof  op  8  november  2006,  BS  20  augustus  2007.  Verder  werden  aan  de 
betrokken bepalingen wijzigingen aangebracht door het Decr.Fr. 18 juli 2007 houdende sommige aanpassingen van het decreet 
van 27 februari 2003 betreffende de radio‐omroep, BS 8 oktober 2008 en door het Decr.Fr. 5 februari 2009 tot wijziging van het 
decreet  van  27  februari  2003  betreffende  de  radio‐omroep  en  van  het  decreet  van  9  januari  2003  betreffende  de 
doorzichtigheid,  de  autonomie  en  de  controle  in  verband  met  de  overheidsinstellingen,  de  maatschappijen  voor 
schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap  ressorteren, BS 18 maart 
2009. 
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(met als actoren: de omroeporganisaties591) en de  transportlaag  (met als actoren: de operatoren van 

elektronische‐communicatienetwerken592)  de  distributie  of  het  verdelen  van  diensten  als  een 

afzonderlijke derde laag toegevoegd. Het nieuwe mediadecreet definieert de dienstenverdeler voortaan 

als  volgt:  ‘elke  rechtspersoon die door middel  van  elektronische‐communicatienetwerken  een of meer 

omroepdiensten  levert aan het publiek. De omroeporganisatie die alleen de eigen omroepdiensten  ter 

beschikking van het publiek stelt, is geen dienstenverdeler’593. 

MEDIADECREET  2009  –  BEGRIPPENAPPARAAT  –  DIENSTENVERDELERS  –  EVALUATIE  – Hoewel  bij marktspelers  de 

vrees  bestond  dat  de  invoering  van  een  nieuwe  laag  zou  leiden  tot  het  opleggen  van  nieuwe 

verplichtingen,  is  dat  kennelijk  niet  de  doelstelling  van  de  decreetgever.  De  memorie  bij  het 

mediadecreet  stelt  dat  de  invoering  vooral  is  ingegeven  door  het  feit  dat  deze  spelers  nu  al  een 

belangrijke  plaats  innemen  in  het  omroeplandschap,  terwijl  ze  nergens  gedefinieerd waren  en  geen 

plaats hadden  in de DROT594. Bovendien geeft de memorie aan dat het zeker niet de bedoeling  is om 

deze derde  laag  te  overreguleren,  aangezien  er  enkel  een  kennisgeving  van de  activiteit bij  de VRM 

wordt  vereist. Het  is wel  de  bedoeling  om  de  beleidsdoelstellingen  op  het  vlak  van  de mediasector 

efficiënter te realiseren door verplichtingen gerichter op te  leggen aan de meest geëigende spelers en 

dus meer rechtszekerheid te creëren voor alle actoren595. Bijkomende transparantie op de markten en 

administratieve vereenvoudiging zijn dus de hoofddoelstellingen. Vanuit dat opzicht worden naast een 

aantal andere algemene verplichtingen596, de verplichtingen op het vlak van doorgiftemogelijkheden en 

doorgifteverplichtingen (beter gekend als: may‐carry en must‐carry) voortaan aan de dienstenverdelers 

opgelegd597.  Tenslotte moet  nog  opgemerkt worden  dat  de  opsplitsing  in  drie  lagen  niet  verhindert  

dat   – zoals  in het verleden –  bepaalde ondernemingen meerdere rollen op zich zouden nemen. Geen 

enkele  bepaling  in  het  decreet  verhindert  een  onderneming  om  zowel  omroeporganisatie, 

dienstenverdeler  als  netwerkoperator  te  zijn598.  In  hoofde  van  die  verschillende  rollen  zullen  op 

diezelfde onderneming natuurlijk wel meerdere gecumuleerde sets van regels van toepassing zijn. 

MEDIADECREET  2009  –  EVALUATIE  TOEPASSINGSGEBIED  EN  BEGRIPPENAPPARAAT  –  Door  de  invoering  van  het 

onderscheid tussen  lineaire en niet‐lineaire diensten uit de AVMD‐richtlijn,  lopen het Europese en het 

Vlaamse toepassingsgebied van de regelgeving voor audiovisuele mediadiensten opnieuw meer gelijk599. 

                                                            
591

 Art. 2, 27° mediadecreet 

592
 Art. 2, 8° mediadecreet 

593
 Art. 2, 7° mediadecreet. 

594
 MvT bij ontwerp van mediadecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2008‐09, nr. 2014/1, 16. 

595
 MvT bij ontwerp van mediadecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2008‐09, nr. 2014/1, 16. 

596
 Art. 177 tot en met 184 mediadecreet. 

597
 Art. 185 tot en met 188 mediadecreet. Zie ook, na het afsluiten van deze tekst: GwH 17 september 2009, nr. 140/2009. 

598
 Belgacom en Telenet zijn spelers in de drie lagen. TV Vlaanderen daarentegen is momenteel allicht alleen dienstenverdeler, 

aangezien de onderneming zelf geen netwerk heeft, noch eigen programma’s maakt. 

599
 Zie hierover P. VALCKE, ‘Television broadcasting or information society service: can the ECJ learn something from a small but 

complex country as Belgium?’, OfcomWatch 3 april 2005, www.ofcomwatch.co.uk. 
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Volgens  de  omschrijving  van  het  omroepbegrip  door  het  Grondwettelijk  Hof  vielen  audiovisuele 

diensten  op  aanvraag  (i.e.  niet‐lineaire  diensten)  immers  sinds  geruime  tijd  binnen  onze  nationale 

context wel degelijk onder omroep, terwijl ze op Europees niveau tot voor kort alleen als diensten van 

de  informatiemaatschappij werden beschouwd  (want: op verzoek). Ook  in de AVMD‐richtlijn blijft het 

Europese  begrip  ‘televisieomroep’ wel  beperkt  tot  lineaire  audiovisuele  diensten600.  De  niet‐lineaire 

audiovisuele  diensten  blijven  een  aparte  categorie waarvoor  enerzijds  (als  lex  specialis)  een  lichtere 

variant  van  regels  van  toepassing  is,  en  anderzijds  (als  lex  generalis)  de  regels  uit  de  richtlijn 

elektronische  handel  die  gelden  voor  diensten  van  de  informatiemaatschappij601.  De  belangrijkste 

overblijvende  verschilpunten  tussen  het  Vlaamse  en  het  Europese  toepassingsgebied  hebben  dus 

betrekking op het feit dat in Vlaanderen zowel radio als televisie worden gereglementeerd, als op het al 

dan niet reglementeren van niet‐economische initiatieven. Het toepassingsgebied van de AVMD‐richtlijn 

is immers beperkt tot economische audiovisuele mediadiensten, waarbij de term ‘audiovisueel’ verwijst 

naar  bewegende  beelden  met  of  zonder  geluid.  Stomme  films  zullen  dus  wel  als  audiovisuele 

mediadienst worden gekwalificeerd, maar radiodiensten daarentegen vallen   –  in tegenstelling tot het 

Vlaamse  decreet  –    buiten  het  toepassingsgebied  van  de  Europese  richtlijn602.  Bovendien  regelt  de 

AVMD‐richtlijn  enkel  diensten  in  de  zin  van  artikel  49  EG‐Verdrag,  dus  economische  diensten603. 

Aangezien het nieuwe decreet ook niet‐economische diensten reglementeert, is het toepassingsgebied 

van het nieuwe mediadecreet veel ruimer dan dat van de AVMD‐richtlijn. Ook door de invoering van de 

nieuwe categorie van ‘dienstenverdelers’, wijkt het Vlaamse decreet substantieel af van het tweelagige 

model  van  het  Europese  regelgevende  kader,  zonder  dat  het  echter  noodzakelijkerwijs  om  een 

gebrekkige of foutieve omzetting daarvan zou gaan. 

vii. Synthese 

OMROEPBEGRIP – SYNTHESE – De gemeenschappen worden vandaag de dag op grond van artikel 127, §1, 

eerste  lid,  1 Gw.  en  artikel  4,  6° BWHI  in  zeer  ruime mate bevoegd  geacht  voor de  audiovisuele  en 

auditieve media. De afgelopen decennia hebben immers zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van 

State de door die bepalingen aan de gemeenschappen toegekende bevoegdheden inzake “radio‐omroep 

en  televisie” op extensieve wijze geïnterpreteerd,  ten nadele van de  federale  residuaire bevoegdheid 

inzake  telecommunicatie. Volgens  de  intussen  bijna  twee  decennia  vaste  rechtspraak  van  het Hof  is 

“omroep”  een  aangelegenheid  die  in  haar  geheel  is  overgedragen, met  inbegrip  van  de  technische 

aspecten die daarvan een accessorium zijn. De bevoegdheid  inzake culturele aangelegenheden van de 

gemeenschappen  wordt  bijgevolg  zo  ruim  opgevat  dat  zij  zowel  de  inhoudelijke  als  de  technische 

aspecten van radio‐omroep en televisie omvat. Op die algemene bevoegdheid van de gemeenschappen 

bestaan slechts  twee uitzonderingen: één wettelijke en één die voorvloeit uit de  rechtspraak van het 

                                                            
600

 Cf. de huidige definitie van televisieomroep in art. 1, e) AVMD‐richtlijn, alsook HvJ 2 juni 2005, nr. C‐89/04 (waar het Hof de 
definitie  van  televisieomroep  in  de  oorspronkelijke  richtlijn  analyseert  in  verhouding  tot  de  notie  ‘dienst  van  de 
informatiemaatschappij’). 

601
 Art. 3, al. 8 AVMD‐richtlijn. 

602
 Overweging 22 AVMD‐richtlijn. 

603
 Overweging 16 AVMD‐richtlijn. 
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Hof. Het gaat  respectievelijk om de uitzending van mededelingen van de  federale  regering en om de 

algemene politie  van de  radio‐elektrische  golven.  In  zijn  recentste  arrest  ter  zake  (GwH  8  november 

2006,  nr.  162/2006,  r.o.  B.3.1)  vat  het  Grondwettelijk  Hof  het  huidige  spanningsveld  tussen  de 

gemeenschapsbevoegdheden  inzake  radio‐omroep  en  televisie  enerzijds,  en  de  federale  residuaire 

bevoegdheden anderzijds verwijzend naar een eerder arrest als volgt  samen:  “B.3.1.  In  zijn arrest nr. 

132/2004 van 14 juli 2004 heeft het Hof als volgt geoordeeld :  

«  B.4.1.  De  convergentie  tussen  de  sectoren  radio‐  en  televisieomroep,  enerzijds,  en 

telecommunicatie,  anderzijds,  leidt  tot  een  despecialisatie  van  de  infrastructuur  en  de 

netwerken en  tot het ontstaan  van nieuwe diensten, die niet meer beantwoorden aan de 

klassieke begrippen van omroep en telecommunicatie.  

 

Die evolutie neemt niet weg dat in het stelsel van bevoegdheidsverdeling de aangelegenheid 

van  radio‐omroep  en  televisie,  enerzijds,  en  de  andere  vormen  van  telecommunicatie, 

anderzijds, aan onderscheiden wetgevers zijn toevertrouwd. [alinea]  

 

B.4.2. Op grond van artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 

der instellingen zijn de gemeenschappen bevoegd voor radio‐omroep en televisie, terwijl de 

federale  wetgever  op  grond  van  zijn  residuaire  bevoegdheid  bevoegd  is  voor  de  andere 

vormen van telecommunicatie. 

 

In  de  bevoegdheidsverdeling  zijn  radio‐omroep  en  televisie  aangewezen  als  een  culturele 

aangelegenheid en hoort die kwalificatie als uitgangspunt van elke  interpretatie te worden 

genomen.  De  bevoegdheid  van  de  gemeenschappen  is  niet  gebonden  aan  een wijze  van 

uitzenden of overbrengen. Zij staat de gemeenschappen toe de technische aspecten van de 

overdracht te regelen die een accessorium zijn van de aangelegenheid van radio‐omroep en 

televisie. Het regelen van de overige aspecten van de  infrastructuur, waarin onder meer de 

algemene politie van de  radio‐elektrische golven  is begrepen, behoort  tot de bevoegdheid 

van de federale wetgever. 

 

De  federale wetgever en de gemeenschappen kunnen, elk wat hem betreft,  instellingen en 

ondernemingen oprichten in de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn.”. 

OMROEPBEGRIP – SCHEMATISCH – Omroep kan dus beschouwd worden als een exclusieve bevoegdheid die 

in  grote  mate  aan  de  gemeenschappen  toebehoort.  Schematisch  zou  de  huidige  omvang  van  de 
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 bevoegdheden inzake radio‐omroep en televisie als volgt kunnen worden weergegeven: 

De gemeenschapsbevoegdheid inzake radio‐omroep 

Inhoud:  radio‐omroep  en  televisie  als 

culturele aangelegenheid (art. 4, 6° BWHI) 

 
 
 

Uitzondering:  uitzending  van mededelingen 

van de federale regering (art. 4, 6° BWHI) 

Technische aspecten die een accessorium zijn 
van de aangelegenheid van radio‐omroep en 
televisie (bijvoorbeeld: draadgebonden en 
draadloze netwerken, bijbehorende faciliteiten 
inzake omroep zoals decoders, ...) 
 
 
Uitzondering: “overige aspecten van de 
infrastructuur” (waaronder “algemene politie 
van de radio‐elektrische golven”): residuaire 
federale bevoegdheid  

Figuur: Spanningsveld gemeenschappen – federaal inzake radio‐omroep en televisie 

OMROEPBEGRIP –  IMPLEMENTATIE – Op het vlak van de implementatie van het door het Grondwettelijk Hof 

omschreven  omroepbegrip  is  vooral  het  nieuwe  Vlaamse  mediadecreet  interessant,  aangezien  het 

eerdere  verregaande  uitbreidingen  van  het  decretaal  omroepbegrip  consolideert  en  het  bijgevolg 

dermate  ruim  omschrijft  dat  zelfs  het  publiek  ter  beschikking  stellen  van  private  audiovisuele  of 

auditieve  informatie  (bijvoorbeeld mijn persoonlijke  video‐blog)  er  in beginsel onder  ressorteert. Het 

mediadecreet  bevat  voor  dit  soort  ‘omroepactiviteiten’ wel  slechts  een minimaal  aantal  na  te  leven 

basisregels, die  allicht overigens  grotendeels overbodig  zijn. Maar duidelijk  is dat de  tendens om de 

steeds ruimere interpretatie door het Grondwettelijk Hof van het omroepbegrip decretaal te verankeren 

(of gaat het om het bezetten van betwist terrein?) ertoe heeft geleid dat Vlaanderen intussen Europees 

kampioen  is  geworden  in  de  discipline  “toepassingsgebied  van  de  omroepregelgeving”604.  Al  te  veel 

kritische bedenkingen vanuit het oogpunt van de vrijheid van meningsuiting werden daarbij van de hand 

gedaan.  Mogelijk  nog  opmerkelijker  is  dat  de  federale  overheid  er  zich  tijdens  het  door  het 

Grondwettelijk Hof afgedwongen overleg heeft toe beperkt Vlaanderen te verzoeken om een minimaal 

aantal  factuele  aanpassingen  door  te  voeren, wat  er  overigens  toe  geleid  heeft  dat  het momenteel 

onduidelijk  is  of  de  door  Vlaanderen  bezette  gebieden  als  definitief  veroverd  mogen  worden 

beschouwd605. 

b. Bevoegdheid ratione loci van de Gemeenschappen 

BEVOEGDHEID  RATIONE  LOCI  GEMEENSCHAPPEN  –  PRINCIPE  –  Krachtens  artikel  127  §2  Gw.  beperkt  de 

bevoegdheid  ratione  loci  van  de  Vlaamse  en  de  Franse  gemeenschap  zich  inzake  culturele 

aangelegenheden  respectievelijk  tot  het  Nederlandse  en  het  Franse  taalgebied,  ook  al  kunnen  de 

gemeenschappen deze bevoegdheden ook uitoefenen ten aanzien van de  instellingen gevestigd  in het 

                                                            
604

 J. BAERT en D. STEVENS, "De grenzen van omroep", AM 2007, afl. 6, 587. 

605
 Over dat overleg, infra Afdeling B. IV. 2. a. iv. “Vlaamse decreten”, p. 205 e.v. 
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tweetalige  gebied  Brussel‐Hoofdstad  die  wegens  hun  activiteiten606  moeten  worden  beschouwd 

uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap. Instellingen die daarentegen niet kunnen 

worden  gekwalificeerd  als  behorend  tot  één  bepaalde  gemeenschap,  behoren  tot  de  federale 

bevoegdheid607.  De  bevoegdheid  van  de  Duitstalige  gemeenschap  daarentegen  beperkt  zich 

uitdrukkelijk  tot het Duitse  taalgebied608. De  territoriale bevoegdheid van de gemeenschappen wordt 

dus afgebakend aan de hand van de verschillende  taalgebieden, die door de Grondwet nochtans niet 

verder worden gedefinieerd609.  

FEDERALE  ‘OMROEPWET BRUSSEL’ – De  federale overheid heeft  van  zijn bevoegdheid  in de omroepsector 

recentst  gebruik  gemaakt  bij  de  totstandkoming  van  de  wet610  tot  aanpassing  van  de  omroepwet 

Brussel611. Artikel 2 van deze wet beperkt het toepassingsgebied van de bepalingen tot de operatoren 

“die gevestigd  zijn  in het  tweetalige gebied Brussel‐Hoofdstad en waarvan de activiteiten niet kunnen 

worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de ene of de andere Gemeenschap, in de zin van artikel 

127,  §  2  van  de Grondwet”. Hierbij  kan worden  opgemerkt  dat het  in  de  praktijk  allicht  niet  steeds 

eenvoudig zal  zijn om dergelijke niet‐uni‐communautaire  radio‐omroeporganisaties  te  identificeren612. 

Netwerken  die  niet  kunnen worden  beschouwd  als  exclusief  toebehorend  tot  de  ene  of  de  andere 

gemeenschap komen daarentegen wel vaak voor. De omroepnetwerken in het gebied van het Brusselse 

gewest  dienen  immers  vaak  voor  de  transmissie  van  de  inhoud  van  omroepen  die  zowel  onder  de 

bevoegdheid  van  de  Franse  gemeenschap  als  van  de  Vlaamse  gemeenschap  ressorteren.  Een 

uitzondering  hierop  lijken  de  terrestrische  radio‐omroepnetwerken  te  zijn,  die  blijkbaar  wel  enkel 

                                                            
606

 Het zijn de activiteiten van het orgaan die het al dan niet uni‐communautaire karakter ervan bepalen,  in tegenstelling tot 
persoonsgebonden  aangelegenheden  in  het  algemeen,  waar  het  ressorteren  van  deze  instellingen  onder  een  bepaalde 
gemeenschap afhankelijk is van hun organisatie. Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 25 november 1999, nr. 124/99, 
r.o. B.8.7. de nadruk gelegd op deze nuancering.  

607
 J. VELAERS, De Grondwet ende Raad van State, afdeling Wetgeving: vijftig jaar adviezen an wetgevende vergaderingen in het 

licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 407 e.v.. 

608
 Art. 130 Gw. 

609
 Art. 4 van de Grondwet somt wel de vier taalgebieden op en voorziet dat elke gemeente van het Koninkrijk deel uitmaakt 

van één van deze taalgebieden. Art. 3 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen van de Duitstalige 
Gemeenschap wijst evenwel de negen gemeenten aan die onder zijn bevoegdheid vallen. Over artikel 4 Gw., zie: J. VELAERS, De 
Grondwet  ende Raad  van  State,  afdeling Wetgeving:  vijftig  jaar  adviezen an wetgevende  vergaderingen  in het  licht  van  de 
rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 44‐52. 

610
  Wet  16  maart  2007  tot  wijziging  van  de  wet  van  30  maart  1995  betreffende  de  netten  voor  distributie  voor 

omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten  in het  tweetalig gebied Brussel‐Hoofdstad alsook van de wet 
van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische posten telecommunicatiesector, BS 5 april 
2007, hierna verkort weergegeven als: “omroepwet Brussel 2007”.  

611
  Wet  30  maart  1995  betreffende  de  elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten  en  de  uitoefening  van 

omroepactiviteiten  in  het  tweetalig  gebied  Brussel‐Hoofdstad,  BS  22  februari  1996,  err.  30  maart  1996,  zoals  recentste 
gewijzigd door wet 16 maart 2007  tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor 
omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten  in het  tweetalig gebied Brussel‐Hoofdstad alsook van de wet 
van 17  januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post‐ en telecommunicatiesector, BS 5 
april 2007, hierna verkort weergegeven als: “omroepwet Brussel”  

612
 Ter  zake  zou onder meer kunnen worden gedacht aan een  radio‐ of  televisieomroep die  vanuit Brussel  in het Engels of 

Arabisch zou uitzenden. 
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onderworpen zijn aan de respectievelijke gemeenschapsbevoegdheden613. Ter zake merken we op dat 

dit  alles  naar  verluidt meer  het  resultaat  is  van  een  politieke  consensus  dan  van  de  toepassing  van 

grondwettelijke criteria. Het  is vanzelfsprekend amper mogelijk een netwerkoperator op zijn activiteit 

onder  één  specifieke  gemeenschap  te  laten  ressorteren. Meer  fundamenteel  zou men  zich  de  vraag 

kunnen  stellen  of  een  netwerkexploitant  of  dienstenverdeler  die  ervoor  zou  kiezen  een  uni‐

communautaire  programmatie  te  verspreiden  zijn  gemeenschapsstatuut  niet  zou  verliezen  door  de 

toepassing van bijvoorbeeld de doorgifteverplichtingen,  zoals die  in de decreten van de verschillende 

gemeenschappen  zijn  voorzien,  zodat  hij  daardoor  toch  onder  de  niet‐uni‐communautaire  federale 

bevoegdheid zou vallen… Wat er ook van dit alles zij, er weze nog opgemerkt dat het BIPT, de federale 

regulator  voor  de  elektronische‐communicatie,  sinds  enige  tijd  ook  bevoegd  is  om  toezicht  uit  te 

oefenen  op  de  naleving  van  de  federale  wet  inzake  omroep  in  het  tweetalige  gebied  Brussel‐

Hoofdstad614. 

TERRITORIALE BEVOEGDHEID GEMEENSCHAPPEN – EXTRATERRITORIALE EFFECTEN – Hoewel de bevoegdheid van de 

gemeenschappen dus in beginsel wordt gekenmerkt door een exclusieve territoriale gelding615, heeft het 

Grondwettelijk  Hof  in  het  verleden  wel  bepaalde  extraterritoriale  effecten  van  de 

gemeenschapsdecreten  aanvaard  inzake  culturele  aangelegenheden  in  het  algemeen616,  maar  ook 

inzake omroep in het bijzonder. Zo stelde het Hof in een zaak die verband hield met toewijzing door de 

Franse gemeenschap van frequenties aan radiozenders van de Franse gemeenschap of aan radiozenders 

die vanuit het grondgebied van deze gemeenschap opereren “ dat  in een aangelegenheid als de radio‐

omroep  een  regelgeving  extraterritoriale  gevolgen  kan  hebben,  vloeit  voort  uit  de  aard  zelf  van  die 

aangelegenheid” 617. Een vergelijkbare redenering werd door het Grondwettelijk Hof in verband met de 

territoriale begrenzing van de gewestbevoegdheden  recent herhaald  in het kader van een arrest over 

mogelijk schadelijke niet‐ioniserende straling: “De door de bestreden ordonnantie vastgestelde norm 

is een norm inzake stralingsimmissie, dat wil zeggen een norm die betrekking heeft op de stralingen 

in  een  bepaalde  omgeving.  Aangezien  die  omgeving  het  grondgebied  van  het  Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest  is, kunnen gevolgen voor  inrichtingen die buiten het grondgebied van het 

Gewest  gelegen  zijn  niet  worden  uitgesloten  enkel  in  zoverre  zij  niet‐ioniserende  stralingen 

                                                            
613

  Zie  hieromtrent  bijvoorbeeld:  art.  2,  §9  van  het  Decr.Fr.  betreffende  de  radio‐omroep,  BS  17  april  2003:  “Onder  de 
bevoegdheid van de Franse Gemeenschap valt, elke netwerkexploitant die belast is met de technische bewerkingen : 1° van een 
radio‐omroepnetwerk met  terrestrische middelen  dat  één  of  verschillende  radiofrequenties  van  de  Franse  Gemeenschap 
gebruikt; 2° van een teledistributienetwerk dat gelegen is in het Frans taalgebied; 3° één of meer satellietradiofrequenties van 
de  Franse Gemeenschap.”, wat de CSA  in  zijn marktanalyses doet besluiten dat de geografische dimensie ervan betrekking 
heeft: « sur la région de langue française (Bruxelles exclu) pour ce qui concerne le réseau de câble coaxial et le réseau xDSL sur 
paire de  cuivre;  sur  la  région de  langue  française et  la  région bilingue de Bruxelles‐capitale pour  ce qui  concerne  le  réseau 
hertzien terrestre utilisant des radiofréquences de la Communauté française », www.csa.be. 

614
 Art. 14, §1, 3° en 4° BIPT‐wet, zoals laatst gewijzigd door omroepwet Brussel. 

615
 J. VELAERS, De Grondwet ende Raad van State, afdeling Wetgeving: vijftig jaar adviezen an wetgevende vergaderingen in het 

licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 407. 

616
 Zie bijvoorbeeld: GwH 3 oktober 1996, nr. 54/96. 

617
 GwH 24 juni 2003, nr. 92/2003, r.o. B.14.2. 
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uitzenden  waarvan  de  milieueffecten  in  het  Brusselse  Hoofdstedelijke  Gewest  worden 

waargenomen.  Stralingen  afkomstig  van  buiten  het  Gewest  gelegen  installaties  uit  het 

toepassingsgebied  van  de  ordonnantie  uitsluiten  zou  de  maatregelen  van  het  Brusselse 

Hoofdstedelijke  Gewest  onwerkzaam  en  ondoeltreffend  maken.  Die  situatie  kan  de  gewesten 

evenwel ertoe aanzetten hun beleid op dat gebied op elkaar af  te stemmen, daarbij  inzonderheid 

gebruikmakend van het instrument van de samenwerkingsakkoorden waarin artikel 92bis, § 1, van 

de bijzondere wet van 8 augustus 1980 voorziet.”618. 

c. Overige voor de informatiemaatschappij relevante gemeenschapsbevoegdheden 

“WAAR  LEIDT DIT HEEN?” – De gemeenschappen  zouden ook op een heel andere, onrechtstreekse wijze 

bevoegd kunnen  zijn  inzake allerlei aspecten van de  informatiemaatschappij. Ze  zijn  immers bevoegd 

voor  culturele  aangelegenheden  zoals  “bibliotheken,  discotheken  en  soortgelijke  diensten619”.  Hoe 

worden de bevoegdheden inzake de informatie‐ en communicatietechnologie dan verdeeld ingeval van 

een virtuele bibliotheek? Zijn de gemeenschappen enkel bevoegd om klassieke, papieren bibliotheken te 

reglementeren? Of zijn ze ook bevoegd om de elektronische terbeschikkingstelling van documenten te 

reglementeren? Als hun bevoegdheid ook elektronische bibliotheken omvat, zijn ze dan enkel bevoegd 

voor de “inhoudelijke” aspecten of ook voor de “technische” aspecten, zoals het geval is voor omroep? 

Afhankelijk van de antwoorden hierop, zijn de gemeenschappen dan bevoegd op basis van de theorie 

van  de  impliciete  bevoegdheden  of  omdat  de  reglementering  van  de  elektronische  inhoud‐  en/of 

transmissieaspecten  integraal  deel  uitmaken  van  hun  ruim  geïnterpreteerde  bevoegdheid  zoals  voor 

omroep? Andere in onze ogen belangrijke voorbeelden zijn bijvoorbeeld het onderwijs620 en e‐learning, 

of gezondheidszorg en e‐health. Zouden de gemeenschappen niet volledig autonoom moeten zijn in de 

uitoefening van deze bevoegdheden en dus ook de technische aspecten kunnen reglementeren? Welk 

effect  hebben  mogelijke  federale  bevoegdheden  (zoals  bijvoorbeeld  inzake  bescherming  van  de 

persoonlijke  levenssfeer  en  intellectuele  rechten)  in  dat  scenario?  En  kunnen  gewesten  dan  op 

vergelijkbare wijze  systematisch de elektronische variant van hun bevoegdheden,  inclusief  technische 

aspecten claimen? Welke rol  is er dan op het gebied van elektronische communicatie dan nog voor de 

federale overheid weggelegd? 

ART.  8  BWHI  –  Het  antwoord  op  dergelijke  vragen  kan  uiteraard  in  eerste  instantie  enkel  van  het 

Grondwettelijk Hof komen naar aanleiding van een concreet geschil, maar er moet hierbij wel worden 

opgemerkt dat met betrekking tot de bevoegdheid inzake radio‐omroep en televisie geen beroep werd 

gedaan op  artikel  8 BWHI, dat  voorziet dat de  gemeenschappen  en  gewesten bepalingen  en  andere 

maatregelen kunnen aannemen betreffende de  infrastructuur die noodzakelijk  is voor de uitoefening 

van  hun  bevoegdheden.  De  impact  van  deze  bepaling  is  immers  uitdrukkelijk  beperkt  tot  de 

infrastructuur die strikt noodzakelijk is voor de werking van de gemeenschappen en gewesten en zij kan 

                                                            
618

 GwH 15 januari 2009, nr. 2/2009, r.o. B.14. 

619
 Art. 4, 5° BWHI  

620
 Art. 127 §1, 2° Gw. 
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dus geen dienst doen als basis voor een nieuwe materiële bevoegdheid van de deelstaten. Tenslotte 

weze herhaald dat de bevoegdheid  inzake radio‐omroep en televisie ook door het Grondwettelijk Hof 

werd uitgebreid zonder beroep te doen op artikel 10 BWHI inzake impliciete bevoegdheden. 

EINDBESCHOUWING – We zijn op een punt aangekomen waar we    ‐ omwille van een al te  futuristisch (of 

speculatief)  karakter  ‐    genoegen  moeten  nemen  met  een  opsomming  van  bepaalde 

gemeenschapsbevoegdheden  die  op  dit  vlak  een  rol  zouden  kunnen  spelen  en  waarop  dergelijke 

redenering misschien met succes zou kunnen worden toegepast. Inzake persoonsgebonden en culturele 

aangelegenheden  denken  we  bijvoorbeeld  aan  de  hierboven  genoemde  bibliotheken,  aan  vrije 

tijdsactiviteiten, aan de post‐ en parascolaire vorming en opvang, aan de artistieke en culturele vorming, 

aan aspecten in verband met onderwijs en gezondheidszorg. Maar eigenlijk komt allicht nagenoeg elke 

materiële  bevoegdheid  van  de  gemeenschappen  of  gewesten  hiervoor  allicht  in  aanmerking,  nu 

informatie‐ en communicatietechnologie momenteel in nagenoeg alle domeinen van ons dagelijks leven 

wordt  gebruikt. Volgens onze huidige bevoegdheidsverdelende  regels  zou men  aan de hand  van een 

analyse van het “zwaartepunt van de bevoegdheid” voor elke elektronische dienst afzonderlijk moeten 

bepalen welk bestuursniveau hiervoor bevoegd  is, en of het regelen van de technische aspecten ervan 

ook  in aanmerking kan worden genomen621. Voor elke dienst zou dus apart moeten worden nagegaan 

welk  aspect  in  het  aanbod  ervan  het  belangrijkste  is,  wat  in  de  toekomst  opnieuw  tot  oeverloze 

discussie  zou  kunnen  leiden.  Om  het  controversieel  samen  te  vatten:  wat  is  het  belangrijkst  bij  e‐

learning: “e” of “learning”...? 

3. Toegewezen en residuaire federale bevoegdheden 

FEDERALE BEVOEGDHEDEN – GRONDWETTELIJK HOF – UITGANGSPUNT – In verschillende van zijn arresten heeft het 

Grondwettelijk  Hof  in  verband  met  de  federale  bevoegdheden  op  het  vlak  van  de 

informatiemaatschappij het volgende gesteld: “Bij de afbakening van de wederzijdse bevoegdheid van 

de Staat en de gemeenschappen  inzake elektronische  informatievoorziening dient voor ogen te worden 

gehouden  dat  de  radio‐omroep  en  televisie  aan  de  gemeenschappen  is  toevertrouwd  als  culturele 

aangelegenheid.  De  federale  wetgever  is  bevoegd  om  de  andere  aspecten  van  de  diensten  van  de 

informatiemaatschappij te regelen, enerzijds, op basis van zijn residuaire bevoegdheid en anderzijds op 

basis  van  de  hem  voorbehouden  bevoegdheid”622.  Aangezien  het  spanningsveld  tussen  de  federale 

bevoegdheden en de gewesten hierboven al uitvoerig werd besproken623, beperken wij ons hier tot het 

oplijsten  van  de  belangrijkste  federale  bevoegdheden  in  verband  met  informatie‐  en 

communicatietechnologie en tot het geven van concrete voorbeelden van hun impact. 

                                                            
621  Voor  een  recente  toepassing  van  dit  uitgangspunt  in  de  elektronische‐communicatiesector:  GwH  15  januari  2009,  nr. 
2/2009,  r.o.  11.2.:  “B.11.2.  De  bevoegdheidsverdeling  tussen  de  federale  Staat  en  de  gewesten  berust  op  een  stelsel  van 
exclusieve bevoegdheden, dat  impliceert dat  iedere rechtssituatie  in beginsel slechts door één wetgever kan worden geregeld. 
Indien  een  regeling,  zoals  in  casu,  aanleunt  bij meerdere  bevoegdheidstoewijzingen,  dient  het  Hof  uit  te maken waar  het 
zwaartepunt van de geregelde rechtsverhouding ligt.” 

622
 GwH 22 september 2004, nr. 155/2004, r.o. B.4.3.; GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, r.o. B.11.1.  

623
 Supra, Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling A. II. 1. “Economische bevoegdheden: federaal vs. gewesten”, p. 110 e.v. 
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a. Federale bevoegdheden inzake informatiemaatschappij 

“VOORBEHOUDEN”  FEDERALE  BEVOEGDHEID  –  BEGRIPSVERWARRING  –  In  zijn  pogingen  om  het 

bevoegdheidsrechtelijke  kluwen  te  ontwarren,  spreekt  het  Grondwettelijk  Hof  geregeld  over  de 

“voorbehouden” bevoegdheden van de  federale overheid op het vlak van de  informatiemaatschappij. 

Het Hof  verwijst  echter  bijna  nooit  naar  een  concrete  grondwettelijke  bepaling, maar  vermeldt wel 

meerdere  keren  de  bevoegdheid  van  de  federale  overheid  inzake  economie,  met  inbegrip  van  de 

“algemene regels  inzake de bescherming van de verbruiker, het prijsbeleid, het mededingingsrecht, het 

handelsrecht en de vestigingsvoorwaarden”624. Hierbij kan meteen worden opgemerkt dat het volgens 

de door de rechtsleer aangehouden classificatie eigenlijk om “toegewezen” bevoegdheden gaat, niet om 

“voorbehouden” bevoegdheden625.  

ART.  6  BWHI  –  FEDERALE  BEVOEGDHEID  –  ECONOMIE  –  PRINCIPE  –  De  grondslag  van  de meeste  van  deze 

bevoegdheden  is terug te vinden  in artikel 6, § 1, VI, alinea 3 BWHI. Dat artikel kent vooreerst aan de 

federale overheid de bevoegdheid toe om op een aantal vlakken algemene regels vast te stellen met het 

oog op het  in stand houden van de economische unie en de monetaire eenheid, of met het oog op de 

inachtneming van de beginselen van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen, en 

van de vrijheid van handel en nijverheid.  In het  licht van die doelstellingen, kan de  federale overheid 

algemene  regels  vastleggen  inzake  overheidsopdrachten,  de  bescherming  van  de  verbruiker,  de 

organisatie van het bedrijfsleven, alsook  – na akkoord van de gewesten –  de maxima vaststellen voor 

hulp aan ondernemingen op het gebied van de economische expansie. Daarnaast bevat artikel 6 BWHI 

ook een aantal domeinen waarvoor de  federale overheid exclusief bevoegd  is. De  in dit bestek meest 

relevante  daarvan  zijn:  het  prijs‐  en  inkomensbeleid,  het mededingingsrecht  en  het  recht  inzake  de 

handelspraktijken,  met  uitzondering  van  de  toekenning  van  regionale  of  lokale  kwaliteitslabels  of 

oorsprongbenamingen,  het  handelsrecht  en  het  vennootschapsrecht,  de  vestigingsvoorwaarden, met 

uitzondering van toerisme, de intellectuele en industriële eigendom, en de metrologie en normalisatie. 

ART.  6  BWHI  –  FEDERALE  BEVOEGDHEID  –  ECONOMIE  –  NUANCERING  –  Deze  principiële  “exclusieve” 

bevoegdheid moet echter genuanceerd worden. Niet enkel door een eventuele erkenning van impliciete 

bevoegdheden van gemeenschappen en/of gewesten, maar ook door een zekere  rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof die bepaalt dat de deelstaten niettegenstaande een exclusieve bevoegdheid van de 

federale overheid  in het kader van hun eigen materiële bevoegdheden  toch een bepaalde subsidiaire 

                                                            
624

 GwH 22 september 2004, nr. 155/2004, r.o. B.4.3.; GwH 14  juli 2004, nr. 132/2004, r.o. B.11.1. Zie ook: GwH 31 oktober 
2000, nr. 109/2000, r.o. B.10.2. en B.10.3, waar het Hof de federale bevoegdheden inzake mededingingsrecht, recht inzake de 
handelspraktijken en op de industriële en intellectuele eigendom behandelt (art. 6, §1, VI, vijfde lid, 4° en 7° BWHI) en tot de 
conclusie komt dat de gemeenschappen ter zake dus enkel kunnen aannemen volgens de voorwaarden van artikel 10 BWHI in 
verband met impliciete bevoegdheden. 

625
 M. UYTTENDAELE  verduidelijkt dat  “voorbehouden bevoegdheden” diegene  zijn die  rechtstreeks door de Grondwet worden 

voorbehouden aan de  federale Staat,  terwijl andere bevoegdheden krachtens de Grondwet aan het  federale niveau worden 
toegekend  (bijvoorbeeld  door  de  BWHI), meestal  door  een  beperking  van  de  gemeenschaps‐en  gewestbevoegdheden: M. 
UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge. Regard sur un système institutionnel paradoxal, Bruylant, Brussel, 2005, 918 
e.v. 
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bevoegdheid  in  deze  aangelegenheid  kunnen  uitoefenen626.  Volgens  de  hierboven  aangegeven 

classificatie  moeten  de  exclusieve  federale  bevoegdheden  inzake  economie  dus  eerder  worden 

beschouwd  als  een  beperkte  concurrerende  bevoegdheid.  Hierbij  moet  ten  slotte  nog  worden 

opgemerkt dat het Grondwettelijk Hof  – tegen de tekst van artikel 6, § 1, VI, al. 3 BWHI in –  van oordeel 

is  dat  het  beginsel  van  de  economische  en monetaire  eenheid  niet  alleen  een  algemene  beperking 

vormt  op  het  geheel  van  bevoegdheden  van  de  gewesten627,  maar  ook  op  die  van  de 

gemeenschappen628. 

ART. 6 BWHI – FEDERALE BEVOEGDHEID – ECONOMIE – INFORMATIEMAATSCHAPPIJ – De precieze impact van deze 

federale bevoegdheden kan op het vlak van de  informatiemaatschappij nog best worden aangetoond 

door middel van een aantal voorbeelden. Zo heeft de federale overheid inzake prijsbeleid al geruime tijd 

een specifieke controle op het prijsverloop van de teledistributie629 voorzien. Elke prijsstijging van het 

teledistributie‐abonnement moet  gemeld  worden  aan  de  Algemene  Inspectie  van  de  Prijzen  en  de 

Mededinging  en moet  de  goedkeuring  krijgen  van  de  bevoegde minister.  Belangrijk  is  echter  op  te 

merken dat er van het begrip “teledistributie”evenmin een wettelijke definitie bestaat. In het verleden 

was de bevoegde minister van mening dat de  regelgeving  in verband met de prijs van  teledistributie 

enkel  de  toegang  omvat  tot  de  fysieke  verbinding,  en  dus  niet  de  toegang  tot  het  dienstenaanbod. 

Belgacom  zou  naar  verluidt  niettemin  de  prijs  van  het  aanbod  van  audiovisuele  Belgacomdiensten 

hebben gemeld, aangezien het van oordeel is dat over de prijs van de fysieke verbinding al door het BIPT 

toezicht wordt  uitgeoefend630.  Op  dit  vlak  zou  de  convergentie  dus  eens  te meer  voor  dissonantie 

kunnen  zorgen,  aangezien  het  ernaar  uitziet  dat  op  de  prijs  voor  toegang  tot  de  omroepnetwerken 

toezicht zou worden uitgeoefend door  twee verschillende  instanties:   de minister van economie voor 

het kabelnetwerk en het BIPT en/of de mediatoezichthouders voor het draadnetwerk van de historische 

operator. Bovendien zou de prijscontrole van de  federale minister voor economie zich  ingeval van het 

coaxnetwerk  niet,  en  ingeval  van  het  kopernetwerk  wel  uitstrekken  tot  de  aangeboden  inhoud  of 

omroepdiensten... 

                                                            
626

 GwH 17 december 1997, nr. 81/97, r.o. B.13.4, supra 115, voetnoot 465. 

627
 Zie onder meer: GwH 31 mei 1989, nr. 12/89 en GwH 9 juli 1992, nr. 55/92. 

628
 Zie: GwH 26 mei 1999, nr. 53/99. 

629
 MB 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen  inzake prijzen, BS 28 april 1993, zoals  laatst gewijzigd door MB 5 mei 

2006  tot  wijziging  van  de  ministeriële  besluiten  van  29  december  1989  betreffende  de  prijzen  van  de  terugbetaalbare 
geneesmiddelen,  29  december  1989  betreffende  de  prijzen  van  de  niet‐terugbetaalbare  geneesmiddelen,  20  april  1993 
houdende  bijzondere  bepalingen  inzake  prijzen  en  2  april  1996  tot  vaststelling  van  de  maximumverkoopprijzen  en  de 
maximummarges  voor  de  verdeling  in  het  groot  en  de  terhandstelling  van  de  niet‐terugbetaalbare  geneesmiddelen  voor 
menselijk gebruik waarvan geen enkele vorm aan een medisch voorschrift is onderworpen, BS 24 mei 2006. 

630
 Med. Conseil supérieur de l’Audiovisuel, « Rapport 1 du CSA : Analyse du marché 18 Assistance et formation du personnel du 

Conseil supérieur de  l’audiovisuel pour  l’exécution des analyses de marchés dans  le nouveau cadre européen en matière de 
communications électroniques », Brussel, 28 juli 2006, 36. 
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b. Residuaire bevoegdheden inzake omroep en telecommunicatie 

ART. 35 GW. – PRINCIPE – TOELICHTING – Hierboven werd al toegelicht dat de federale overheid   ‐ bij wijze 

van overgangsmaatregel ‐  over de residuaire bevoegdheden beschikt op grond van artikel 35 Gw.631 In 

de hierna volgende paragrafen wordt stilgestaan bij de concrete toepassing of invulling van dit principe.  

ART. 35 GW. – RESIDUAIRE FEDERALE BEVOEGDHEID – TELECOMMUNICATIE – Zo  is de federale overheid bevoegd 

voor  alle  elektronische  telecommunicatie,  met  uitzondering  van  de  omroep,  die  aan  de 

gemeenschappen is toegewezen. Het Grondwettelijk Hof formuleert het als volgt: de federale overheid 

is bevoegd voor  “andere vormen van  telecommunicatie dan  radio‐omroep en  televisie”632.   Hoewel er 

minder  duidelijkheid  bestaat  over  de  kwalificatie  ervan,  moet  naar  aanleiding  hiervan  toch  in 

herinnering  worden  gebracht  dat  het  Grondwettelijk  Hof  van  oordeel  is  dat  ondanks  de 

gemeenschapsbevoegdheid inzake omroep, de federale overheid toch bevoegd blijft voor de algemene 

politie van de radio‐elektrische golven, naast de door de BWHI voorziene uitzondering  in verband met 

het  uitzenden  van  de  regeringsmededelingen  van  de  federale  overheid.  Aangezien  er  voor  de 

etherpolitie geen enkele expliciete  juridische grondslag bestaat,  lijkt het redelijk ervan uit  te gaan dat 

deze taak ook als een residuaire bevoegdheid moet worden beschouwd. 

ART. 35 GW. – RESIDUAIRE TERRITORIALE FEDERALE BEVOEGDHEID – Tenslotte moet er nog worden herinnerd aan 

de  bijzondere  situatie  van  tweetalige  gebied  Brussel‐Hoofdstad  worden  vermeld,  waar  een  zekere 

territoriale residuaire bevoegdheid lijkt te bestaan voor de federale overheid633. 

c. Bijzonder geval: diensten voor de informatiemaatschappij 

DIENSTEN INFORMATIEMAATSCHAPPIJ – FEDERAAL – RESIDUAIR OF ECONOMIE? – Verder lijkt de federale overheid er 

totnogtoe zonder al te veel problemen van uit te gaan dat ook het reglementeren van de diensten van 

de  informatiemaatschappij  grotendeels  tot haar bevoegdheden behoort. Op  federaal  vlak wordt  een 

dienst van de informatiemaatschappij door artikel 2, 1° van de wet van 11 maart 2003634 omschreven als 

zijnde  “elke  dienst  die  gewoonlijk  tegen  vergoeding,  langs  elektronische  weg  op  afstand  en  op 

individueel verzoek van een afnemer van de dienst verricht wordt”. Dit is een getrouwe overname van de 

Europese  definitie  in  de  richtlijn  over  elektronische  handel635.  Probleem  is  echter  vast  te  stellen  op 

grond van welke bepaling de federale overheid bevoegd is voor deze materie.  

DIENSTEN  INFORMATIEMAATSCHAPPIJ  –  FEDERAAL  –  RESIDUAIR  OF  ECONOMIE?  –  GRONDWETTELIJK  HOF  –  Uit  de 

rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof  kan  weinig  worden  afgeleid.  Het  Hof  maakt  in  zijn  arrest 

                                                            
631

 Supra, Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling A. I. “Bevoegdheidsverdeling – beginselen en terminologie”, p. 98 e.v. 

632
 Zie: GwH 8 november 2006, nr. 163/2006,  r.o. B.3.1.; GwH 13  juli 2005, nr. 128/2005,  r.o. B.4.2.; GwH 14  juli 2004, nr.° 

132/2004, r.o. B.4.2.  

633
 Supra b. “Bevoegdheid ratione loci van de Gemeenschappen”, p. 150 e.v. 

634
 Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, BS 17 maart 

2003, laatst gewijzigd door art. 59 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005. 

635
 Richtlijn EP en Raad 8 juni 2000, nr. 2000/31 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij, met 

name de elektronische handel, in de interne markt, Pb.L 17 juli 2000, afl. 178, 1.  
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155/2004  over  het  beroep  tot  vernietiging  van  de  wet  van  12 mei  2003  betreffende  de  juridische 

bescherming  van  diensten  van  de  informatiemaatschappij  gebaseerd  op  of  bestaande  uit 

voorwaardelijke toegang636 immers geen specifiek onderscheid tussen de residuaire bevoegdheden van 

de federale overheid enerzijds, en de exclusieve federale bevoegdheden inzake economie637 anderzijds. 

Tenslotte  besluit  het  Hof  om  de  federale  definitie  van  het  begrip  “diensten  van  de 

informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang” overeind te laten, mits 

interpretatie dat het niet de “radio‐omroep en  televisiediensten omvat”, zodat hieruit weinig verdere 

indicaties kunnen worden getrokken. Wel kan worden gewezen op het feit dat het Grondwettelijk Hof 

zich al  in 2002 positief uitsprak over de  regelingen die de gemeenschappen  inzake  video on demand 

hadden  uitgevaardigd  en  die  toentertijd  op  Europees  niveau  zeker  als  diensten  van  de 

informatiemaatschappij werden beschouwd638. 

d. Open vraag: federale impliciete bevoegdheden? 

ARTIKEL 10 BWHI – FEDERALE IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN? – Artikel 10 BWHI erkent uitdrukkelijk de toepassing 

van de theorie van de impliciete bevoegdheden ten voordele van de gemeenschappen en gewesten. De 

vraag  is nu of de federale overheid zich op dit artikel of het eraan ten grondslag  liggende principe ook 

zou kunnen beroepen om een bevoegdheid uit  te oefenen die noodzakelijk blijkt voor de uitoefening 

van  haar  eigen  (toegewezen  of  residuaire)  bevoegdheden. Het Grondwettelijk Hof  heeft  deze  vraag 

nooit duidelijk beantwoord en de rechtsleer lijkt hierover verdeeld639. 

                                                            
636

 GwH 22 september 2004, nr. 155/2004. 

637
 Zie art. 6, §1, VI, al. 4 en al. 5 BWHI. Dit artikel vangt aan met « wat de economie betreft » om vervolgens de verschillende 

bevoegheden en hun  toekenning aan de gewesten of aan de  federale overheid op  te nemen.  Is het mogelijk dat er  inzake 
economie  andere,  niet  in  dit  artikel  opgesomde  bevoegdheden  bestaan,  die  dus  als  residuaire  bevoegdheden  onder  de 
bevoegdheid van de federale overheid zouden vallen ? We stellen de vraag, maar merken ter zake op dat heel wat aspecten 
inzake economie wel expliciet vermeld zijn  in dit artikel en sommige ervan ook zeer ruim geformuleerd zijn (bijvoorbeeld het 
« economisch beleid »). Er lijkt ons dus weinig ruimte te bestaan voor residuaire federale bevoegdheden inzake economie, of ze 
zouden o.i. noodzakelijkerwijs zeer beperkt moeten zijn. 

638
 C. UYTTENDAELE en P. VALCKE, “De kwalificatie van interactieve informatiediensten als omroep: loopt het Belgische Arbitragehof 

voor op Europa?, noot onder GwH 6 november 2002, nr. 156/2002, Mediaforum 2003/3, 112‐116. 

639
 Hebben de toepassing van deze theorie in het voordeel van de federale Staat explicitiet uitgesloten omdat ze menen dat ze 

enkel zin heeft voor de overheden die over toegekende bevoegdheden beschikken : : J. VELAERS, De Grondwet ende Raad van 
State,  afdeling  Wetgeving:  vijftig  jaar  adviezen  an  wetgevende  vergaderingen  in  het  licht  van  de  rechtspraak  van  het 
Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 826.F. DEHOUSSE, noot onder RvS 4 april 1986, Ann.dr.Lg. 1986, 344 ; Y. LEJEUNE, noot 
onder RvS, 4 april 1986,  JT 1987, 270. Hebben de  toepassing ervan daarentegen  toegelaten : M. UYTTENDAELE, Précis de droit 
constitutionnel  belge.  Regard  sur  un  système  institutionnel  paradoxal,  Bruylant,  Brussel,  2005,  950  e.v.  en  G.  CEREXHE,  Les 
compétences  implicites  et  leur  application  en  droit  belge,  Bruylant,  Bruxelles,  1989,  181.  Volgens  deze  laatste  (p.  181), 
« corolairement à l’interprétation téléologique, les compétences implicites visent à donner un effet pratique à une compétence, 
à  lui  permettre  de  réaliser  son  objectif,  et  ce  qu’elle  soit  expressément  attribuée  ou  résiduelle. »  Nochtans,  « une  double 
constatation  s’impose.  En  premier  lieu,  il  est  parfois  difficile  de  distinguer  les  compétences  implicites  des  compétences 
résiduelles  (…). Peuvent  seules être qualifiées d’implicites,  les compétences qui  relèvent en principe des communautés et des 
régions mais qui sont nécessaires à  l’exercice des compétences  résiduelles dont  l’existence ne  fait aucun doute. En deuxième 
lieu,  les  compétences  implicites  de  l’Etat  doivent  être  interprétées  plus  restrictivement  que  celles  des  communautés  et  des 
régions, car elles ne peuvent porter fondamentalement atteinte aux attributions de ces collectivités qui, dans la mesure où elles 
sont limitativement énumérées, constituent une limite stricte à l’étendue des compétences implicites de l’Etat. Excepté ces deux 
dernières remarques, les pouvoirs implicites exercés par l’autorité fédérale requièrent les mêmes conditions que pour les entités 
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4. Synthese 

BEVOEGDHEIDSVERDELING  INFORMATIEMAATSCHAPPIJ  –  SYNTHESE  –    Grafisch  kan  de  bevoegdheidsverdeling 

tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten als volgt worden voorgesteld. Hierbij 

valt vooral de verticaliteit, of sterke technologische oriëntatie van de Belgische bevoegdheidsverdelende 

systeem meteen op: de bevoegdheid inzake inhoud wordt gevolgd door die inzake technische aspecten 

en er wordt  in principe een strikt onderscheid gemaakt tussen radio‐omroep en televisie enerzijds, en 

telecommunicatie  anderzijds.  Precies  op  dat  vlak  verschilt  onze  aanpak  duidelijk  van  de  Europese 

benadering die  in principe met alle elektronische‐communicatiesystemen als dusdanig omgaat, op een 

horizontale wijze, zonder rekening te houden met hun bestemming of hun gebruik.  

  Gemeenschapsbevoegdheden   Federale bevoegdheden  Gewestbevoegdheden 

U
IT
G
A
N
G
SP
U
N
T 

Radio‐omroep en televisie (als 

culturele aangelegenheid) 

exclusieve toegewezen 

bevoegdheid, inclusief technische 

aspecten als accessorium (incl. 

bijbehorende faciliteiten) 

Uitzonderingen: federale 

regeringsmededelingen en 

etherpolitie 

Residuaire bevoegdheden inzake andere 

vormen van telecommunicatie dan radio‐

omroep en televisie 

Toegewezen bevoegdheden inzake 

economie (o.a. mededinging, consument, 

EMU, enz.) 

Bovendien: federale 

regeringsmededelingen en etherpolitie 

 

Toegewezen bevoegdheden 

inzake economie, 

ruimtelijke ordening en 

milieubescherming 

P
A
R
A
LL
EL
  Relevante parallelle bevoegdheden: 

 inzake fundamentele rechten (bijvoorbeeld: bescherming persoonlijke levenssfeer) 

 oprichten eigen overheidsinstanties voor toezicht (bijvoorbeeld: markttoezichthoudende instanties) 

O
V
ER

IG
E 

Overige relevante bevoegdheden: 

 onderwijs, bibliotheken, ... (gemeenschappen en gewesten) 

 impliciete bevoegdheden (gemeenschappen, gewesten (en federaal?)) 

Figuur: Schematische voorstelling bevoegdheidsverdeling elektronische communicatie 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                
fédérées »  en  Y.  KREINS,  « Les  pouvoirs  implicites  au  sens  de  l’article  10  de  la  loi  spéciale  du  8  août  1980  –  Une  erreur 
législative ? », JT 1985, 487 . 
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Afdeling B. Samenwerking 

OVERZICHT – In het eerste deel van dit proefschrift werd onder de titel “Wijzigende technologie, markten 

en overheid” betoogd dat een aantal technologische en economische evoluties een belangrijke invloed 

hebben gehad en zouden blijven hebben op de markten voor elektronische communicatie. In het eerste 

hoofdstuk  van  het  tweede  deel    (“Belgische  en  Europese  elektronische‐communicatiesector  in 

perspectief”) schetsten wij onder meer op welke wijze Europa deze evoluties in rekening bracht. Daarbij 

werd onder meer aandacht besteed aan het creëren van een nieuw, horizontaal georganiseerd kader 

voor alle  transport van elektromagnetische signalen dat zich steeds verder  lijkt  terug  te  trekken  in de 

richting  van  de  loutere  toepassing  van  het  gemene mededingingsrecht.  Het  tweede  hoofdstuk  van 

datzelfde  deel  bevat  twee  afdelingen,  waarvan  de  eerste  (Afdeling  A.  Bevoegdheidsverdeling) 

onderzoekt  op  welke  wijze  de  bevoegdheden  met  betrekking  tot  de  elektronische  communicatie 

verdeeld liggen over de verschillende overheden in ons land. Samen met de pogingen tot verduidelijking 

vanwege het Grondwettelijk Hof, stopte die analyse chronologisch gezien  in de  loop van 2004.  In deze 

tweede afdeling van dat hoofdstuk zal vervolgens worden stilgestaan bij de samenwerkingsverplichting 

die het Grondwettelijk Hof sindsdien aan de verschillende overheden oplegt640. 

INLEIDING – ACHTERGROND – Vóór de arresten van het Grondwettelijk Hof uit de  jaren 1990‐91 werd de 

omroepbevoegdheid  van  de  gemeenschappen  zo  opgevat  dat  zij  enkel  betrekking  had  op  de 

inhoudelijke, strikt culturele aspecten. Voor de netwerken bleef de federale overheid bevoegd op grond 

van  haar  algemene  economische  bevoegdheden  en/of  de  federale  residuaire  bevoegdheid.  Daarin 

kwam  echter  verandering  door  de  arresten  van  het  Grondwettelijk  Hof,  waarin  het  stelde  dat  de 

technische aspecten moesten worden geacht deel uit te maken van de omroepbevoegdheid. Tot diep in 

de  jaren  ’90  viel  het  bevoegdheidsrechtelijke  onderscheidingscriterium  dus  samen  met  een 

technologisch onderscheid: een bepaalde transmissie‐infrastructuur kon in principe toch maar gebruikt 

worden  voor  één  welbepaalde  soort  dienst.  Het  coaxnetwerk  kon  enkel  worden  gebruikt  voor  het 

uitzenden  van  lineaire  stromen  van  al  dan  niet  breedbandige  informatie  (met  name:  bewegende 

televisiebeelden of  radio),  terwijl over het koperdraadnetwerk een beperkt volume aan  informatie  in 

twee richtingen kon worden verzonden (bijvoorbeeld: spraaktelefonie). De overheid die “bevoegd” was 

voor  een  bepaald  netwerk,  regelde  ineens  “alle”  diensten  die  door middel  van  dat  netwerk  konden 

worden geleverd. In die situatie kwam omstreeks de eeuwwisseling verandering door een verregaande 

convergentie tussen allerlei diensten en netwerken waarvan moeilijk kan worden geargumenteerd dat 

                                                            
640

  Zie  onder meer:  GwH  14  juli  2004,  nr.132/2004  van  (gedeeltelijke  vernietiging  federale  BIPT‐wet);  GwH  13  juli  2005, 
nr.128/2005  (gedeeltelijke  vernietiging  Vlaams  decreet);  GwH  8  november  2006,  nr.163/2006  (gedeeltelijke  vernietiging 
decreet Franse gemeenschap). Over de door die arresten opgelegde verplichting tot samenwerking, zie onder meer: P. VALCKE 
en D. STEVENS, “Marktregulering in de telecommunicatiesector: hof van beroep verfijnt institutionele en procedurele aspecten” 
(noot onder Brussel, 1 juni 2007), TBH 2008/9, 821‐833; D. STEVENS en P. VALCKE, “Verplichte samenwerking in de elektronische‐
communicatiesector: wat baten kaars en bril...’ (noot onder GwH 8 november 2006, nr. 163/2006, TBH 2007, afl. 3, 227 – 232; 
Q. COPPIETERS  ’T WALLANT, E.  LIEVENS, R. QUECK, D. STEVENS en P. VALCKE,  “Le nouveau  cadre  réglementaire des  communications 
électroniques: une avancée significative sur un terrain incertain?”, RDTI 2006, 69 – 105; D. STEVENS, “De bevoegdheidverdeling in 
de elektronische communicatie: van uit de hand gelopen schietincident tot nucleaire ramp?” (noot onder GwH nr. 132/2004 en 
nr. 155/2004), AM 2005/2, 159 – 166. 
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het ofwel om telecommunicatie, ofwel om radio‐omroep en televisiediensten ging. Aangezien éénzelfde 

infrastructuur  in  beginsel  neutraal  is  en  dus  voor  alle  doeleinden  gebruikt  kan  worden,  kunnen 

meerdere  wetgevers  en  meerdere  toezichthouders  tegelijk  bevoegd  zijn  over  deze  infrastructuur, 

naargelang de uiteenlopende diensten die erover worden geleverd.  In  juli 2004 zag het Grondwettelijk 

Hof blijkbaar in dat het zich in zijn pogingen tot het verder onderscheiden van radio‐omroep en televisie 

noodzakelijkerwijs zou vastrijden en veranderde het Hof het geweer van schouder. Sindsdien probeert 

het Hof  immers niet zozeer de bevoegdheden  inzake telecommunicatie en radio‐omroep van elkaar te 

onderscheiden, maar wel de betrokken overheden op grond van een redenering aan de hand van het 

proportionaliteitsbeginsel aan  te sporen  tot een samenwerking waarin echter door de bijzondere wet 

niet wordt voorzien. Een evaluatie van de grondslag, omvang en vormgeving  van die  verplichting  tot 

samenwerking  is het  voorwerp  van deze afdeling. Hierbij  kan worden opgemerkt dat het niet  zozeer 

gaat  over  een  probleem  op  het  niveau  van  de  toekenning  van  bevoegdheden  aan  de  verschillende 

overheden,  en  niet  zozeer  over  een  mogelijke  inbreuk  op  de  bevoegdheidsverdelende  regels  als 

dusdanig641, maar wel over de  vraag op welke wijze de  verschillende overheden hun  respectievelijke 

bevoegdheden kunnen/mogen uitoefenen642. Kort   –   en met een kwinkslag naar de ruimere politieke 

actualiteit  –    zou  men  dus  kunnen  stellen  dat  we  in  deze  afdeling  nagaan  in  welke  mate  de 

technologische convergentie ertoe heeft geleid dat de  “limieten van de  juridische divergentie”  in ons 

land zijn bereikt...  

I. Adviezen Raad van State en arresten Grondwettelijk Hof: overzicht643 

RAAD VAN STATE – 2002 – ADVIES L.33.255/4 – BIPT‐WET – Het spreekwoordelijk schot voor de boeg inzake 

de  voor  de  omzetting  van  de  Europese  richtlijnen  over  elektronische  communicatie  vereiste 

samenwerking,  werd  door  de  Raad  van  State  gegeven,  die  de  eerdere  rechtspraak  van  het 

Grondwettelijk Hof interpreterend, in zijn advies van 5 juni 2002 over het voorontwerp BIPT‐wet644 het 

volgende  stelde:  “Algemeen  beschouwd  is  door  de  technologische  convergentie  van  de 

telecommunicatiesector  en  de  audiovisuele  sector,  waarmee  in  de  Europese  regelgeving  via  de 

voormelde  richtlijnen  naar  behoren  rekening  is  gehouden,  het  niet  langer  denkbaar  dat  de  federale 

Staat, die bevoegd  is  voor  telecommunicatie enerzijds, en de gemeenschappen, die bevoegd  zijn  voor 

radio‐omroep en televisie, met inbegrip van de «technische aspecten» ervan anderzijds, elk afzonderlijk 

de  maatregelen  kunnen  treffen  om  een  regelgeving  voor  de  eenheidsmarkt  van  elektronische‐

                                                            
641

 Zie: GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005, r.o. B.5.4, waar het Hof erkent dat de Vlaamse Gemeenschap, waarvan een decreet in 
vraag werd gesteld, binnen de beperkingen van haar bevoegdheden als decreetgever was gebleven en dat haar gedrag op zich 
geen  inbreuk  op  de  bevoegdheidsregels  inhield, maar  vervolgens  (in  r.o.  B6.3  en  B6.4.)  de  eenzijdige  uitoefening  van  die 
bevoegdheid als een schending van de bevoegdheidsregels beschouwt.  

642
 Zie ook  in die zin: R. QUECK en Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, « La compétence de  la Communauté germanophone en matière de 

radiodiffusion aux prises avec le progrès technologique », in in K. STANGHERLIN (ed.), La Communauté germanophone de Belgique 
– Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Brussel, La Charte, 2005, 406 ‐ 445. 

643
 Grotendeel gebaseerd op D. STEVENS, "De bevoegdheidverdeling in de elektronische communicatie: van uit de hand gelopen 

schietincident tot nucleaire ramp?" (noot onder GwH nr. 132/2004 en nr. 155/2004), AM 2005/2, 159 ‐ 166. 

644
 Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij voorontwerp van BIPT‐wet, Parl.St. Kamer, 2001 –02, nr. 1937/001,  56‐57. 
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communicatienetwerken en ‐diensten uit te werken. [...]Het gemeenschappelijk [Europese] regelgevend 

kader, waarop  de  kaderrichtlijn  betrekking  heeft,  kan  alleen  geldig worden  omgezet  als  vooraf  een 

samenwerkingsakkoord gesloten wordt, zoals bedoeld  in artikel 92bis van de voormelde bijzondere wet 

van  8  augustus  1980,  tenzij  de  wetgever,  met  een  bijzondere  meerderheid,  voorziet  in  een 

bevoegdheidsverdeling die, naar het voorbeeld van de Europese regelgeving, een onderscheid zou maken 

tussen de transmissie van elektronische communicatie en de  inhoud ervan”. Deze argumenten werden 

door de  federale wetgever echter  zonder  veel erg  van  tafel  geveegd en  in een drafje werd de BIPT‐

wetgeving door het parlement gesluisd. Aangezien het  federale niveau niet  inging op de opmerkingen 

van de Raad van State en de ondernomen poging tot samenwerking op de klippen was gelopen, werd op 

het  terrein  stilaan duidelijk  dat de  verschillende overheden de  elektronische‐communicatierichtlijnen 

elk voor zich zouden moeten omzetten645.  

RAAD VAN STATE – OVERIGE ADVIEZEN – VERDER VERLOOP – Terwijl in de daarop volgende periode de Franstalige 

kamer  van  Raad  van  State  in  zijn  advies646  over  het  voorontwerp  van  decreet  van  de  Franse 

gemeenschap over de radio‐omroep uitvoerig citeert uit het eerdere advies bij de federale BIPT‐wet647, 

merkt de Nederlandstalige vakantiekamer naar aanleiding van het Vlaamse ontwerp eigenaardig genoeg 

slechts het volgende op: “De gemeenschappen zijn ten dele bevoegd voor de omzetting van de richtlijnen 

inzake  elektronische‐communicatie,  aangezien  sommige  van  de  betrokken  richtlijn  bepalingen 

uitdrukkelijk betrekking hebben op omroepactiviteiten en sommige andere richtlijnbepalingen algemeen 

geformuleerd zijn en zowel betrekking hebben op telecommunicatie als omroep”648.  

VLAAMSE  OVERHEID  BINDT  DE  KAT  DE  BEL  AAN  –  Intussen  besliste  de  Vlaamse  regering  de  stok  in  het 

hoenderhok te gooien door bij het Grondwettelijk Hof een verzoek tot vernietiging in te dienen tegen de 

federale BIPT‐wet. Tijdens de loop van die procedure wordt door de federale overheid en de Duitstalige 

gemeenschap volop doorgewerkt aan het finaliseren van hun wetgevende initiatieven. Op 28 juni 2004 

geeft de Raad van State zijn advies649 over het federale voorontwerp van wet tot implementatie van de 

richtlijnen inzake elektronische communicatie. Daarin citeert de Raad opnieuw uitvoerig uit zijn eerdere 

advies van 5 juni 2002. Voortbouwend op het intussen gewezen arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 

november 2002650 stelt de Raad bovendien: “Deze materiële bevoegdheidsverdeling heeft tot gevolg dat, 

                                                            
645

 D.  STEVENS,  C. UYTTENDAELE,  en  P.  VALCKE  (i.s.m.  R. QUECK)     "De  implementatie  van  de  communicatierichtlijnen  in  België: 
kwintet of kakofonie?", Computerr. 2003/1, 44‐61; Ph. GERARD, R. QUECK, P. VALCKE en D. STEVENS, "Réglementation des réseaux et 
services de communications électroniques  ‐ Perspectives européennes et enjeux pour  la Belgique fédérale", AM 2002‐3, 257‐
272. 

646
 Adv.RvS 13 november 2002, nr. 33.865/4 bij het voorontwerp van Decr.Fr. over de radio‐omroep, Parl.St. Fr.Gem.R., 2002‐

03, nr. 357/1. 

647
 Supra. 

648
 Adv.RvS 31  juli 2003, nr. 35.686/1/V bij het voorontwerp van decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de 

decreten betreffende de radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van sommige andere bepalingen 
betreffende de radio‐omroep en de televisie, Parl.St. Vl.Parl. 2003‐04, nr. 2156/1, 81. 

649
 RvSt 28 juni 2004, nr. 37.295/4 bij voorontwerp van wet betreffende de elektronische communicatie, Parl.St. Kamer 2004‐

05, nr. 1425/001, 211 – 237. 

650 GwH 6 november 2002, nr. 156/2002. 
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hoewel de gemeenschappen bevoegd zijn om de technische aspecten van de overbrenging van signalen 

te regelen voorzover deze aspecten het accessorium vormen van de aangelegenheid van radio‐omroep 

en  televisie,  ze  voor  deze  transmissiesystemen  alleen  regels  mogen  uitvaardigen  in  zoverre  deze 

systemen worden gebruikt voor zulke overbrenging. Diezelfde systemen vallen onder de bevoegdheid van 

de federale overheid, voorzover ze worden gebruikt voor de overbrenging van informatie die niet onder 

radio‐omroep valt”. Op basis hiervan komt de Raad tot een aantal terminologische verduidelijkingen van 

de  definities  van  de  begrippen  “elektronische‐communicatienetwerk”  en  “elektronische‐

communicatiedienst”,  die  later  in  het  ontwerp  van wet worden  opgenomen651.  Opnieuw  blijven  de 

opmerkingen over samenwerking echter grotendeels onbeantwoord. 

GRONDWETTELIJK HOF  –    ARREST  132/2004  –  INLEIDING  –  Intussen  heeft  ook  het Grondwettelijk Hof  niet 

stilgezeten. Op 14 juli 2004 doet het uitspraak652 en vernietigt het artikel 14 van de federale BIPT‐wet. In 

essentie  lijkt het Hof  te  stellen dat de  verschillende overheden wel degelijk elk  afzonderlijk bevoegd 

zijn653, maar  dat  zij  hun  bevoegdheid  door  de  technologische  evolutie  enkel  kunnen  uitoefenen  in 

overleg met alle  andere betrokken overheden654.  In elk  geval  concludeert het Hof uiteindelijk dat de 

federale wetgever  het  evenredigheidsbeginsel  heeft  geschonden  door  eenzijdig  het  statuut  van  zijn 

markttoezichthouder  te  regelen:  “In  de  regel  houdt  de  afwezigheid  van  samenwerking  in  een 

aangelegenheid  waarvoor  de  bijzondere  wetgever  daartoe  niet  in  een  verplichting  voorziet,  geen 

schending in van de bevoegdheidsregels. (alinea)Te dezen zijn evenwel de bevoegdheden van de federale 

Staat en de gemeenschappen  inzake de elektronische‐communicatie‐infrastructuur, ten gevolge van de 

technologische evolutie, dermate verweven geworden dat ze niet meer dan in onderlinge samenwerking 

kunnen  worden  uitgeoefend.  Daaruit  volgt  dat  de wetgever,  door  eenzijdig  de  bevoegdheid  van  de 

regulator van de telecommunicatie te regelen, het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden dat eigen is 

aan elke bevoegdheidsuitoefening” 655.  

GRONDWETTELIJK  HOF  –    ARREST  132/2004  –  REDENERING  –  Door  eenzijdig  de  bevoegdheid  van  haar 

toezichthoudende  instantie van de telecommunicatiesector te regelen, heeft de federale overheid dus 

volgens het Hof het evenredigheidsbeginsel geschonden. Wat de motivering voor zijn uitspraak betreft, 

wijst  het Hof  enerzijds  op  de  toenemende  technologische  convergentie  tussen  telecommunicatie  en 

omroep, waardoor eenzelfde infrastructuur gebruikt wordt voor verschillende doeleinden, en anderzijds 

op artikel 3, al. 4  kaderrichtlijn656, dat  lidstaten verplicht  te voorzien  in een  samenwerking  tussen de 

verschillende  regelgevende  instanties  die  bevoegd  zijn  in  het  domein  van  de  elektronische 

communicatie.  Uiteindelijk  vernietigt  het  Grondwettelijk  Hof  artikel  14  BIPT‐wet,  doch  behield  de 

                                                            
651

 RvSt 28 juni 2004, nr. 37.295/4 bij voorontwerp van wet betreffende de elektronische communicatie, Parl.St. Kamer 2004‐
05, nr. 1425/001, 211 – 217. 

652
 GwH 14 juli 2004, nr.132/2004. 

653
 GwH 14 juli 2004, nr.132/2004, r.o. B.4.2. 

654
 GwH 14 juli 2004, nr.132/2004, r.o. B.5.1. 

655
 GwH 14 juli 2004, nr.132/2004, r.o. B.6.2. 

656
 Infra 269 e.v. 
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gevolgen  ervan  “tot  de  inwerkingtreding  van  een  in  gemeenschappelijk  overleg  tot  stand  gekomen 

regeling  en  uiterlijk  tot  31  december  2005”657.  Het  Hof  vereist met  andere woorden  een  vorm  van 

overleg, zonder zich evenwel uit te spreken over de concrete modaliteiten, vermits het op dit vlak het 

volgende  stelt:  “Het  komt  de  bijzondere  wetgever  toe  te  oordelen  of  voor  het  regelen  van  de 

elektronische  informatie‐infrastructuur  in een verplichte samenwerking moet worden voorzien, dan wel 

of  een wijziging  van de  bevoegdheidsverdeling  inzake  telecommunicatie noodzakelijk  is,  teneinde  een 

samenhangend beleid te waarborgen”.658 

RAAD  VAN  STATE  –  ADVIES  37.660/3  – DUITSTALIGE  GEMEENSCHAP  – Ondanks  deze  uitspraak wordt  op  het 

federale  niveau  nog  steeds  doorgewerkt  aan  het  wetsontwerp  betreffende  de  elektronische 

communicatie. Ook  de  Duitstalige  gemeenschap  heeft  intussen  een  voorontwerp  klaar waarover  de 

Raad van State om advies wordt gevraagd. Verwijzend naar de hierboven aangehaalde passage uit het 

arrest nr. 132/2004 van het Grondwettelijk Hof  stelt de Raad  in  zijn advies659  zonder meer dat moet 

worden besloten tot de onbevoegdheid van de Duitstalige gemeenschap om de regels  in verband met 

de elektronische‐communicatienetwerken en de daarvoor bevoegde regulator eenzijdig vast te stellen. 

Als gevolg daarvan diende de materie aanhangig te worden gemaakt bij het Overlegcomité660. 

GRONDWETTELIJK HOF –   ARREST 128/2005 – Korte  tijd  later,  in  zijn arrest van 13  juli 2005, bevestigt het 

Grondwettelijk  Hof  nogmaals  zijn  eerdere  redenering,  en  besloot  vervolgens  dat  ook  de  Vlaamse 

decreetgever,  door minstens  ten  dele  eenzijdig  de  “aan  de  radio‐omroep  en  de  televisie  en  aan  de 

telecommunicatie  gemeenschappelijke  elektronische  transmissie‐infrastructuur”  te  regelen,  de  het 

evenredigheidsbeginsel  heeft  geschonden661.  Door  de  grote  onderlinge  verwevenheid  van  beide 

bevoegdheidsdomeinen  moet  er  in  een  vorm  van  samenwerking  tussen  de  federale  Staat  en  de 

gemeenschappen worden voorzien, zodat zij hun respectieve normen op elkaar kunnen afstemmen om 

te vermijden dat die  infrastructuur aan  tegenstrijdige bepalingen wordt onderworpen662.  In dit arrest 

vernietigde het Hof artikel 18 van het decreet van de Vlaamse gemeenschap van 7 mei 2004 (waarmee 

de  Vlaamse  overheid  de  elektronische‐communicatierichtlijnen  omzette  in  haar  omroepwetgeving; 

infra). 

                                                            
657

 Mogelijkheid voorzien door art. 8 bijzondere wet Arbitragehof. 

658
 GwH 14 juli 2004, nr.132/2004, r.o. B.7.2. Dit terwijl het Hof tot kort voordien weigerde om het proportionaliteitsbeginsel in 

die zin toe te passen, zie (in een zaak tussen de gemeenschappen onderling in verband met de toewijzing van radiofrequenties): 
GwH  24  juni  2003,  nr.  92/2003.  Het Hof  stelt  overigens  zelf  vast  dat  nu  noch  de Grondwet,  noch  de  BWHI  in  verplichte 
samenwerking voorzien, het de betrokken overheden vrijstaat te beoordelen of het opportuun is gebruik te maken van artikel 
92bis BWHI. 

659
 Adv.RvS 28 september 2004, nr. 37.660/3 bij ontwerp van Decr.D over de radio‐omroep en de  filmvoorstellingen, Parl.St. 

D.Gem.R., 2004 – 05, nr. 35/1,  78 – 82. 

660
 Art. 3, §3 RvS‐wet, zie supra 108. 

661
 GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005, r.o. B.6.4.  

662
 GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005, r.o. B.6.3. 
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GRONDWETTELIJK HOF –  ARREST 163/2006 – Nog een jaar later was de Franse gemeenschap aan de beurt: in 

het  arrest  van  8  november  2006  vernietigt  het  Grondwettelijk  Hof  ook  de  bepalingen  uit  diens 

omroepdecreet  van  27  februari  2003  die  betrekking  hadden  op  de  elektronische‐

communicatienetwerken  wegens  de  schending  van  het  proportionaliteitsbeginsel663.  In  dit  decreet 

definieerde  de  Franse  gemeenschap  een  teledistributienetwerk  als  een  netwerk  dat  georganiseerd 

wordt met het oog op het overbrengen aan het publiek, door middel van coaxiale kabel664, van signalen 

die de drager zijn van radio‐omroepdiensten. Ondanks deze definitie kan volgens het Grondwettelijk Hof 

niet worden uitgesloten dat die  infrastructuur ook voor telecommunicatie zou worden aangewend. De 

bestreden bepalingen hebben een algemene draagwijdte waardoor ze ook van toepassing kunnen zijn 

op de aan radio‐omroep en telecommunicatie gemeenschappelijke  infrastructuur665. Door eenzijdig de 

betwiste  bepalingen  op  te  stellen,  heeft  de  Franse  gemeenschap  het  evenredigheidsbeginsel 

geschonden666. 

SAMENWERKINGSAKKOORD EN VERDERE EVOLUTIE – Enkele weken later werd er tussen de federale overheid en 

de  gemeenschappen  een  in  de  schoot  van  het  Overlegcomité  tot  stand  gekomen 

samenwerkingsakkoord afgesloten667. Eigenaardig genoeg heeft het Grondwettelijk Hof zijn theorie van 

verplichte  samenwerking op grond  van het evenredigheidsbeginsel  sindsdien niet meer  toegepast.  In 

zijn  arrest  van  22  november  2006668  kwam  het  Grondwettelijk  Hof  immers  tot  de  conclusie  dat 

samenwerking  tussen de  federale overheid en de gewesten  inzake de problematiek van graafrechten 

niet  kon  worden  vereist,  of  minstens  dat  het  gebrek  eraan  geen  schending  van  het 

evenredigheidsbeginsel  inhield. Nochtans formuleert  in deze materie de federale overheid aanspraken 

op  grond  van  haar  bevoegdheid  inzake  telecommunicatie,  terwijl  de  gewesten  verwijzen  naar  hun 

bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening. Ook in zijn recente arrest van 15 januari 2009669 in verband 

met de problematiek van normen voor niet‐ioniserende straling vermeldt het Grondwettelijk Hof slechts 

de mogelijkheid van samenwerking, maar legt het die niet op. Een onderzoek naar het oordeel van het 

Grondwettelijk Hof over de omvang en de vorm van de noodzakelijke samenwerking dringt zich dus  in 

de hierna volgende paragrafen op. 

                                                            
663

 GwH 8 november 2006, nr. 163/2006. Opmerkelijk  is dat het Hof  zich vanaf 2006  lijkt  te onthouden van een verdere of 
preciezere omschrijving van het omroepbegrip aan de bevoegdheidsverdelende regels, maar er zich toe beperkt te toetsen aan 
het evenredigheidsbeginsel. 

664
 Dit technische criterium is inmiddels opgeheven door het Decr.Fr.Gem. 22 december 2005 tot wijziging van het decreet van 

27 februari 2003 betreffende de radio‐omroep, BS 13 februari 2006. 

665
 GwH 8 november 2006, nr. 163/2006, r.o. B.8. 

666
 GwH 8 november 2006, nr. 163/2006, r.o. B.10. 

667  Samenwerkingsakkoord  van  17  november  2006  tussen  de  Federale  Staat,  de  Vlaamse  Gemeenschap,  de  Franse 
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake 
elektronische‐communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking 
tot elektronische‐communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio‐omroep en 
televisie, infra 194. 

668
 GwH 22 november 2006, nr. 172/2006. 

669
 GwH 15 januari 2009, nr. 2/2009. 
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II. Adviezen Raad van State en arresten Grondwettelijk Hof: analyse 

1. Algemeen 

GRONDWETTELIJK HOF –  ARREST 132/2004 – BEROEP TOT VERNIETIGING – Het voorwerp van het arrest 132/2004 

was een verzoek  tot vernietiging  ingesteld door de Vlaamse Regering. Het verzoek had betrekking op 

vier  federale wetten, waaronder  de wet  van  17  januari  2003 met  betrekking  tot  het  statuut  van  de 

regulator van de Belgische post‐ en telecommunicatiesector, het BIPT. Het Hof heeft uiteindelijk artikel 

14 van deze wet vernietigd “in zoverre aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 

bevoegdheden worden  toegekend met betrekking  tot de aan de  radio‐omroep en –televisie en aan de 

telecommunicatie gemeenschappelijke elektronische transmissie‐infrastructuur”670.  

GRONDWETTELIJK HOF –   ARREST 132/2004 – MOTIVERING – De bezwaren van de Vlaamse  regering hadden 

vooral betrekking op de  ruime termen die  in deze wet werden gebruikt om de bevoegdheden van de 

toezichthouder inzake “telecommunicatie” en “telecommunicatienetwerken” te bepalen en op de vrees 

dat de nieuwe  federale  instantie pogingen  zou ondernemen om  zich  in  te  laten met de bevoegdheid 

inzake de technische aspecten van de radio‐omroep671. Deze ruime termen toonden volgens de Vlaamse 

Regering  aan  dat  deze wet  ook  van  toepassing was  op  elektronische‐communicatienetwerken  en  –

diensten  gebruikt  bij  de  transmissie  van  radio‐  en  televisieomroepsignalen,  aangelegenheid waar  in 

principe de gemeenschappen voor bevoegd zijn. Het Hof meent echter dat uit dit enkele  feit niet kan 

worden afgeleid dat de federale wetgever zijn bevoegdheid heeft overschreden672. Op het vlak van de 

afbakening  van  de  verschillende  bevoegdheden,  merkt  het  Hof  op  dat  de  convergentie  tussen  de 

sectoren  radio‐omroep en  televisie enerzijds,  en  telecommunicatie  anderzijds,  leidt  tot de befaamde 

“despecialisatie”  van  de  netwerken673,  waarna  het  stelt  dat  de  afbakening  van  deze  twee 

aangelegenheden “niet meer kan gebeuren aan de hand van technische criteria zoals de onderliggende 

infrastructuur, de gebruikte netwerken of de eindapparatuur, doch wel aan de hand van inhoudelijke en 

functionele criteria” 674. Het Hof stelt echter meteen daarna wel dat “in zoverre de bevoegdheden van de 

regulator betrekking hebben op de elektronische‐communicatie‐infrastructuur, de federale overheid niet 

de enige overheid  is die bevoegd  is om die aangelegenheid te regelen, nu ook de gemeenschappen op 

grond van hun bevoegdheid inzake radio‐omroep en televisie ter zake kunnen legifereren”. Dit betekent 

dus dat de gemeenschappen en de  federale overheid hun bevoegdheden met betrekking  tot dezelfde 

gezamenlijke elektronische‐communicatie‐infrastructuren niet meer unilateraal  kunnen uitoefenen.  In 

deze situatie acht het Hof dat “uit de technologische convergentie van de telecommunicatiesector en de 

audiovisuele sector,  inzonderheid het gezamenlijke gebruik van bepaalde transmissie‐infrastructuur, de 

absolute  noodzaak  blijkt,  bij  het  behoud  van  de  huidige  bevoegdheidsverdeling,  om  te  voorzien  in 

                                                            
670

 Beschikkend gedeelte van het arrest. 

671
 GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, r.o. A.2.4. 

672
 GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, r.o. B.4.4. 

673
 GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, r.o. B.4.1. 

674
 GwH 14  juli 2004, nr. 132/2004, r.o. B.4.3.   Die het Hof vervolgens verder toepast  in zijn overwegingen B.10.1 en B.10.2., 

supra. 
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samenwerking tussen de federale overheid en de gemeenschappen bij het bepalen van de bevoegdheden 

van de regulator”675. 

GRONDWETTELIJK HOF –  ARREST 132/2004 – (G)EEN INBREUK OP BEVOEGDHEIDSVERDELENDE REGELS? – Artikel 92bis 

BWHI legt echter geen samenwerkingsakkoord op en de afwezigheid ervan kan dus niet als dusdanig een 

inbreuk  uitmaken  op  de  bevoegdheidsverdelende  regels.  Toch  heeft  het  Hof  geoordeeld  dat  “de 

bevoegdheden  van  de  federale  Staat  en  de  gemeenschappen  inzake  elektronische‐communicatie‐

infrastructuur, ten gevolge van de technologische evolutie, dermate verweven zijn geworden dat ze niet 

meer dan in onderlinge samenwerking kunnen worden uitgeoefend”. Het Hof besluit dat “door eenzijdig 

de  bevoegdheid  van  de  regulator  van  de  telecommunicatie  te  regelen,  de  wetgever  het 

evenredigheidsbeginsel heeft geschonden dat eigen is aan elke bevoegdheidsuitoefening”676 en laat dus 

doorschemeren dat de bevoegde federale of gemeenschapswetgever in deze aangelegenheid niet meer 

alleen  kan  legifereren,  aangezien  elk  unilateraal  initiatief  automatisch  onevenredig  zal  blijken  te  zijn 

omwille van de  intense verwevenheid van de  in het geding zijnde bevoegdheden677. Bizar hierbij  is o.i. 

echter wel dat de gemeenschapsbevoegdheid  inzake  “technische aspecten” precies het gevolg  is  van 

eerdere  rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, gebaseerd op het  feit dat deze  technische aspecten 

een  accessorium  zijn  van  de  bevoegdheid  inzake  radio‐omroep  en  televisie  en  er  intrinsiek  deel  van 

uitmaken. Nu oordelen dat  ze dermate verweven  zijn met de  federale bevoegdheden dat  ze enkel  in 

overleg kunnen worden uitgeoefend, lijkt ons dus al bij al minstens weinig consistent... 

GRONDWETTELIJK HOF  –    ARREST  132/2004  –  EINDE  VAN  IMPLICIETE  BEVOEGDHEDEN?  –  In  elk  geval  lijkt  deze 

toepassing van het evenredigheidsbeginsel vooral belangrijke gevolgen  te hebben op de mogelijkheid 

om  in  deze materie  nog  gebruik  te maken  van  impliciete  bevoegdheden. Wanneer  de  verschillende 

overheden  immers  hun  eigen  bevoegdheden  unilateraal  kunnen  uitoefenen  zonder  het 

evenredigheidsbeginsel te schenden, valt moeilijk  in te zien hoe de voorwaarden nog voldaan zouden 

kunnen zijn om op beroep te kunnen doen op de theorie van de impliciete bevoegdheden. Vooral op het 

vlak van het aantonen van de mogelijkheid van een gedifferentieerd regime, lijken zich wat dat betreft 

problemen voor te doen. De verschillende bevoegdheden zijn immers dermate met elkaar verweven dat 

ze noodzakelijk  in onderling akkoord uitgevoerd moeten worden, zodat de voorwaarde van marginaal 

effect op de bevoegdheid  van een andere overheid niet meer vervuld  kan  zijn. Welnu, aangezien de 

unilaterale uitoefening van een eigen bevoegdheid reeds als onevenredig wordt beschouwd, valt niet in 

te  zien hoe de uitoefening  van  een  impliciete bevoegdheid  slechts  een marginaal  effect  zou  kunnen 

hebben, temeer omdat die bevoegdheid in principe aan een andere overheid is toegekend... 

                                                            
675

 GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, r.o. B.5.1.  

676
 GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, r.o. B.6.2. 

677
  Zodoende  lijkt  het Hof  o.i.  overigens  een  nieuwe  bijkomende  en  significante  uitzondering  te  creëren  op  het  hierboven 

vermelde principe van de exclusiviteit van bevoegdheden...  
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2. Omvang van de samenwerkingsverplichting 

OMVANG VAN SAMENWERKINGSVERPLICHTING – OVERZICHT – Op basis van het beginselarrest nr. 132/2004 en de 

erop volgende arresten, wordt in deze paragraaf gepoogd enkele indicaties te geven over de reikwijdte 

van de door het Grondwettelijk Hof vooropgestelde verplichting tot samenwerking. 

a. Wetgeving: bepalen van bevoegdheden 

BEVOEGDHEDEN  REGULATOREN  –  GRONDWETTELIJK  HOF  – Wat  betreft  de  omvang  van  de  verplichting  tot 

samenwerking,  kan men  vooreerst  uit  de  overwegingen  B.5.1  en  B.6.2  van  het  voornoemde  arrest 

132/2004 afleiden dat het Hof oorspronkelijk vooral een samenwerking op het oog had op het vlak van 

het vaststellen door de verschillende wetgevers van de bevoegdheden van hun markttoezichthoudende 

en –regulerende  instanties. Ter zake stelt het Hof  immers: “Uit de technologische convergentie van de 

telecommunicatiesector en de audiovisuele sector, inzonderheid het gezamenlijke gebruik van bepaalde 

transmissie‐infrastructuur,  blijkt,  bij  behoud  van  de  huidige  bevoegdheidsverdeling,  de  absolute 

noodzaak om te voorzien  in samenwerking tussen de  federale overheid en de gemeenschappen bij het 

bepalen  van  de  bevoegdheden  van  de  regulator.”,  alsook  dat  “Daaruit  volgt  dat  de wetgever,  door 

eenzijdig  de  bevoegdheid  van  de  regulator  van  de  telecommunicatie  te  regelen,  het 

evenredigheidsbeginsel heeft geschonden dat eigen is aan elke bevoegdheidsuitoefening. 

b. Uitoefening van bevoegdheden door regulatoren? 

GRONDWETTELIJK HOF – NIET EXPLICIET – Het Hof eist in zijn arrest 132/2004 dus wel samenwerking tussen de 

wetgevers wanneer ze de bevoegdheden van de toezichthouders vaststellen, maar niet expliciet tussen 

de toezichthouders bij het uitoefenen van die bevoegdheden. Dat laatste lijkt echter wel noodzakelijk te 

zijn aangezien er ook op het niveau van hun beslissingen een reëel risico bestaat van tegenstrijdigheden. 

In elk geval geeft het Grondwettelijk Hof op dit vlak blijkt van een grotere terughoudendheid. 

GRONDWETTELIJK HOF – VERWIJZING NAAR EUROPA – Zo beperkt het Grondwettelijk Hof zich er zowel  in zijn 

arrest 132/2004  als  in  latere  arresten  grotendeels  toe  te  vermelden dat  artikel  3,  al. 4  kaderrichtlijn 

dergelijk  overleg  of  samenwerking  oplegt  tussen  de  verschillende  nationale  regelgevende  instanties 

tijdens de uitoefening van hun bevoegdheden.  In zijn arrest 163/2006 verwoordt het Hof dit als volgt: 

“Het Hof merkt overigens op dat de Europese richtlijnen van 7 maart 2002 betreffende de elektronische‐

communicatienetwerken  en  ‐diensten  bepalen  dat,  ten  gevolge  van  de  convergentie  van  de  sectoren 

telecommunicatie,  media  en  informatietechnologie,  alle  transmissienetwerken  en  ‐diensten  binnen 

eenzelfde regelgevingskader moeten vallen. Wanneer er binnen een lidstaat verscheidene regelgevende 

instanties  bestaan,  leggen  de  vermelde  richtlijnen  de  lidstaten  de  verplichting  op  te  zorgen  voor 

samenwerking  in  aangelegenheden  van  gemeenschappelijk  belang  (artikel  3,  lid  4,  van  de 

kaderrichtlijn)”678.  

GRONDWETTELIJK HOF –  IMPLICIET – O.i. blijkt echter niet alleen uit de noodzaak van samenwerking bij het 

bepalen van de bevoegdheden van de markttoezichthouders, maar ook uit de latere rechtspraak van het 

Grondwettelijk  Hof  dat  de  verplichting  tot  samenwerking  zich  niet  beperkt  tot  het  bepalen  van  de 
                                                            
678

 GwH 8 november 2006, nr. 163/2006; r.o. B.5.2. 
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bevoegdheden,  maar  eveneens  betrekking  heeft  op  de  uitoefening  daarvan  door  de  verschillende 

markttoezichthoudende en –regulerende  instanties. Er anders over oordelen zou het nuttig effect van 

de  samenwerking  trouwens  quasi  volledig  teniet  doen.  Tenslotte  kan worden  opgemerkt  dat  uit  de 

praktijk  is gebleken dat de verschillende wetgevers de verplichting tot samenwerking de  facto precies 

hebben ‘doorgeschoven’ naar hun toezichthoudende instanties, overigens niet geheel zonder succes679. 

c. De materiële bepalingen over gemeenschappelijke infrastructuren 

GEMEENSCHAPPELIJKE  INFRASTRUCTUUR  –  GRONDWETTELIJK  HOF  –  MOTIVERING  –  Dat  de  verplichting  tot 

samenwerking  ook  betrekking  had  op  bepaalde  materiële  bepalingen  inzake  elektronische 

communicatie, bleek ten volle uit het arrest 128/2005 van 13  juli 2005 waarin het Hof de vereiste van 

samenwerking  uitbreidt  tot  de materiële  regels met  betrekking  tot  de  “aan  de  radio‐omroep  en  de 

televisie  en  de  telecommunicatie  gemeenschappelijke  elektronische  transmissie‐infrastructuur”680. 

Aangezien er geen overleg had plaatsgevonden over het voorliggende Vlaamse decreet, besloot het Hof 

artikel  18  van  het  decreet  van  de  Vlaamse  gemeenschap  van  7 mei  2004  houdende  wijziging  van 

sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 

januari  1995,  en  van  sommige  andere  bepalingen  betreffende  de  radio‐omroep  en  de  televisie  te 

vernietigen681. 

GEMEENSCHAPPELIJKE INFRASTRUCTUUR – GRONDWETTELIJK HOF – DOELSTELLING – In datzelfde arrest geeft het Hof 

ook opnieuw aan waarom het van oordeel is dat deze samenwerking noodzakelijk is. Volgens het Hof is 

dat zo “teneinde te bewerkstelligen dat die overheden hun respectieve normen op elkaar afstemmen en 

om  te  vermijden  dat  die  infrastructuren  aan  tegenstrijdige  bepalingen worden  onderworpen682”.  De 

samenwerkingsverplichting  in geval van regelingen betreffende gemeenschappelijke  infrastructuren en 

diensten vloeit klaarblijkelijk voort uit de zorg om tegenstrijdige beslissingen te vermijden. Hierbij moet 

wel worden  opgemerkt  dat  het Grondwettelijk  Hof  deze  doelstelling  enkel  lijkt  te  hanteren  als  een 

motivering van zijn rechtspraak, maar niet als een criterium voor het afbakenen van de reikwijdte van de 

samenwerkingsverplichting.  

GEMEENSCHAPPELIJKE  INFRASTRUCTUUR – GRONDWETTELIJK HOF – BEOORDELING –  In dit arrest beperkte het Hof 

de  omvang  of  de  reikwijdte  van  de  verplichte  samenwerking  dus  nog  aan  de  hand  van  het  begrip 

“gemeenschappelijke  infrastructuur”.  Probleem was  echter  dat  het  Hof  in  zijn  arrest  slechts weinig 

                                                            
679

 Infra IV. “Evaluatie huidige samenwerkingsvormen”, p. 194 e.v. 

680
  GwH  13  juli  2005,  nr.  128/2005,  r.o.  B.6.3.  Er  weze  aan  herinnerd  dat  de  Raad  van  State  de  rechtspraak  van  het 

Grondwettelijk Hof reeds in die zin had toegepast dat de Duitstalige gemeenschap in het geheel niet meer bevoegd was om zijn 
decreet  tot  implementatie  van  de  Europese  richtlijnen  inzake  elektronische  communicatie  aan  te  nemen,  zie:  Adv.RvS  28 
september 2004, nr. 37.660/3 betreffende het voorstel van decreet van de Duitstalige Gemeenschap betreffende over de radio‐
omroep en de filmvoorstellingen, Parl.St. D.Gem.R., 2004 – 05, nr. 35/1, 78 – 82. 

681
 Weliswaar opnieuw met een uitgestelde inwerking van die vernietiging tot ten laatste tot 31 december 2005. Eens te meer 

moet  worden  opgemerkt  dat  het  Hof  vermeldt  dat  de  Vlaamse  decreetgever  de  bevoegdheidsverdelende  regels  niet  als 
dusdanig  had  geschonden,  vermits  hij  het  toepassingsgebied  van  zijn  decreet  had  beperkt  door  het  gebruik  van  de  term 
« programmasignalen »: GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005, r.o. B.5.4. 

682
 GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005, r.o. B.6.3. in fine.  
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indicaties  gaf  over  wat  het  daaronder  nu  precies  beschouwde,  zodat  de  vraag  grotendeels 

onbeantwoord bleef wat nu precies bedoeld werd met  “elektronische  transmissie‐infrastructuren die 

gemeenschappelijk zijn aan de omroep en aan  telecommunicatie”683. Wanneer gaat het om dergelijke 

gemeenschappelijke  infrastructuren? Wanneer  is  een  infrastructuur  gemeenschappelijk: wanneer  ze 

effectief gebruikt wordt voor omroep en voor andere vormen van elektronische‐communicatie of  is ze 

dat  ook  wanneer  ze  potentieel  voor  beide  doeleinden  gebruikt  kan  worden?  Er  hoe  te  oordelen 

wanneer er een al dan niet beperkte aanpassing van de betrokken infrastructuur is vereist?684 

d. De materiële bepalingen over gemeenschappelijke diensten 

GRONDWETTELIJK HOF – ARREST 163/2006 – ALGEMEEN – In zijn latere arrest over het verzoek tot vernietiging 

van een aantal bepalingen uit het decreet van de Franse gemeenschap over de radio‐omroep breidt het 

Hof de vereiste samenwerking andermaal uit, door te stellen dat zij betrekking moet hebben op zowel 

de elektronische transmissie‐infrastructuur als de [transmissie]diensten die gemeenschappelijk zijn voor 

de radio‐omroep en de televisie685.  

GRONDWETTELIJK HOF – ARREST 163/2006 – UITBREIDING TOT GEMEENSCHAPPELIJKE (TRANSMISSIE)DIENSTEN – In dat 

arrest bepaalt het Grondwettelijk Hof dat de samenwerkingsplicht  tussen de  federale overheid en de 

gemeenschappen betrekking heeft op “de aan de radio‐omroep en de televisie en de telecommunicatie 

gemeenschappelijke  elektronische  transmissie‐infrastructuur  en  –diensten  in  samenwerking  tussen  de 

federale  Staat  en  de  gemeenschappen moeten worden  geregeld,  teneinde  te  bewerkstelligen  dat  die 

overheden hun respectieve normen op elkaar afstemmen en om te vermijden dat die  infrastructuur en 

die diensten aan tegenstrijdige bepalingen worden onderworpen” 686. Na een onderzoek van de door het 

decreet gehanteerde definities van de begrippen “netwerkexploitant” en “dienstenverdelers” komt het 

Hof  tot  de  conclusie  dat  “uit  hetgeen  voorafgaat  blijkt  dat  de  bestreden  bepalingen  een  algemene 

draagwijdte  hebben  en  van  toepassing  zijn  op  aan  de  radio‐omroep  en  de  televisie  en  de 

telecommunicatie gemeenschappelijke elektronische transmissie‐infrastructuur en –diensten”687, waarna 

het Hof de betrokken bepalingen vernietigt, vermits “In zoverre de bestreden bepalingen een algemene 

draagwijdte  hebben  en  van  toepassing  zijn  op  aan  de  radio‐omroep  en  de  televisie  en  de 

telecommunicatie  gemeenschappelijke  elektronische  transmissie‐infrastructuur  en  ‐diensten,  heeft  de 

                                                            
683

 De enige indicatie wat dat betreft, was terug te vinden in overweging B.9.1 , die stelde dat volgens de voorziene definitie van 
een  teledistributienetwerk deze  infrastructuur  als  gemeenschappelijk moest worden beschouwd omdat  “het  is  immers niet 
uitgesloten dat die infrastructuur ook voor telecommunicatie wordt aangewend”, maar ook daar kon uiteraard weinig worden 
uit afgeleid. Wel lijkt het Hof zich dus niet te beperken tot infrastructuren die (nu reeds) werkelijk gemeenschappelijk zijn maar 
ook  infrastructuren willen vatten die technisch bruikbaar zijn voor meerdere doeleinden ook al worden ze momenteel slecht 
voor één van die doeleinden gebruikt . 

684
 Over  de  onduidelijkheid  die  dit  criterium  op  het  terrein  te weeg  bracht:  infra  IV.  2.  “Het  samenwerkingsakkoord  in  de 

praktijk”, p. 199 e.v. 

685
 GwH 8 november 2006, nr. 163/2006, r.o. B.4 en B.10. 

686
 GwH 8 november 2006, nr. 163/2006, r.o. B.4. 

687
 GwH 8 november 2006, nr. 163/2006, r.o. B.8. 
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decreetgever,  door  eenzijdig  die  infrastructuur  en  die  diensten  te  regelen,  de  bevoegdheidverdelende 

regels geschonden”688. 

GRONDWETTELIJK HOF  – ARREST 163/2006  –  EVALUATIE  –  ALGEMEEN  ‐ De  vernietiging  van de bepalingen  in 

verband met transmissie‐infrastructuur ligt uiteraard in het verlengde van eerdere rechtspraak, waaruit 

het Hof overigens ten overvloede citeert, zoals het arrest nr. 128/2005: “B.6.3. Uit wat voorafgaat blijkt 

dat de aan de  radio‐omroep en de  televisie en de  telecommunicatie gemeenschappelijke elektronische 

transmissie‐infrastructuur  in  samenwerking  tussen  de  federale  Staat  en  de  gemeenschappen  moet 

worden  geregeld,  teneinde  te  bewerkstelligen  dat  die  overheden  hun  respectieve  normen  op  elkaar 

afstemmen en om te vermijden dat die infrastructuur aan tegenstrijdige bepalingen wordt onderworpen. 

B.6.4. Bijgevolg heeft de decreetgever, door eenzijdig de aan de radio‐omroep en de televisie en aan de 

telecommunicatie  gemeenschappelijke  elektronische  transmissie‐infrastructuur  ten  dele  te  regelen,  de 

bevoegdheidverdelende regels geschonden.”. 

Zonder erg veel  specifieke motivering op dit punt, vernietigt het Hof nu echter ook de bepalingen  in 

verband  met  de  dienstenverdelers,  die  door  het  decreet  van  de  Franse  gemeenschap  worden 

gedefinieerd  als  “elke  rechtspersoon  die  op  ongeacht  welke  wijze,  inzonderheid  door  middel  van 

terrestrische radiogolven, per satelliet of door middel van een teledistributienetwerk, één of meer radio‐

omroepdiensten  ter beschikking van het publiek  stelt. Het dienstenaanbod kan diensten omvatten die 

door de persoon zelf worden uitgegeven en diensten die worden uitgegeven door derden waarmee hij 

contractuele verhoudingen aanknoopt. [alinea] Als dienstenverdeler wordt eveneens beschouwd, iedere 

rechtspersoon die een dienstenaanbod levert door contractuele verhoudingen met andere verdelers aan 

te knopen”. In zijn motivering verwijst het Hof tot drie maal toe naar de noodzaak van samenwerking op 

het vlak van de gemeenschappelijke elektronische‐communicatie‐infrastructuur en ‐diensten. 

GRONDWETTELIJK HOF – ARREST 163/2006 – EVALUATIE – De uitbreiding van de samenwerkingsverplichting tot 

de gemeenschappelijke diensten kan allicht eveneens worden beschouwd als een toepassing door het 

Grondwettelijk Hof van het evenredigheidsbeginsel op de eisen van het Hof, in een domein waar artikel 

92bis BWHI  immers niet  in een samenwerkingsverplichting voorziet. Uit zijn rechtspraak  is echter niet 

geheel  duidelijk  welke  omvang  van  samenwerking  op  het  vlak  van  transmissiediensten  het 

Grondwettelijk Hof precies voor ogen had. Wel  lijkt het redelijk ervan uit te gaan dat   ―zoals het het 

geval  is voor de gemeenschappelijke  infrastructuren ―   de  samenwerkingsverplichting vrij  ruim moet 

worden opgevat. Een aantal argumenten lijken in die richting te wijzen: 

 Gelijke  doelstelling:    in  zijn  opeenvolgende  arresten  grondt  het  Hof  de  verplichting  tot 

samenwerking in zekere zin op dezelfde doelstelling, namelijk het vermijden van tegengestelde 

beslissingen in materies die tot de bevoegdheid van meerdere beslissingsniveaus behoren; 

                                                            
688

 GwH 8 november 2006, nr. 163/2006, r.o. B.10. 
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 Moeilijk  onderscheid  dienst‐netwerk:  de  elektronische‐communicatiedienst  en  het 

elektronische‐communicatienetwerk  zijn  vaak moeilijk  van  elkaar  te  onderscheiden:  het  zou 

bijgevolg  niet  consequent  zijn  om  voor  de  netwerken  wel  een  ruime  verplichting  tot 

samenwerking te voorzien, en niet voor de diensten; 

 De verderschrijdende convergentie zal  in de toekomst allicht  leiden tot steeds meer en steeds 

verder vervlochten elektronische‐communicatie‐netwerken en ‐diensten; 

  De evolutie in de opvatting van het Hof van beroep te Brussel, dat eerst leek uit te gaan van een 

vrij beperkte omvang van de samenwerkingsverplichting, maar in recentere arresten ook uit lijkt 

te gaan van een veel ruimere verplichting689. 

GRONDWETTELIJK HOF  –  ARREST  163/2006  –  SAMENWERKINGSAKKOORD  –  Er weze  in  elk  geval  hierbij  reeds 

opgemerkt dat deze uitdrukkelijke vermelding van gezamenlijke elektronische transmissiediensten in de 

samenwerkingsverplichting  ertoe  lijkt  te  leiden  dat  het  toepassingsgebied  van  het 

samenwerkingsakkoord  van  17  november  2006  geacht  moet  worden  niet  langer  geheel  in 

overeenstemming te zijn met de door het Grondwettelijk Hof opgelegde verplichting tot samenwerking, 

nu het toepassingsgebied ervan beperkt is tot “gemeenschappelijke netwerken” 690. 

e. Verder: bijbehorende faciliteiten, normen voor televisiesignalen en “must carry” 

ACTIVITEITEN  DIENSTENVERDELERS  ‐  TUSSEN  NETWERKEN  EN  DIENSTEN  –  PRINCIPE  –  Uit  de  door  de  arresten 

128/2005  en  163/2006  van  het Grondwettelijk Hof  vernietigde  bepalingen  blijkt  bovendien  dat  zelfs 

bepaalde specifieke omroepaangelegenheden toch een reglementering vereisen die in onderling overleg 

moet worden genomen. Het gaat bijvoorbeeld om de regels betreffende bijbehorende faciliteiten inzake 

omroep  (bijvoorbeeld:  systemen  voor  voorwaardelijke  toegang,  applicatieprogramma‐inferfaces, 

elektronische  programmagidsen),  bepalingen met  betrekking  tot  de  normen  voor  de  uitzending  van 

televisiesignalen  in  16/9  formaat  en  voor  de  distributie  van  breedbeeldformaat691,  alsook  de 

doorgifteverplichtingen (“must carry”)692. 

ACTIVITEITEN  DIENSTENVERDELERS  ‐  TUSSEN  NETWERKEN  EN  DIENSTEN  –  OMVANG  –  Ook  hieruit  blijkt  dat  het 

Grondwettelijk Hof  een  zeer  ruime  samenwerkingsverplichting  voor  ogen  heeft,  aangezien  het  in  dit 

geval  gaat  om  bepalingen  die  hoofdzakelijk  van  toepassing  zijn  op  de  “dienstenverdelers”,  wier 

activiteiten zich als het ware hoofdzakelijk afspelen in de tussenlaag tussen “netwerken” en “diensten”. 

Het Hof  legt hier dus een samenwerkingsverplichting op, hoewel de  federale overheid op dit vlak niet 

meteen over een eigen bevoegdheid beschikt. Het Hof  is kennelijk van mening dat de  impact van deze 

bepalingen  op  de  gemeenschappelijke  infrastructuren  een  voldoende  groot  risico  doet  ontstaan  van 

                                                            
689

 Infra IV. 2. b., i. “Arresten hof van beroep: algemeen”, p. 219 e.v. Zie ook het na het afsluiten van deze tekst door het hof van 
beroep te Brussel uitgesproken arrest: Brussel (18

e
 k.) 15 oktober 2009, AR 2007/930, nr. 2009/7291. 

690
 Infra IV. 2. “Evaluatie huidige samenwerkingsvormen”, p. 194 e.v. 

691
 GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005. 

692
 GwH 8 november 2006, nr. 163/2006. 
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tegenstrijdigheid met  de  federale  bepalingen.  Zelfs  het  feit  dat  het  unilateraal  reglementeren  ervan 

door  de  gemeenschappen,  tot  wier  exclusieve  bevoegdheid  deze materies  horen,    een  impact  kan 

hebben  op  de  gezamenlijke  infrastructuren  voor  de  transmissie  van  elektronische‐

communicatiesignalen,  blijkt  dus  voldoende  voor  het  opleggen  van  een  bijgevolg  heel  ruime 

samenwerkingsverplichting. Of, anders uitgedrukt: in dit geval zijn niet meer twee overheden op gelijke 

wijze bevoegd voor éénzelfde infrastructuur, maar wordt samenwerking opgelegd omdat het uitoefenen 

van een (volstrekt) eigen bevoegdheid door de ene overheid een impact heeft op de uitoefening van de 

bevoegdheden van een andere overheid. 

f. De materiële bepalingen over inhoudsdiensten nog (niet) 

GRONDWETTELIJK  HOF  –  GEEN  PROBLEEM  OP  VLAK  VAN  INHOUD  –  Op  het  vlak  van  de  omvang  van  de 

samenwerkingsverplichting, lijkt het ons wel zo dat de logica van het Grondwettelijk Hof enigszins op de 

proef  wordt  gesteld  door  (weliswaar  eerdere)  uitspraken  over  de  noodzaak  tot  samenwerking  in 

verband met  de  geleverde  inhoudelijke  elektronische  diensten.  In  zijn  arrest  van  september  2004693 

vernietigt het Hof  immers niet de federale wet van 12 mei 2003 betreffende de  juridische bescherming 

van diensten van de  informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke  toegang, 

onder  voorbehoud  van  interpretatie  van  de  begrippen  radio‐omroep  en  telecommunicatie 

overeenkomstig de door het Hof gehanteerde definities. Kennelijk  is het Hof van oordeel dat aan de 

hand  van  de  functionele  definities  van  de  beide  begrippen  de  geleverde  inhoudsdiensten  wel  nog 

kunnen worden  gekwalificeerd  als  omroep  of  niet,  terwijl  dit  voor  de  onderliggende  elektronische‐

communicatienetwerken en/of –diensten niet het geval zou zijn. Dat het om een weloverwogen keuze 

gaat, lijkt verder te worden aangetoond door het arrest in verband met het Vlaamse decreet694, waarin 

het Hof expliciet stelt dat het regelen van de radio‐ en de televisiediensten tot de bevoegdheid van de 

gemeenschappen behoort (zie fragment). Vervolgens vernietigt het Hof enkel de bepalingen in verband 

met  “elektronische‐communicatienetwerken”  (met name:  artikel 18  van het decreet) en niet deze  in 

verband met radio‐ en televisiediensten (artikelen 8 en 16 van het Vlaamse decreet).  

(128/2005) B.7.1. De verzoekende partij verwijt de decreetgever ook de  radio‐ en de  televisiediensten  te hebben geregeld,  in 

zoverre die diensten via een aan de radio‐omroep en de televisie en aan de telecommunicatie gemeenschappelijke infrastructuur 

worden doorgegeven. 

B.7.2. De gemeenschappen zijn bevoegd voor de via die  infrastructuur aangeboden radio‐omroepdiensten, die ook de televisie 

omvatten, met  inbegrip van de diensten die openbare  informatiegegevens verstrekken die vanuit het oogpunt van degene die 

uitzendt, voor het publiek  in het algemeen of voor een deel ervan bestemd zijn en geen vertrouwelijk karakter hebben,  zelfs 

wanneer ze op  individueel verzoek worden uitgezonden en ongeacht de techniek die voor het uitzenden ervan wordt gebruikt. 

Een dienst die geïndividualiseerde en door een vorm van vertrouwelijkheid gekenmerkte informatie levert, valt daarentegen niet 

onder de radio‐omroep. 

B.7.3. Volgens artikel 28, § 4, van de gecoördineerde mediadecreten 1995, zoals toegevoegd bij het bestreden artikel 3, § 2, zijn 

de « radiodiensten » « particuliere radio‐omroepen die zich met andere soorten van diensten richten tot het algemeen publiek of 

een deel ervan, of die hun programma’s uitsluitend doorgeven via het internet ». 

                                                            
693

 GwH 22 september 2004, nr. 155/2004. 

694
 GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005. 
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Volgens  artikel  42  van  de  gecoördineerde  mediadecreten  1995,  zoals  vervangen  bij  het  bestreden  artikel  12,  zijn  de  « 

televisiediensten » « particuliere televisieomroepen die zich met andere soorten van diensten richten tot het publiek of een deel 

ervan ». 

B.7.4. Uit de definities opgenomen in artikel 2, 1°, 3° en 4°�, van de gecoördineerde mediadecreten 1995 blijkt dat een radio‐ en 

een  televisiedienst  in hun hoedanigheid van «  radio‐omroep » en van «  televisieomroep » enkel kunnen « omroepen » via « 

radio‐ of televisieprogramma’s, of [...] andere soorten programma’s, bestemd voor het publiek in het algemeen of voor een deel 

ervan » (artikel 2, 1°, van de gecoördineerde mediadecreten 1995, zoals gewijzigd bij het bestreden artikel 2). In de definitie van 

« omroepen » « zijn ook de programma’s begrepen die op  individueel verzoek worden uitgezonden, ongeacht de techniek die 

voor de uitzending wordt gebruikt, met  inbegrip van de punt‐tot‐punt  techniek, en het overdragen  van programma’s  tussen 

ondernemingen met het oog op het doorgeven daarvan aan het publiek ». Daarentegen zijn « diensten die geïndividualiseerde 

en door een vorm van vertrouwelijkheid gekenmerkte informatie leveren » niet hieronder begrepen (dezelfde bepaling). 

B.7.5. Die definitie beantwoordt aan de in B.7.2 vermelde criteria. 

Bijgevolg is de in de bestreden bepalingen neergelegde regeling van de radio‐ en televisiediensten niet in strijd met artikel 4, 6°, 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

g. Doorgangsrechten 

DOORGANGSRECHTEN  –  OVERZICHT  –  Hoewel  de  verdeling  van  bevoegdheden  inzake  radio‐omroep  en 

telecommunicatie  reeds  complex  lijkt,  dient  er  in  dit  bestek  nog  gewezen  te  worden  op  de 

bevoegdheden  in  verband met de  graaf‐ of doorgangsrechten. Traditioneel werden deze opgevat  als 

behorend tot de materiële bevoegdheid inzake radio‐omroep of telecommunicatie, aangezien zowel de 

federale overheid als de gemeenschappen ter zake bepalingen hebben uitgevaardigd. Vandaag de dag 

komen  echter  steeds meer  ook  de  gewesten  in beeld,  hoofdzakelijk  op  grond  van  hun  bevoegdheid 

inzake  het  juridisch  stelsel  van  land‐  en  waterwegenis695.  Gelet  op  de  tegenstrijdige 

bevoegdheidsaanspraken, is het interessant om na te gaan of en in welke mate het Grondwettelijk Hof 

ook hier samenwerking oplegt. Uit de hierna volgende paragrafen zal blijken dat dit in beginsel wel het 

geval is voor de bevoegdheden radio‐omroep en telecommunicatie (dus: tussen de gemeenschappen en 

de  federale  overheid),  maar  niet  geldt  voor  het  mogelijke  conflict  tussen  de  federale  en 

gemeenschapsbevoegdheden inzake elektronische communicatie enerzijds, en de bevoegdheden van de 

gewesten  inzake  ruimtelijke  ordening  of  openbare  werken  anderzijds.  Overigens  komt  het 

Grondwettelijk Hof tot een vergelijkbare conclusie  in zijn arrest 2/2009, waar de gewestbevoegdheden 

inzake  milieubescherming    –  volgens  het  Hof  niet  –    in  conflict  komen  met  onder  meer  de 

telecommunicatiebevoegdheid van de federale overheid696. 

                                                            
695

 Uit vrees voor een (bijkomend) bevoegdheidsconflict, heeft de federale overheid het bij de herziening van zijn wetgevend 
kader overigens niet aangedurfd om de bepalingen uit de wet van 1991 te vervangen door nieuwe bepalingen in de WEC van 
2005, maar ze gewoon in de WHOB laten staan. Men was kennelijk van mening dat “(er) dient een samenwerkingsakkoord met 
de  gewesten  te  worden  gesloten”,  zie:  Amendement  nr.  107‐115  bij  het  wetsontwerp  betreffende  de  elektronische 
communicatie, Parl.St. Kamer 2004‐05, nr. 1425/008, 4‐6. 

696
 Infra. 
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i. Spanningsveld federale overheid vs. gemeenschappen 

DOORGANGSRECHTEN – UITGANGSPUNT: SLUIT AAN BIJ MATERIËLE BEVOEGDHEID – In het verleden werden zowel de 

federale overheid als de gemeenschappen bevoegd geacht voor het regelen van de voor het aanleggen 

van infrastructuur noodzakelijke doorgangsrechten, elk in het kader van hun respectieve bevoegdheden 

inzake  elektronische‐communicatie697.  Deze  bevoegdheidsgrond  werd  door  het  Grondwettelijk  Hof 

overigens expliciet bevestigd  in zijn arrest van 22 november 2006, waar het Hof stelt: “Artikel 97, § 1, 

van de wet van 21 maart 1991 past  in het kader van de bevoegdheid van de federale wetgever om de 

telecommunicatie  te  regelen.”698  Ook  in  de  praktijk  hebben  zowel  de  federale  overheid  als  de 

gemeenschappen  de  problematiek  van  de  doorgangsrechten  geregeld699.  Bij  die  verschillende 

bepalingen  dient  overigens worden  opgemerkt  dat  zij  ook  telkens  de  bevoegdheid  voorzien  voor  de 

overheid van wie het openbaar domein afhangt om het plan van aanleg goed te keuren700. 

DOORGANGSRECHTEN – NUANCERING: IMPACT OP GEMEENSCHAPPELIJKE INFRASTRUCTUUR – NOOD AAN OVERLEG – Zoals 

voor  de  algemene  bevoegdheid  inzake  telecommunicatie  en  radio‐omroep  en  televisie,  heeft  het 

Grondwettelijk  Hof  wel  bepaald  dat  deze  aanpalende  bevoegdheden  slechts  kunnen  worden 

uitgeoefend met  inachtname van het proportionaliteitsbeginsel en dus, omwille van de technologische 

verwevenheid, in onderling overleg. Of, nauwer aansluitend bij de door het Hof gebruikte terminologie: 

de  bepalingen  over  de  graafrechten  hebben  een  impact  op  de  voor  telecommunicatie  en  omroep 

gemeenschappelijke  infrastructuur  en  moeten  daarom  in  overleg  worden  uitgeoefend.  Dit  volgt 

duidelijk uit het  feit dat het Hof bij  gebreke  aan overleg de bepalingen  van de  Franse  gemeenschap 

inzake graafrechten voor het aanleggen van een  radio‐omroepnetwerk heeft vernietigd701 en  lijkt ook 

door het Hof  te worden bevestigd  in  zijn arrest 172/2006, waar het  stelt:  “Bij de uitoefening van die 

bevoegdheid dient de federale wetgever evenzeer het evenredigheidsbeginsel in acht te nemen, en moet 

hij  derhalve  erover  waken  dat  hij  de  uitoefening  van  de  gewestbevoegdheden  niet  onmogelijk  of 

overdreven moeilijk maakt.”702.  

                                                            
697

 Een  ruimer overzicht  van deze problematiek over een aantal  verschillende nutssectoren heen:  L. DERIDDER en T. VERMEIR, 
Leidingen voor nutsvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 2000, 330 p.  

698
 GwH 22 november 2006, nr. 172/2006, r.o. B.11. , eerste zin. 

699
 Deze verschillende regelingen bestaan tot vandaag, zie: art. 98 van het Decr.Fr. 27 februari 2003 betreffende radio‐omroep 

van de Franse Gemeenschap Decr.Fr. betreffende de radio‐omroep, BS 17 april 2003, vernietigd door GwH 8 november 2006, 
nr. 163/2006 en heringevoerd door Decr.Fr. 2 juli 2007 tot vervanging van de artikelen 81 tot 83 en 90 tot 98 van het decreet 

van 27 februari 2003 betreffende de radio‐omroep, vernietigd door het Arbitragehof op 8 november 2006, BS 20 augustus 
2007, art. 200 Decr.Vl. 29 maart 2009 betreffende radio‐omroep en televisie, BS 30 april 2009 en artt. 62 en 63 Decr.D. 27 juni 
2005 over de radio‐omroep en de filmvoorstellingen, BS 6 september 2005. 

700
 Over het soms problematische karakter daarvan, vooral  in het  licht van de  (vroegere) deelname van  lokale overheden  in 

intercommunale aanbieders van elektronische‐communicatienetwerken of –diensten, zie: P. VALCKE, D. STEVENS en J. DUMORTIER,  
"Juridische kanttekeningen bij de Leuvense 'Kabeloorlog'", AM 1998/3, 192‐212. 

701
 GwH 8 november 2006, nr. 163/2006, supra 170. 

702
 GwH 22 november 2006, nr. 172/2006, r.o. B.11. , eerste zin. 
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ii. Spanningsveld federale overheid vs. gewesten 

GRONDWETTELIJK HOF 172/2006 – OVERZICHT –  Zoals aangegeven in de inleiding, is het spanningsveld met 

betrekking  tot  de  bevoegdheden  voor  graafrechten  echter  nog  complexer,  omdat  ook  de 

gewestbevoegdheden  inzake  land‐  en  waterwegenis  in  ogenschouw moeten  worden  genomen.  Het 

arrest 172/2006  is vooral  in dat opzicht relevant. De federale overheid meent deze materie te kunnen 

reglementeren op grond van zijn bevoegdheid inzake elektronische‐communicatie, terwijl de gewesten 

hierop aanspraak maken op basis van hun bevoegdheden inzake openbare werken of als beheerder van 

de wegen en waterwegen. 

GRONDWETTELIJK  HOF  172/2006  –  OVERZICHT  GESCHIL  –    In  het  kader  van  een  vernietigingsprocedure, 

ingesteld  door  de  Belgische  Staat  tegen  het  besluit  van  de  Vlaamse  regering  van  29  maart  2002 

betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve 

gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering 

en de dijken703, stelde de Raad van State een aantal prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof over 

de  verenigbaarheid  met  de  grondwettelijke  regels  inzake  bevoegdheidsverdeling  van  enerzijds  de 

artikelen  40  tot  43  van  het  Vlaams  decreet  van  18  december  1992704  (waarop  het  vermelde  besluit 

gebaseerd is), en anderzijds de artikelen 97 en 98 WHOB705. De in het geding zijnde Vlaamse bepalingen 

steunen  op de  (exclusieve)  gewestbevoegdheid  inzake wegen  en  hun  aanhorigheden,  opgenomen  in 

artikel 6, §1, X BWHI, terwijl de artikelen 97 en 98 WHOB uitgevaardigd zijn in het kader van de federale 

(residuaire)  bevoegdheid  inzake  telecommunicatie.  De  Vlaamse  bepalingen  schrijven  voor  dat  het 

privatieve gebruik van gewestwegen, zoals onder meer voor leidingen “voor het vervoer of de distributie 

van informatie, grondstoffen of energie”, onderworpen is aan het verkrijgen van een vergunning en de 

betaling  van een  retributie,  terwijl artikel 98 WHOB een  kosteloos graaf‐ en doorgangsrecht  voorziet 

voor operatoren van openbare telecommunicatienetten. 

GRONDWETTELIJK HOF 172/2006 – BELASTINGEN OF RETRIBUTIES? – In zijn arrest van 22 november 2006706 lijkt 

het  Grondwettelijk  Hof  een  redenering  te  ontwikkelen  die  de  bevoegdheden  van  de  wet‐  en 

decreetgever zoveel mogelijk overeind laat en met elkaar probeert te verzoenen. In essentie komt de in 

het arrest gemaakte  redenering erop neer dat de gewesten het privatieve gebruik van het openbaar 

                                                            
703

  BS  30 mei  2002,  gewijzigd  bij  B.Vl.Reg.  14 mei  2004  tot  oprichting  van  het  intern  verzelfstandigd  agentschap  zonder 
rechtspersoonlijkheid Agentschap  voor Wegen en Verkeer, BS 11  juni 2004, bij B.Vl.Reg. 25  juni 2004  tot wijziging  van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van 
retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de 
zeewering en de dijken en tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden 
gesteld op het aanplakken en  reclame maken, BS 31 augustus 2004, B.Vl.Reg. 7 oktober 2005  tot oprichting van het  intern 
verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur, BS 1 december 2005. 

704
 Decr.Vl.R 18 december 1992 houdende bepalingen  tot begeleiding van de begroting 1993, BS 29 december 1992,  laatst 

gewijzigd Decr.Vl. 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, BS 19 juni 2007. 

705
 RvS 29 november 2005, nr. 151.824. 
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 GwH 22 november 2006, nr. 172/2006. Voor een diepere analyse  van dit arrest en een vergelijking met  vorige arresten 

inzake  graafrechten  en  proportionaliteit,  zie Q.  COPPIETERS  ‘T WALLANT,  "Communications  électroniques,  droits  de  passage  et 
proportionnalité : mise au point" (noot onder GwH 22 november 2006, nr. 172/2006), CDPK 2007/2, 404‐422. 
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domein van de land‐ en waterwegenis wel degelijk kunnen onderwerpen aan een concessie. Bovendien 

kunnen  zij  ook  aan  de  telecommunicatieoperatoren  een  retributie  opleggen  voor  de  afgifte  van  die 

vergunning. Maar deze  retributie mag omwille  van de eigenlijk  concurrerende bevoegdheden  van de 

federale overheid niet het  karakter  krijgen  van  een  belasting. Artikel  170,  §2 Gw.  vestigt  immers de 

voorrang van de wet op het decreet inzake fiscale materies, zodat artikel 98, §2 WHOB op dit vlak dient 

te  primeren  op  het  Vlaams  decreet  van  1992. Wel  schendt,  aldus  het Hof,  artikel  98,  §2 WHOB  de 

bevoegdheidsverdelende  regels waar het ook de  retributies en vergoedingen viseert die de gewesten 

wensen in te stellen voor het privatieve gebruik van hun wegen, aangezien daarvoor de voorrangsregel 

uit artikel 170, §2 Gw. ten voordele van de federale wet niet geldt. 

GRONDWETTELIJK HOF 172/2006 – GEEN SAMENWERKING VEREIST – Hoewel het Grondwettelijk Hof in zijn arrest 

ook uitvoerig ingaat op de proportionaliteit van de verschillende maatregelen707, gaat het niet nader in 

op  de  al  dan  niet  eenzijdige  uitoefening  van  de  bevoegdheden.    De  afwezigheid  van  overleg  of 

samenwerking wordt dan ook niet aangemerkt als een  schending van het evenredigheidsbeginsel. De 

toepassing van dat beginsel  leidt hier dus niet  tot een  samenwerkingsverplichting  tussen de  federale 

staat en de gewesten, in tegenstelling tot wat de Kamercommissie vreesde708. Zodoende bakent het Hof 

de omvang van de samenwerkingsverplichting enigszins af, met dien verstande dat het in dit geval ook 

wel  niet  louter  ging  om  “aan  de  telecommunicatie  of  radio‐omroep  gemeenschappelijke 

infrastructuren”. Zoals voor de inhoudelijke diensten, is het Grondwettelijk Hof dus van oordeel dat de 

verschillende materiële  bevoegdheden wel  nog  van  elkaar  kunnen worden  onderscheiden,  zodat  de 

eenzijdige uitoefening ervan niet noodzakelijk tot een schending van het evenredigheidsbeginsel  leidt. 

Het tegendeel ware ongetwijfeld een politiek statement van formaat geweest... 

h. Milieubescherming (gewesten) vs. telecommunicatie (federaal) 

GRONDWETTELIJK HOF 2/2009 – VOLKSGEZONDHEID VS. LEEFMILIEU – GEEN SAMENWERKING VEREIST –  In zijn arrest 

van  15  januari  2009  verwierp  het  Grondwettelijk  Hof  het  verzoek  tot  vernietiging  dat  de  federale 

regering en alle mobiele operatoren samen hadden  ingesteld tegen de ordonnantie van het Brusselse 

Hoofdstedelijke  Gewest  van  1 maart  2007  betreffende  de  bescherming  van  het  leefmilieu  tegen  de 

eventuele schadelijke effecten en hinder van niet‐ioniserende stralingen709. In essentie komt het oordeel 

van  het  Hof  hierop  neer  dat  het  deze  materie  als  een  element  van  ‘leefmilieu’  beschouwt  (een 

bevoegdheid van de gewesten), en niet als  ‘volksgezondheid’ (een federale bevoegdheid). Het  feit dat 

een maatregel ter bescherming van het leefmilieu ook positieve effecten heeft op de volksgezondheid, 

doet niets af aan de bevoegdheid  inzake  leefmilieu van de gewesten710. Het arrest  is ook  interessant 

omdat het  in deze materie evenmin een verplichte samenwerking oplegt, hoewel dat  in het verlengde 

had kunnen liggen van eerdere uitspraken in de elektronische‐communicatiesector. Overeenkomstig zijn 

vaste  rechtspraak,  beperkt  het  Grondwettelijk  Hof  zich  ertoe  te  stellen:  “Het  ontbreken  van  een 

                                                            
707

 Zie vooral GwH 22 november 2006, nr. 163/2006, r.o. B.14. 
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 Supra 174, voetnoot 695. 

709
 BS 14 maart 2009. Na het afsluiten van deze tekst verder uitgevoerd door B.Br.H.Reg. 8 oktober 2009, BS 20 oktober 2009. 

710
 GwH 15 januari 2009, nr. 2/2009, r.o. B.4.2. 
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samenwerkingsakkoord  in een aangelegenheid waarvoor, zoals dat te dezen het geval  is, de bijzondere 

wetgever  daartoe  niet  in  een  verplichting  voorziet,  houdt  in  de  regel  geen  schending  in  van  de 

bevoegdheidsregels.”711. 

GRONDWETTELIJK  HOF  2/2009  –  LEEFMILIEU  VS.  TELECOMMUNICATIE  –  GEEN  SAMENWERKING  VEREIST  –  Met 

betrekking tot de mogelijke aantasting van de federale bevoegdheid inzake telecommunicatie, is het Hof 

kennelijk  van  oordeel  dat  de  op  deze  wijze  door  het  Brussels  Hoofdstedelijk  gewest  uitgeoefende 

bevoegdheid de federale bevoegdheid inzake telecommunicatie niet aantast, aangezien het Hof stelt:  

“B.11.1. De regelgeving die het onderwerp vormt van de bestreden ordonnantie, heeft betrekking op de 

milieueffecten  en  de  hinder  van  niet‐ioniserende  stralingen.  Hoewel  die  bepalingen  uiteraard 

beperkingen opleggen aan de installaties die onder het toepassingsgebied ervan vallen, hebben zij geen 

betrekking op de infrastructuur van de elektronische communicatie als zodanig, noch op de invoering van 

een  netwerk  of  het  gebruik  ervan,  en  evenmin  op  de  regulering  van  de markt  van  de  elektronische 

communicatie.  

B.11.2. De  bevoegdheidsverdeling  tussen de  federale  Staat  en de gewesten berust op  een  stelsel  van 

exclusieve bevoegdheden, dat impliceert dat iedere rechtssituatie in beginsel slechts door één wetgever 

kan  worden  geregeld.  Indien  een  regeling,  zoals  in  casu,  aanleunt  bij  meerdere 

bevoegdheidstoewijzingen,  dient  het  Hof  uit  te  maken  waar  het  zwaartepunt  van  de  geregelde 

rechtsverhouding ligt.  

B.11.3. De bestreden ordonnantie stelt een milieunorm vast en machtigt de Brusselse Regering om de 

exploitatievoorwaarden  vast  te  stellen  voor  inrichtingen  die  niet‐ioniserende  stralingen  uitzenden.  Zij 

bepaalt geen enkele productnorm, noch enige voorwaarde verbonden aan de invoering van een netwerk 

voor elektronische communicatie; zij  legt enkel de verplichting op dat de door de ordonnantie beoogde 

stralingen van elektromagnetische inrichtingen, wanneer zij worden uitgezonden in het stedelijk netwerk 

van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, niet de door haar vastgestelde immissienormen overschrijden. 

De federale bevoegdheid  inzake telecommunicatie omvat niet het vaststellen van  immissienormen voor 

de inrichtingen.  

Hoewel de maatregelen vervat  in de ordonnantie een onrechtstreekse weerslag kunnen hebben op de 

federale bevoegdheid inzake telecommunicatie, blijven de verzoekende partijen in gebreke aan te tonen 

dat de bestreden ordonnantie het federaal beleid op dit gebied onmogelijk of buitengewoon moeilijk zou 

maken. De Ministerraad voert zulks overigens ook niet aan. 

Daaruit volgt dat de federale bevoegdheid inzake telecommunicatie niet is geschonden.” 712. 

GRONDWETTELIJK HOF 2/2009 – LEEFMILIEU VS. TELECOMMUNICATIE – KRITISCHE REFLECTIE – Vooral op het vlak van 

de motivering  kunnen  o.i.  bij  het  oordeel  van  het  Hof  over  dit middel  enkele  kritische  vraagtekens 
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 GwH 15 januari 2009, nr. 2/2009, r.o. B.8. 
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 GwH 15 januari 2009, nr. 2/2009, r.o. B.11.1 t.e.m. B12. 
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worden geplaatst. Het valt  immers moeilijk te ontkennen dat de hier door het Brussels Hoofdstedelijk 

gewest  uitgeoefende  bevoegdheid met  betrekking  tot  leefmilieu  een  directe  en  significante  invloed 

heeft  op  onder  meer  de  federale  bevoegdheid  inzake  telecommunicatie.  Het  opleggen  van  een 

immissienorm die dermate veel strenger  is, heeft  immers een directe  impact op het dekkingsgebied of 

de kwaliteit van de geleverde mobiele communicatiedienst. Tenslotte kan echter worden opgemerkt dat 

de  federale  overheid  zich  ook  op  het  vlak  van  het  beschermen  van  de  volksgezondheid  allicht  niet 

geheel onbetuigd dient te laten, aangezien wetenschappers het erover eens lijken te zijn dat vooral de 

straling  van  de  mobiele  telefoontoestellen  zelf  als  schadelijk  moet  worden  beschouwd,  zodat  de 

federale  overheid  wel  zou  kunnen  optreden  op  grond  van  haar  bevoegdheid  met  betrekking  tot 

productnormen713. 

GRONDWETTELIJK HOF 2/2009 – EXTRATERRITORIALITEIT – Tenslotte  is dit arrest ook opmerkelijk omdat het 

nogmaals  expliciet  bevestigt  dat  een  extraterritoriaal  effect  van  de  gewestbevoegdheden  inzake 

radiofrequenties niet kan worden uitgesloten714.  

i. Synthese 

OMVANG  VAN  SAMENWERKING  –  “GEMEENSCHAPPELIJKE  NETWERKEN”  – Uit  onze  analyse  is  gebleken  dat  het 

Grondwettelijk  Hof  kennelijk  van  mening  is  dat  het  onderscheid  tussen  de  bevoegdheden  inzake 

telecommunicatie enerzijds, en radio‐omroep en televisie anderzijds, niet meer kan worden gemaakt op 

het  niveau  van  de  transmissie  of  de  elektronische‐communicatienetwerken.  Omwille  van  de 

verregaande  technologische  convergentie,  is  op  het  terrein  een  situatie  ontstaan  waarin  de 

verschillende betrokken overheden misschien wel nog exclusief bevoegd zijn, maar deze bevoegdheid 

niet meer unilateraal kunnen uitoefenen zonder het evenredigheidsbeginsel te schenden. Een regeling 

met  impact  op  de  “aan  de  telecommunicatie  en  omroep  gemeenschappelijke  elektronische‐

communicatienetwerken en –diensten”  kan daarom enkel worden  aangenomen  in onderling overleg. 

Het  vereiste  overleg  dient  bovendien  niet  alleen  betrekking  te  hebben  op  het  bepalen  van  de 

bevoegdheden  van  de  markttoezichthoudende  instanties,  maar  ook  op  het  uitvaardigen  van  de 

materiële  regels  voor  die  sectoren. Met  deze  opmerkelijke  rechtspraak wou  het Grondwettelijk Hof 

vooral  vermijden  dat  de  aanbieders  van  elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten  zouden 

worden  onderworpen  aan  wet‐  en  regelgeving  van  verschillende  bestuurlijke  niveaus  die 

tegenstrijdigheden  zou  bevatten.    In  latere  arresten  verduidelijkte  het  Grondwettelijk  Hof  dat  deze 

redenering  niet  alleen  gold  wanneer  twee  verschillende  overheden  bevoegdheden  hebben  die 

rechtstreeks  betrekking  hebben  op  éénzelfde  infrastructuur,  maar  daartegen  dermate  ruim  moest 

worden  toegepast  dat  ook  het  effectieve  transport  van  signalen  (de  “elektronische‐

communicatiediensten”), of het uitoefenen van een volstrekt specifieke bevoegdheid die een bepaalde 

(in onze ogen eerder:  indirecte) weerslag heeft op dergelijke  ‘gezamenlijke netwerken’  (bijvoorbeeld: 

voorwaardelijke  toegangssystemen,  elektronische  programmagidsen, 

toepassingsprogrammaverbindingen) niet meer unilateraal kon gebeuren. De verregaande omvang van 

                                                            
713

 Supra Afdeling A. II., 1., a., v. “Het uitvaardigen van productnormen”, p. 118 e.v. 

714
 Supra Afdeling A. II., 2., b. “Bevoegdheid ratione loci van de Gemeenschappen”, p. 150 e.v. 
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de samenwerking deed sommigen besluiten dat het Hof in de elektronische‐communicatiesector als het 

ware een “vermoeden van disproportionaliteit” zou hebben gecreëerd715. 

OMVANG VAN SAMENWERKING – NUANCERING 1 – INHOUDSDIENSTEN NIET – Toch heeft het Hof op zich een aantal 

andere  vlakken  in  de  tegenovergestelde  richting  uitgesproken  en  zodoende  de  verplichting  tot 

samenwerking  in  zekere  zin afgebakend. Vooreerst kunnen de arresten van het Hof vermeld worden 

waarin het  voor de  levering van elektronische  inhoudsdiensten van oordeel was dat het onderscheid 

tussen  telecommunicatiediensten en omroepdiensten wel nog kon worden gemaakt716. Kennelijk was 

(of: is?) het Hof van oordeel dat de bevoegdheidsrechtelijke problemen zich veeleer situeren op het vlak 

van  de  despecialisatie  van  de  infrastructuur,  en  niet  zozeer  bij  het  kwalificeren  van  nieuwe  hybride 

diensten... 

OMVANG VAN SAMENWERKING – NUANCERING 2 – GRAAFRECHTEN VS. TELECOMMUNICATIE: NIET – Verder vereist het 

Grondwettelijk  Hof  ook  geen  samenwerking  op  het  vlak  van  het  uitoefenen  van  de  federale 

bevoegdheden  inzake telecommunicatie enerzijds, en de gewestelijke bevoegdheden  inzake water‐ en 

wegenis anderzijds. Ook hier is het Hof kennelijk de mening toegedaan dat de eenzijdige uitoefening van 

bevoegdheden geen onoverkomelijke problemen met zich meebrengt. 

OMVANG VAN SAMENWERKING – NUANCERING 3 – MILIEU VS. TELECOMMUNICATIE: NIET –   Tenslotte bleek uit het 

arrest  nr.  2/2009  van  het  Hof  dat  samenwerking  in  de  elektronische‐communicatiesector  tussen  de 

gewesten  en  de  federale  overheid  evenmin  is  vereist  bij  de  uitoefening  van  hun  respectieve 

bevoegdheden inzake milieubescherming en telecommunicatie. Op dit vlak achten beide overheden zich 

immers  exclusief  bevoegd  om  de  stralings‐  en  immissienormen  voor  antennes  voor  mobiele‐

communicatie‐infrastructuur  vast  te  stellen. Hierover  stelt  het Hof  slechts  dat  de  door  de  gewesten 

vastgestelde immissienormen een indirecte weerslag kunnen hebben op de federale bevoegdheid inzake 

telecommunicatie, zodat samenwerking evenmin wordt vereist. Vervolgens bekeert het Hof zich  terug 

tot  zijn  vaststaande  rechtspraak  over  de  exclusiviteit  van  bevoegdheden,  en  over  het  feit  dat  het 

uitblijven van door de bijzonder wet niet‐voorziene samenwerking  in de  regel geen schending van de 

bevoegdheidsregels inhoudt. 

OMVANG  VAN  SAMENWERKING  –  NUANCERING  4  –  FREQUENTIES:  NIET?  – Opmerkelijk  en  op  het  eerste  zicht 

moeilijk  in  lijn  te  brengen  met  zijn  eerdere  rechtspraak,  is  echter  het  recenste  arrest  van  het 

Grondwettelijk  Hof,  van    16  juli  2009717.  Daarin  spreekt  het  Hof  zich    ‐  ook  in  de  sector  van  de 

elektronische communicatie ‐   helemaal anders uit over de omvang van de samenwerkingsverplichting 

die het Hof de afgelopen jaren had geconstrueerd op grond van het evenredigheidsbeginsel. Terwijl het 

                                                            
715 Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, "Communications électroniques, droits de passage et proportionnalité : mise au point" (noot onder 
GwH  22  november  2006,  nr.  172/2006),  CDPK  2007/2,  420‐421,  waarin  de  auteur  spreekt  van  een  “disproportionnalité 
d’office”. Zie ook : Brussel (18

e
 k.) 20 juli 2009, www.icri.be (182bxl_20090720.pdf). 
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 Zie: GwH 22 september 2004, nr. 155/2004, waarin het Hof het beroep verwerpt tegen artikel 2, 1°, van de wet van 12 mei 

2003  betreffende  de  juridische  bescherming  van  diensten  van  de  informatiemaatschappij  gebaseerd  op  of  bestaande  uit 
voorwaardelijke toegang onder voorbehoud van een interpretatie overeenkomstig haar omschrijving van het omroepbegrip. 

717
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Hof  zich  in  gelijkaardige  zaken  steevast  in  die  zin  uitsprak  dat  tussen  de  bij  de  elektronische 

communicatie  betrokken  overheden  overleg  diende  te worden  gevoerd  bij  het  uitoefenen  van  hun 

bevoegdheden,  lijkt  het  nu  tot  de  conclusie  te  komen  dat  samenwerking  niet  nodig  is  bij  het 

uitvaardigen van nieuwe decreetgeving in verband met het toekennen van radiofrequenties. In elk geval 

verwerpt het Hof het beroep tot vernietiging van artikel 18 van het decreet van de Franse Gemeenschap 

van 29  februari 2008 tot wijziging van de titels  I,  III, VI,  IX en XI van het decreet van 27  februari 2003 

betreffende  de  radio‐omroep.  Door  dit  arrest  lijkt  het  niet  uitgesloten  dat  over  de  omvang  van  de 

verplichting tot samenwerking (opnieuw) onduidelijkheid zou ontstaan. 

OMVANG  VAN  SAMENWERKING  –  SLOTBEMERKING  –  Ook  in  de  elektronische‐communicatiesector  in  het 

algemeen  is dus de vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof van toepassing, met dien verstande 

dat het beginsel van de proportionaliteit er omwille van de verregaande  technologische convergentie 

kan  toe  leiden  dat  exclusief  bevoegde  overheden  hun  eigen  bevoegdheden  niet  unilateraal  kunnen 

uitoefenen.    Verder  lijkt  het  Hof  deze  innoverende  rechtspraak    –  bijna  angstvallig  –    tot  de 

elektronische‐communicatiesector  te willen beperken, wat onder meer  kan worden  afgeleid uit haar 

arresten waarin de uitoefening  van  aanpalende,  voor de elektronische‐communicatiesector  relevante 

bevoegdheden, ter discussie stond. Ook in andere beleidsdomeinen tempert het Hof zijn rechtspraak in 

verband  met  op  basis  van  het  evenredigheidsbeginsel  verplichte  samenwerking,  en  lijkt  het  het 

criterium van de “absolute noodzakelijkheid van een samenwerkingsakkoord” naar voor te schuiven718. 

OMVANG VAN SAMENWERKING – SCHEMATISCH – Schematisch kan het oordeel van het Grondwettelijk Hof over 

de huidige omvang van de samenwerkingsverplichting in de elektronische‐communicatiesector als volgt 

worden weergegeven: 

                                                            
718

  Zie  bijvoorbeeld:  GwH  28  september  2005,  nr.  147/2005,  17:  “B.8.2.  Het  staat  aan  de  overheden  die  complementaire 
bevoegdheden uitoefenen te beoordelen of het opportuun is dat toepassing wordt gemaakt van artikel 92bis van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de  instellingen. [alinea] B.8.3. De afwezigheid van samenwerking houdt te dezen 
geen  schending  in  van  de  bevoegdheidsverdelende  regels.  [alinea]  De  Ministerraad  toont  immers  niet  aan  dat  de 
totstandkoming  van  een  samenwerkingsakkoord  absoluut  noodzakelijk  zou  zijn  voor  de  tenuitvoerlegging  van  een  coherent 
beleid van zorgverstrekking.”. Vraag is echter wat het Hof dan wel onder “absolute noodzakelijkheid’ verstaat en op welke wijze 
het bewijs daarvan zou kunnen worden geleverd. Bovendien kan worden opgemerkt dat het Grondwettelijk Hof in zijn arresten 
in de elektronische‐communicatiesector juist nooit het afsluiten van een samenwerkingsakkoord heeft vereist… 
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Begrip  Omschrijving  Beoordeling Grondwettelijk Hof 

“Elektronische 

(inhouds)diensten” 

Leveren van dienst en/of inhoud (vb. 

diensten v/d informatiemaatschappij, 

omroepdienst, …) 

Geen samenwerking vereist; bevoegdheden 

voldoende duidelijk (GwH 155/2004) 

Elektronische‐

communicatiedienst 
Transport van elektronische signalen 

Samenwerking vereist wegens verstrengelde 

bevoegdheden (GwH 163/2006) 

Elektronische‐

communicatienetwerk 

Uitbaten van infrastructuur voor 

transport van elektronische signalen 

Samenwerking vereist wegens verstrengelde 

bevoegdheden (GwH 163/2006) 

Graafrechten 

Federale gratis graafrechten voor 

aanleggen van netwerken vs. 

Vlaamse retributie voor gebruik 

openbaar domein 

Samenwerking federaal‐gemeenschappen 

vereist wegens verstrengelde bevoegdheden 

(128/2005); geen samenwerking federaal‐

gewesten vereist (GwH 172/2006) 

Immissienormen 

Bepalen en houden van toezicht over 

stralingsnormen bij mobiele 

communicatie 

Geen samenwerking vereist tussen federaal 

(volksgezondheid & telecom) en gewesten 

(leefmilieu): GwH 2/2009 

Specifieke 

omroepbevoegdheden 

Omroep‐apparatuur voor aanbieden 

van specifieke omroepdiensten (vb. 

VWT, API, EPG,)  

Samenwerking vereist wegens verstrengelde 

bevoegdheden (GwH 163/2006) 

Schema: overzicht omvang samenwerking in elektronische communicatie 

 

3. De vorm die deze samenwerking aanneemt 

VORM VAN SAMENWERKING – GEEN FORMALITEITEN – Op het vlak van de organisatie of de vorm van de vereiste 

samenwerking valt uit de arresten van het Grondwettelijk Hof weinig af te  leiden. Het Hof beperkt er 

zich  immers  toe  te  stellen dat het de betrokken overheden  zelf  vrijstaat  te kiezen  tussen een aantal 

mogelijke bestaande procedures en/of instanties. Reeds in zijn beginselarrest over samenwerking in de 

elektronische‐communicatiesector  verwoordde  het  Grondwettelijk  Hof  het  als  volgt:  “Op  grond  van 

artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen kunnen de Staat, 

de  gemeenschappen  en  de  gewesten  samenwerkingsakkoorden  sluiten  die  onder  meer  betrekking 

hebben op de gezamenlijke oprichting en het gezamenlijk beheer van gemeenschappelijke diensten en 

instellingen,  op  de  gezamenlijke  uitoefening  van  eigen  bevoegdheden  of  op  de  gemeenschappelijke 

ontwikkeling van initiatieven. Daarnaast beschikken ze over andere instrumenten om hun samenwerking 

gestalte te geven.”719  Ongetwijfeld hebben de Raad van State en het Grondwettelijk Hof beseft dat het 

beopleggen van een bepaalde vorm van samenwerking een brug te ver zou zijn. De BWHI  legt  immers 

geen samenwerkingsverplichting op, zodat het voor de Raad en het Hof moeilijk was om louter op basis 

van het evenredigheidsbeginsel meer te vereisen dan een zekere afstemming van de bevoegdheden van 

                                                            
719

 GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, r.o. B.6.1. 
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de betrokken overheden  in het  licht van het vermijden van mogelijke bevoegdheidsconflicten720.   Wel 

viel uit de arresten van het Hof af te leiden dat de gerealiseerde samenwerking minstens een oplossing 

zou moeten bieden voor het probleem van de onduidelijke of overlappende bevoegdheden, die worden 

veroorzaakt  door  de  despecialisatie  van  de  netwerken  en  door  het  ontstaan  van  allerlei  hybride 

diensten.  Op  het  terrein  is  intussen  door  de  federale  overheid  en  de  gemeenschappen  een 

samenwerkingsakkoord afgesloten. De omvang,  inhoud en vorm van dat akkoord en de samenwerking 

waartoe het aanleiding heeft gegeven, worden verder grondig geanalyseerd721. 

4. Overige aspecten 

a. Kritische noot: toetsen aan federale loyauteit of evenredigheidsbeginsel 

NIET‐VERPLICHTE  SAMENWERKING  VERPLICHT  STELLEN  –  Bij  de  hierboven  geschetste  rechtspraak  van  het 

Grondwettelijk  Hof  kunnen  echter  meer  gefundeerde  vragen  worden  gesteld,  aangezien  het  Hof 

overheden op grond van het beginsel van  federale  loyauteit722 of het evenredigheidsbeginsel verplicht 

tot  samenwerking,  terwijl  de  BWHI  dergelijke  samenwerking  niet  voorziet.  De  toepassing  die  het 

Grondwettelijk Hof hier maakt van het evenredigheidsbeginsel723 of aan het beginsel van de  federale 

loyauteit is echter niet zo vanzelfsprekend als de arresten in de elektronische‐communicatiesector laten 

uitschijnen.  

BEGINSEL  VAN  FEDERALE  LOYAUTEIT  – De weerslag  van  het  beginsel  van  de  federale  loyauteit  is  terug  te 

vinden  in  artikel 143 §1 Gw., dat bepaalt:  “Met het oog op het  vermijden  van de belangenconflicten 

nemen  de  federale  Staat,  de  gemeenschappen,  de  gewesten  en  de  Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie,  in de uitoefening van hun bevoegdheden, de  federale  loyauteit  in acht”. De 

omvang en impact van deze bepaling wordt door het Grondwettelijk Hof zelf toegelicht in zijn arrest nr. 

119/2004: “Het beginsel van de federale loyauteit houdt blijkens de parlementaire voorbereiding van die 

grondwetsbepaling voor de federale overheid en voor de deelgebieden de verplichting in om, wanneer zij 

hun  bevoegdheden  uitoefenen,  het  evenwicht  van  de  federale  constructie  in  haar  geheel  niet  te 

verstoren; het betekent meer dan het uitoefenen van bevoegdheden : het geeft aan  in welke geest dat 

moet geschieden (Parl. St., Senaat, B.Z. 1991‐1992, nr. 100‐29/2).”724.  In zijn recentere rechtspraak vat 

                                                            
720

  Sommigen  argumenteerden dat  een  consensus  in  de  schoot  van het Overlegcomité  zou  volstaan om  aan deze  eisen  te 
voldoen: R. QUECK en Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, “La compétence de la Communauté germanophone en matière de radiodiffusion 
aux  prises  avec  le  progrès  technologique”,  in  K.  STANGHERLIN  (ed.),  La  Communauté  germanophone  de  Belgique  –  Die 
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Brussel, La Charte, 2005, 435. 

721
 Infra IV. “Evaluatie huidige samenwerkingsvormen”, p. 194 e.v. 

722
 Voor  een overzicht  van de  rol  van  het  beginsel  van  federale  loyauteit  in  het  ruimere  bevoegdheidscontentieux  van het 

Grondwettelijk Hof  en  van  de ontstaansgeschiedenis  van  het betrokken  grondwetsartikel,  zie:  P.  PEETERS,  “…En  de  boer,  hij 
ploegde voort… Een decennium lang federale loyauteit”, in Liber Amicorum Jean‐Pierre de Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, 889‐
906,  alsook:  .  P.  PEETERS,  “De  goede  trouw  in  het  federaal  Belgisch  grondwettelijk  recht”,  preadvies  voor  de  XXXIV‐ste 
conferentie  van  de  Vlaamse  Juristenvereniging  1990,  RW  1989‐1990,  1141‐1156  en  de  reactie  hierop  van  L.P.SUETENS, 
“«Bundestreue» in het Belgisch Grondwettelijk Recht”, RW 1989‐1990, 1157. 

723
 Waarvan het Grondwettelijk Hof stelt dat het inherent is aan elke bevoegdheidsuitoefening, zie: GwH, 28 oktober 2004, nr. 

168/2004 en GwH 22 november 2006, nr. 172/2006. 

724
 GwH 30 juni 2004, nr. 119/2004, r.o. B.3.2. 
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het Hof de impact van het beginsel evenwel als volgt samen: “In de uitoefening van hun bevoegdheden 

dienen  de  wetgevers  evenwel  het  evenredigheidsbeginsel,  dat  inherent  is  aan  elke 

bevoegdheidsuitoefening,  in  acht  te  nemen.  Dat  beginsel  houdt  in  dat  geen  enkele  overheid  bij  het 

voeren van het beleid dat haar  is toevertrouwd, zo verregaande maatregelen mag nemen dat het voor 

een andere overheid onmogelijk of overdreven moeilijk wordt om het beleid dat haar  is  toevertrouwd 

doelmatig  te  voeren.”725.  Verder  kan  nog  gewezen  worden  op  het  feit  dat  uit  de  parlementaire 

voorbereiding  blijkt  dat  de  grondwetgever  het  doelbewust  niet  heeft  willen  opvatten  als  een 

bevoegdheidsverdelende  regel,  zodat  de  niet‐naleving  ervan  enkel  aanleiding  kon  geven  tot 

belangenconflicten,  maar  niet  door  het  Grondwettelijk  Hof,  de  Raad  van  State  of  enig  ander 

rechtscollege zou kunnen worden getoetst726. 

GRONDWETTELIJK HOF 119/2004 –  In zijn arrest van 30  juni 2004727  toetst het Grondwettelijk Hof echter 

voor het eerst toch een bestreden norm rechtstreeks aan dit artikel en aan het beginsel van de federale 

loyauteit728, zij het in samenhang met het redelijkheids‐ en het evenredigheidsbeginsel. In de rechtsleer 

laat men er weinig twijfels over bestaan dat het Hof “hiermee lijnrecht ingaat tegen de geest én de letter 

van de grondwet”729. Het praktische belang van het erkennen van een bevoegdheidsverdelend aspect 

aan  het  principe  van  federale  loyauteit  is  echter  gering,  vermits  het  Hof  over  grotendeels  dezelfde 

toetsingsmogelijkheid  beschikt  in  het  geval  van  rechtstreeks  toetsing  aan  het  redelijkheids‐  en 

evenredigheidsbeginsel730.  Verder  zou  het  Hof  als  alternatieve  weg  ook  kunnen  opteren  voor  een 

uitlegging van bevoegdheidsbepalingen in hun “contextueel‐teleologische” context731. 

TOETSING  AAN  EVENREDIGHEIDSBEGINSEL  –  Qua  omvang  zijn  die  toetsingen  door  het  Grondwettelijk  Hof 

echter beperkt, vermits het Hof bijvoorbeeld met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel totnogtoe 

                                                            
725

 GwH 16 juli 2009, nr. 116/2009, r.o. B.8. 

726
 Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet, de institutionele hervormingen en voor de regeling van 

conflicten over Herziening van de Grondwet. Herziening van titel III, hoofdstuk IIIbis, van de Grondwet, om er bepalingen aan 
toe te voegen betreffende de voorkoming en de beslechting van belangenconflicten, Parl. St. Kamer, 1992‐93, nr. 991/2, 2‐3, 
alsook  Aanvullend  Verslag  van  de  Commissie  voor  de  herziening  van  de  Grondwet  en  de  hervorming  der  instellingen, 
Herziening van de Grondwet. Herziening van titel  III, hoofdstuk  IIIbis, van de Grondwet, om er bepalingen aan toe te voegen 
betreffende de voorkoming en de beslechting van belangenconflicten, Parl. St. Senaat, 1991‐92, nr. 100‐27/8°, 2‐18. Zie ook: P. 
PEETERS,  “…En de boer, hij ploegde voort… Een decennium  lang  federale  loyauteit”,  in  Liber Amicorum  Jean‐Pierre de Bandt, 
Brussel, Bruylant, 2004, 891‐894; P. PEETERS, “Le principe de la loyauté fédérale: une métamorphose radicale”, APT 1994, 239‐
243. 

727
 GwH 30 juni 2004, nr. 119/2004. 

728
 Voor  een overzicht  van  eerdere  niet‐toepassingen  van het Hof  in  een  viertal  arresten,  zie:  P. PEETERS,  “…En de boer,  hij 

ploegde voort… Een decennium lang federale loyauteit”, in Liber Amicorum Jean‐Pierre de Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, 903‐
905. 

729
 W. PAS, “Federale loyauteit, de bevoegdheid inzake toerisme en unicommunautaire reisbureaus. Enkele bedenkingen bij het 

arrest 119/2004 van het Grondwettelijk Hof”, TBP 2005, afl. 3, 150. 

730
 Zie ter zake: A. ALEN en K. MUYLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 245, waarin de auteurs 

stellen dat het evenredigheidsbeginsel een toepassing is van het beginsel van de federale loyauteit. 

731
  P.  PEETERS,  “…En  de  boer,  hij  ploegde  voort…  Een  decennium  lang  federale  loyauteit”,  in  Liber Amicorum  Jean‐Pierre  de 

Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, 900‐902. 
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enkel de negatieve, bevoegdheidsbeperkende werking van het principe had toegepast. In de rechtsleer 

wordt  bovendien  vermeld  dat  op  basis  van  dit  beginsel  enkel  “een  zeer marginale  toetsing  van  de 

bevoegdheidsuitoefening” toelaatbaar is732.  

BEOORDELING – Met het arrest van 14 juli 2004 in de elektronische‐communicatiesector lijkt het Hof zich 

dus  verder  te  begeven  op  het  pad  van  het  opleggen  van  positieve  verplichtingen  op  grond  van 

(vermeende) schendingen van het evenredigheidsbeginsel. Dat arrest is immers het eerste in een reeks 

waarbij  het  gebrek  aan  overleg  bij  het  uitoefenen  van  zijn  eigen  bevoegdheid  met  betrekking  tot 

elektronische‐communicatienetwerken als een vernietigingsgrond wordt gehanteerd. Ook hierop wordt 

in  de  rechtsleer  kritiek  gegeven733.  Deze  kritiek  is  o.i.  terecht,  niet  alleen  omdat  het  Hof  zichzelf 

toetsingsgronden  lijkt  toe  te  eigenen  die  door  de  bijzondere wetgever  expliciet werden  uitgesloten, 

maar vooral omdat het Hof hierdoor eigenlijk afwijkt van één van de fundamentele uitgangspunten van 

onze  federale  staatsstructuur, met  name  de  exclusiviteit  van  de  bevoegdheden:  in de  elektronische‐

communicatiesector  kunnen  overheden  kennelijk  niet  eens  hun  eigen  bevoegdheden  zelfstandig 

uitoefenen. Of anders verwoord: het evenredigheidsbeginsel, dat normaal  impliceert dat geen enkele 

overheid  de  haar  toegewezen  bevoegdheden mag  uitoefenen  op  een wijze  die  ertoe  leidt  dat  een 

andere  overheid  de  haar  toegewezen  bevoegdheden  niet  meer  kan  uitoefenen  of  buitengewoon 

gehinderd wordt  in  de  uitoefening  van  haar  bevoegdheden,  leidt  in  de  elektronische‐communicatie‐

sector  tot een situatie waarbij het voor de verschillende bevoegde overheden zelfs onmogelijk wordt 

gemaakt om hun eigen bevoegdheden (zonder overleg met anderen) uit te oefenen. Wanneer twee (of 

meer) overheden bevoegd  zijn  voor het  reglementeren  van een materie waarvoor niet  redelijkerwijs 

meer  kan  worden  gesteld  dat  de  verschillende  bevoegdheden  van  elkaar  kunnen  worden 

onderscheiden, kunnen die betrokken overheden zelfs hun eigen moeilijk  – of niet? –  te onderscheiden 

bevoegdheid niet eenzijdig uitoefenen  zonder het evenredigheidsbeginsel  te  schenden734! We  sluiten 

ons op dit  vlak  aan bij hetgeen W. PAS daarover  schrijft  in onderstaand  fragment: W. PAS,  “Federale 

loyauteit, de bevoegdheid  inzake  toerisme en unicommunautaire  reisbureaus. Enkele bedenkingen bij 

het arrest 119/2004 van het Grondwettelijk Hof”, TBP 2005, 3, 153–154 (147‐164)): 

“Nochtans rijst de vraag of  louter op grond van het evenredigheidsbeginsel verklaard of verantwoord kan 

worden dat een overheid verplicht wordt tot samenwerking of tot het tot stand brengen van een regeling “in 

gemeenschappelijk  overleg”.  Eigenlijk  is  het  Hof  immers  van  mening  dat,  ongeacht  de  inhoud  van  de 

bevoegdheidsuitoefening een schending van het evenredigheidsbeginsel voorligt. Dit wil zeggen dat, volgens 

de klassieke definitie, door de loutere bevoegdheidsuitoefening de uitoefening van de bevoegdheden van de 

gemeenschappen “onmogelijk of overdreven moeilijk” wordt gemaakt. Het Hof vermeldt in arrest 132/2004 

deze  omschrijving  van  het  evenredigheidsbeginsel  niet  expliciet.  Had  het  dit  wel  gedaan,  dan  had  het 

                                                            
732 W. PAS, “Federale loyauteit, de bevoegdheid inzake toerisme en unicommunautaire reisbureaus. Enkele bedenkingen bij het 
arrest 119/2004 van het Grondwettelijk Hof”, TBP 2005, afl. 3, 152 en de verwijzigen aldaar. 

733
 W. PAS, “Federale loyauteit, de bevoegdheid inzake toerisme en unicommunautaire reisbureaus. Enkele bedenkingen bij het 

arrest 119/2004 van het Grondwettelijk Hof”, TBP 2005, afl. 3, 153. 

734
 D. STEVENS en P. VALCKE, "Verplichte samenwerking in de elektronische‐communicatiesector: wat baten kaars en bril...", noot 

onder  Grondwettelijk  Hof,  8  november  2006,  nr.  163/2006,  TBH  2007,  afl.  3,  227  ‐  232.  Een minstens  schijnbaar minder 
kritische blik: F. JUDO, “Heterogene bevoegdheidspakketten als bron van verplichte samenwerking”, RABG 2005, afl. 5, 414‐419. 
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uitdrukkelijk  de  vraag  moeten  stellen  of  het  loutere  verbod  om  de  bevoegdheden  van  anderen  niet 

onmogelijk te maken, volstaat om te verplichten tot een “in gemeenschappelijk overleg tot stand gekomen 

regeling”. Zo’n verplichte samenwerking kan ertoe leiden dat een bevoegdheid niet uitgeoefend kan worden. 

Indien, zoals de ministerraad beweerde voor het Arbitragehof, een ernstige poging werd ondernomen om 

een samenwerkingsakkoord te sluiten (voetnoot 55: Arbitragehof 14 juli 2004, nr. 132/2004, A.2.5 en A.3.4), 

en dit niet tot een resultaat heeft geleid, dan wordt de bevoegdheidsuitoefening door de federale overheid 

feitelijk onmogelijk (voetnoot 56: Het Hof vraagt niet alleen “overleg”, het vraagt “een in gemeenschappelijk 

overleg tot stand gekomen regeling”). Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat de bevoegdheidsuitoefening 

door  de  andere  overheid  niet  onmogelijk  mag  worden.  Het  houdt  logischerwijs  ook  in  dat  de  eigen 

bevoegdheidsuitoefening niet onmogelijk mag worden (door de vereisten van het evenredigheidsbeginsel en 

het  in  aanmerking  nemen  van  de  belangen  van  de  anderen).  De  verplichte  samenwerking  die  het  Hof 

componeert,  zou wel  zo  ver  kunnen  leiden. De geldigheid  van het  eigen optreden wordt mee afhankelijk 

gemaakt van het optreden van de andere overheden.  

De beslissing van het Hof  is heel  ingrijpend. De autonomie van de  federale wetgever wordt niet alleen  in 

belangrijke mate  ingeperkt  door  hem  te  verplichten  tot  samenwerking met  de  gemeenschapswetgevers 

(voetnoot 57: De bevoegdheid inzake telecommunicatie komt de federale wetgever toe op grond van art. 35 

Gw.). Bovendien wordt de bevoegdheid van de  federale wetgever uitgehold  ten voordele van de  federale 

regering, die de facto zal moeten instaan voor de vereiste samenwerking. 

Het arrest nr. 132/2004 betreft weliswaar een bijzonder en specifiek geval, waarin het Grondwettelijk Hof er 

de bijzondere wetgever op wil wijzen dat de bevoegdheidsverdeling inzake telecommunicatie door de feiten 

en de technologische evolutie achterhaald is. Het Hof respecteert daarbij formeel gezien de beperkingen van 

artikel 143 Gw. en verwijst dan ook niet naar de federale  loyauteit. In de  laatste overweging geeft het Hof 

evenwel aan dat de bijzondere wetgever moet kiezen hoe hij optreedt “teneinde een samenhangend beleid 

te waarborgen”. Het gaat het Hof dus niet om een beleid dat het beleid van anderen niet onmogelijk maakt, 

maar om een samenhangend beleid. Volgt dit uit het evenredigheidsbeginsel? Dit zou willen zeggen dat elk 

niet‐samenhangend beleid  tussen gemeenschappen, gewesten en de  federale overheid een schending van 

het  evenredigheidsbeginsel  zou  (kunnen)  vormen.  Het  lijkt  niet  onmogelijk  aan  te  nemen  dat  het  Hof 

eigenlijk een toepassing heeft gemaakt van (de positieve verplichtingen die volgen uit) de federale loyauteit, 

die leidt tot een vernietiging”. 

Verder  lijkt het ons  eveneens  relevant  te  vermelden dat ook de Duitse  rechtsleer  (die nochtans een 

significante impact heeft gehad op de vormgeving van onze grondwettelijke bepalingen) niet eensgezind 

achter  de  erkenning  van  het  beginsel  van  de  federale  getrouwheidsverplichting  als  een  afzonderlijk 

rechtsbeginsel staat, aangezien zij van oordeel is dat de verplichting om de Grondwet na te leven reeds 

volgt uit de grondwetsbepalingen zelf en aangezien het beroep op het getrouwheidsverplichting veeleer 

de werkelijke rechtsgrond versluiert735. 

b. Juridisch statuut vernietigde, in stand gehouden bepalingen 

GRONDWETTELIJK  HOF  –  TIJDELIJKE  INSTANDHOUDING  VAN  VERNIETIGDE  BEPALING  –  INLEIDING  –  Op  het  terrein 

hebben de adviezen van de Raad van State en de arresten van het Grondwettelijk Hof een belangrijke 

                                                            
735

  P.  PEETERS,  “…En  de  boer,  hij  ploegde  voort…  Een  decennium  lang  federale  loyauteit”,  in  Liber Amicorum  Jean‐Pierre  de 
Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, 895‐902. 
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impact gehad. Samenvattend zou men kunnen stellen dat sinds 2006  in hun zoektocht naar  juridische 

stabiliteit  en  zekerheid  overleg  door  alle  betrokken  overheden  in mindere  of meerdere mate wordt 

nagestreefd.    In de hierna volgende paragrafen gaan we kort  in op de problematiek van het  juridisch 

statuut  van  de  tijdelijke  instandhouding  van  vernietigde  bepalingen,  zoals  opgelegd  in  de 

opeenvolgende arresten van het Grondwettelijk Hof. Met deze ultimata wilde het Hof allicht voldoende 

druk  creëren  om  de  verschillende  overheden  aan  te  zetten  tot  effectieve  samenwerking,  zonder  de 

stabiliteit en rechtszekerheid in die sectoren in gevaar te brengen. 

GRONDWETTELIJK HOF – TIJDELIJKE  INSTANDHOUDING VAN VERNIETIGDE BEPALING – ANALYSE   – De mogelijkheid om 

de  effecten  van de  vernietigde norm  voorlopig  in  stand  te houden736, doet  immers  twee belangrijke 

vragen  rijzen.  Ten  eerste,  kan  de  norm  waarvan  de  effecten  voorlopig  behouden  worden  nog  als 

grondslag dienen voor nieuwe juridische handelingen (bijvoorbeeld: beslissingen van toezichthoudende 

instanties)  na  de  bekendmaking  van  het  vernietigingsarrest?  Deze  vraag  moet  kennelijk  positief 

beantwoord worden, aangezien het Hof van mening was dat het mogelijk is om na de publicatie van de 

vernietiging en tijdens de termijn bepaald door het Hof verder juridische handelingen te stellen737. Maar 

wat is dan het lot van deze juridische handelingen als binnen de toegekende termijn geen gezamenlijke 

regelgeving  tot  stand  komt?  Het  antwoord  hierop  leidt  tot  controverse738  en  ook  de  rechtspraak 

hierover is verdeeld739. Het belang van deze problematiek wordt echter enigszins genuanceerd door het 

feit  dat  de  betrokken wetgevende  instanties  allicht  desnoods  (tijdelijke)  herstelmaatregelen  zouden 

goedkeuren, zoals in de elektronische‐communicatiesector ook effectief gebeurde740. 

III. Mogelijke instrumenten van samenwerking 

INSTRUMENTEN  VAN  SAMENWERKING  –  OVERZICHT  –  De  volgende  paragrafen  geven  een  overzicht  van  de 

belangrijkste  instrumenten die de verschillende overheden ter beschikking staan bij het realiseren van 

een betere afstemming van hun beleid741. Na een algemeen overzicht van mogelijke  instrumenten van 

                                                            
736

 Art. 8, al. 2 bijzondere wet Arbitragehof. 

737
  G.  ROSOUX,  « Le maintien  des  ‘effets’  des  dispositions  annulées  par  la  Cour  d’arbitrage:  théorie  et  pratique »,  in  Liber 

Amicorum Paul Martens – L’humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité ?, Brussel, Larcier, 2007, 439‐456. 

738
 Zie J. VELAERS, Van Grondwettelijk Hof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Apeldoorn, Maklu, 1990, 319, 322 en 323‐324 ; H. 

SIMONART, La Cour d’arbitrage. Une étape dans  le contrôle de  la constitutionnalité de  la  loi, Bruxelles, E. Story‐Scientia, 1988, 
214‐215. Zie ook B. LOMBAERT, « Le maintien des effets des normes censurées par la Cour d’arbitrage – recours en annulation et 
question préjudicielles », APT 1998, p. 177. 

739
 Vergelijk ter zake: GwH 16 juni 2004, nr. 106/2004, r.o. B.23 en dispositief enerzijds (waarin het Hof ook de gevolgen van de 

vernietigde bepalingen handhaaft tot een bepaalde datum) en GwH 15 maart 2006 nr. 42/2006, r.o. B.2.1 en B.2.2. (waarin het 
Hof stelt dat de verwijzende rechter de uitgesteld vernietigde bepalingen toch dient toe te passen ter beslechting van het bij 
hem voorliggende geschil). 

740
 Infra IV. 2. “Het samenwerkingsakkoord in de praktijk”, p. 199 e.v. 

741
  Uitgebreidere  overzichten  zijn  terug  te  vinden  in:  R.  MOERENHOUT,  “De  samenwerking  tussen  de  federale  Staat,  de 

gemeenschappen  en  de  gewesten  (1996‐2000),  TBP  2001,  595‐623,  R. MOERENHOUT,  “De  samenwerking  tussen  de  federale 
Staat, de gemeenschappen en de gewesten. Recente ontwikkelingen”, TBP 1996, 271‐283, A. ALEN en P. PEETERS, “België op zoek 
naar een coöperatief federaal staatsmodel. Over de samenwerking tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten na de 
derde  Staatshervorming”,  TBP  1989  110‐138;  A.  ALEN  en  P.  PEETERS,  “Samenwerkingsverbanden  tussen  de  Staat,  de 
Gemeenschappen en de Gewesten”, in R. Blanpain (ed.), Staat, gemeenschappen en gewesten : hervorming van de instellingen : 
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samenwerking,  wordt  de  impact  van  een  aantal  specifieke  vormen  van  samenwerking  in  de 

elektronische‐communicatiesector verder uitgediept.  

1. Instrumenten van samenwerking: overzicht 

SAMENWERKING  – OVERZICHT  –  Een  samenwerkingsakkoord  is  slechts  één  van  de mogelijke  vormen  van 

samenwerking  tussen  de  federale  overheid  en  de  gemeenschappen742.  Daarnaast  staan  aan  de 

overheden de volgende instrumenten ter beschikking: 

 het verstrekken van informatie 

 het plegen van overleg 

 het inwinnen van een niet‐bindend advies 

 het vragen om een voorstel van beslissing 

 het betrekken van andere overheden bij een beslissing 

 het voorleggen voor akkoord 

 het vragen van een eensluidend advies 

 het vragen om de goedkeuring 

 de vertegenwoordiging van andere overheden in eigen instellingen 

 het sluiten van een administratieve overeenkomst743. 

2. Mogelijke opties in de elektronische‐communicatiesector 

a. Vormen van de facto samenwerking inzake wetgeving 

SAMENWERKING BIJ OPSTELLEN VAN WET‐ OF REGELGEVING – Zonder daartoe een  specifiek kader  te voorzien, 

zouden de betrokken overheden voortaan over wet‐ en regelgevende instrumenten met een mogelijke 

impact op de bevoegdheden van andere overheden overleg kunnen plegen, al dan niet in de schoot van 

het Overlegcomité. Vanzelfsprekend zijn alle “gradaties” van samenwerking zoals deze hierna worden 

besproken744 eveneens mogelijk in dit kader. De belangrijkste nadelen van deze optie zijn echter: 

                                                                                                                                                                                                
1970, 1971, 1980, 1988, 1989, Brugge, Die Keure, 1989, 71‐127   en  A. ALEN, “De samenwerking tussen de federale staat en de 
deelstaten”, RW 1989‐90, 1303‐1313. 

742
 R. MOERENHOUT en  J. SMETS, De samenwerking  tussen de  federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, Antwerpen, 

Kluwer, 1994, 123‐186. 

743
 R. MOERENHOUT en  J. SMETS, De samenwerking  tussen de  federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, Antwerpen, 

Kluwer, 1994, 44‐121. 

744
 Infra “Mogelijke instrumenten van samenwerking”, 187. 
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1° het geringe engagement van de verschillende overheden ten opzichte van elkaar; 

2° de geringe juridische stabiliteit (of afdwingbaarheid) van de samenwerking; 

3° de onduidelijke plaats in de hiërarchie der normen; 

4°  het  gebrek  aan  stabiele  omkadering  van  belangrijke  delen  van  de  samenwerking 

(bijvoorbeeld: regels i.v.m. totstandkoming, afkondiging, publicatie, beroep, ...). 

b. Vormen van de facto samenwerking tussen regulatoren 

SAMENWERKING  TUSSEN REGULATOREN – Hoewel het Grondwettelijk Hof  in  zijn  rechtspraak nooit expliciet 

heeft bevestigd dat de verwevenheid van bevoegdheden  in de elektronische‐communicatiesector een 

samenwerking tussen de markttoezichthoudende  instanties bij het uitoefenen van hun bevoegdheden 

vereist,  lijkt  dit  ons  wel  voort  te  vloeien  uit  de  door  het  Hof  gehanteerde  logica.  Wanneer  aan 

overheden  bij  het  uitvaardigen  van materiële  regels,  of  bij  het  bepalen  van  de  bevoegdheden  van 

marktregulerende instanties de verplichting wordt opgelegd om samen te werken, kan moeilijk worden 

verdedigd  dat dergelijke  samenwerking niet  zou  zijn  vereist bij het uitvoeren  van die bevoegdheden 

door markttoezichthoudende  instanties. Bovendien wees het Grondwettelijk Hof  in  verschillende  van 

zijn arresten op het feit dat de verplichting tot samenwerking of overleg tussen de toezichthouders ook 

volgt uit de Europese richtlijnen inzake elektronische communicatie. Zo lijkt het Grondwettelijk Hof van 

oordeel  te  zijn  dat  om  aan  de  vereisten  van  de  Europese  richtlijnen  te  voldoen,  samenwerking  op 

wetgevend vlak niet volstaat745, en lijkt het Hof in deze bepaling de verplichting te lezen om ook tussen 

de verschillende markttoezichthoudende  instanties samenwerking  te voorzien746.  In elk geval blijkt uit 

de  rechtspraak  van  het Grondwettelijk Hof  duidelijk  dat  deze  samenwerking  niet  noodzakelijk  vorm 

dient  te  krijgen  in  een  specifiek  juridisch  instrument.  Op  dit  vlak  kan  worden  opgemerkt  dat  een 

“samenwerkingsprotocol”  tussen  de  verschillende  instanties  allicht  de  beste  garanties  biedt  om  de 

onafhankelijkheid  van de  toezichthouders  in hun marktregulerend optreden  te  garanderen, maar  als 

nadeel heeft dat er slechts een geringe juridische waarde, of beperkte afdwingbaarheid aan kan worden 

toegekend. Dergelijk protocol dient minstens tegemoet te komen aan de door de Europese richtlijnen 

opgelegde vereisten, bijvoorbeeld:  inzake wederzijdse  informatie‐uitwisseling en  consultatie. Wel  lijkt 

het duidelijk dat dergelijke “minimalistische” vorm van samenwerking of overleg door de Raad van State 

en het Grondwettelijk Hof het meest kritisch zal worden bekeken, zeker als hij niet gepaard zou gaan 

met overleg of  samenwerking  op  het niveau  van  de wet‐  en  regelgeving.  Kortom:  samenwerking  op 

markttoezichthoudend  niveau  is  een  noodzakelijke,  maar  niet  voldoende  voorwaarde  om  aan  de 

vereisten van het Grondwettelijk Hof te voldoen. 

                                                            
745

 Zie: GwH 8 november 2006, nr. 163/2006, r.o. B.3.1. en meer specifiek het beginselarrest GwH 14  juli 2004, nr. 132/2004, 
r.o. B.5.2., waarnaar het Hof verwijst. 

746
 Zelf zijn wij echter niet zo overtuigd van de effectiviteit (of afdwingbaarheid) van deze Europese bepalingen in verband met 

samenwerking  tussen  markttoezichthoudende  instanties,  zie:  Deel  III.  Hoofdstuk  1.  Afdeling  B.  III.,  1.  “Transparantie  en 
samenwerking”, p. 269 e.v. 
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c. Samenwerkingsakkoorden 

i. Uitgangspunt 

SAMENWERKINGSAKKOORDEN –  INLEIDING – Sinds 1988 gelden de samenwerkingsakkoorden als een van de 

belangrijkste  instrumenten  van  het  coöperatieve  federalisme  in  België.  Artikel  92bis,  §1  BWHI, 

ingevoegd  door  de  bijzondere wet  van  8  augustus  1988,  creëert  de mogelijkheid  voor  de  Staat,  de 

gemeenschappen en de gewesten om samenwerkingsakkoorden te sluiten  in aangelegenheden die tot 

hun  respectieve  bevoegdheden  behoren.  De  bevoegdheid  om  dergelijke  akkoorden  af  te  sluiten  is 

echter niet onbegrensd. Zo kunnen de betrokken overheden  in een  samenwerkingsakkoord uiteraard 

geen  aangelegenheden  regelen  die  hun  eigen  bevoegdheden  te  buiten  gaan.  Dergelijke 

samenwerkingsakkoorden zijn bijgevolg een aanvulling op het beginsel van de exclusieve verdeling van 

de bevoegdheden747. Het sluiten van een samenwerkingsakkoord mag er niet  toe  leiden dat de Staat, 

een gemeenschap of een gewest zich ontdoet van een bevoegdheid die hem door de grondwet of door 

de bijzondere wet tot hervorming van de instelling is toegewezen. Een samenwerkingsakkoord mag met 

andere woorden geen overdracht van normatieve bevoegdheden met zich meebrengen748. 

ii. Samenwerking en exclusieve bevoegdheden 

SAMENWERKINGSAKKOORDEN EN EXCLUSIEVE BEVOEGDHEDEN – ALGEMEEN – De tekst van artikel 92bis, § 1, al. 1 

BWHI,  zegt  echter  weinig  over  de  inhoud  van  samenwerkingsakkoorden:  het  bepaalt  dat  de 

samenwerkingsakkoorden “onder meer” betrekking kunnen hebben op de gezamenlijke oprichting en 

het gezamenlijk beheer van gemeenschappelijke diensten en instellingen, op het gezamenlijk uitoefenen 

van  eigen  bevoegdheden,  of  op  de  gemeenschappelijke  ontwikkeling  van  initiatieven.  Vooral  de 

woorden “onder meer”, die wijzen op een niet‐limitatieve opsomming, scheppen verwarring en  laten 

veel  onduidelijkheid  bestaan  over  hoe  ver  samenwerking  kan  reiken  vooraleer  de 

bevoegdheidsverdelende  regels  geschonden worden.  Dat  er  grenzen  zijn  aan  de  samenwerking  van 

verschillende overheden is echter evident. 

SAMENWERKINGSAKKOORDEN  EN  EXCLUSIEVE  BEVOEGDHEDEN  –  CRITERIUM    –  Om  te  beginnen  verzetten  de 

autonomie  van  de  betrokken  overheden  en  de  bevoegdheidsverdelende  regels  zich  tegen  een 

uitwisseling,  afstand,  of  teruggave  van  exclusieve  bevoegdheden.  In  zijn  arrest  van  3  maart  1994 

verduidelijkte  het  Grondwettelijk  Hof:  “Hoewel  elke  vorm  van  samenwerking  onvermijdelijk  een 

beperking  van  de  autonomie  van  de  betrokken  overheden  impliceert,  mag  het  sluiten  van  een 

samenwerkingsakkoord waarin voormeld artikel 92bis voorziet, niet een uitwisseling, een afstand of een 

teruggave van bevoegdheden  tot gevolg hebben; dit ware een schending van de door of krachtens de 

                                                            
747

 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der  instellingen, Parl.St. 
Kamer,  1988,  nr.  516/1,  29‐31; Verslag namens  de  Commissie  voor  de  herziening  van  de Grondwet,  voor  de  institutionele 
hervormingen en voor de regeling van conflicten bij het wetsontwerp tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot  hervorming  der  instellingen,  Parl.St.  Kamer,  1988,  nr.  516/6,  92‐95  en  174;  Verslag  namens  de  Commissie  voor  de 
herziening  van de Grondwet en hervorming der  instellingen bij het wetsontwerp  tot wijziging  van de bijzondere wet  van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Parl.St. Senaat, 1988, nr. 405/2, 6‐7. 

748
 Infra. 
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Grondwet  bepaalde  regels  voor  het  vaststellen  van  de  onderscheiden  bevoegdheid  van  de  Staat,  de 

gemeenschappen  en  de  Gewesten.”  749. Met  de  contractuele  techniek  van  samenwerkingsakkoorden 

mag bijgevolg niet afgeweken worden van het dwingend recht van de bevoegdheidsverdelende regels, 

zelfs  niet  indien  alle  betrokken  overheden  het  eens  zouden  zijn  over  een  dergelijke  overdracht  van 

bevoegdheden750. 

SAMENWERKINGSAKKOORDEN  EN  EXCLUSIEVE  BEVOEGDHEDEN – NORMATIEVE OF UITVOERENDE BEVOEGDHEDEN – Net 

zoals de Raad van State maakt het Grondwettelijk Hof bovendien een onderscheid tussen normatieve en 

uitvoerende  bevoegdheden.  Het  gezamenlijk  uitoefenen  van  uitvoerende  bevoegdheid  door 

verschillende  overheden  zal  minder  snel  geacht  worden  niet  in  overeenstemming  te  zijn  met  de 

bevoegdheidsverdelende  regels,  in  tegenstelling  tot  het  gezamenlijk  uitoefenen  van  normatieve  (of 

regelgevende)  bevoegdheid.  Dit  neemt  evenwel  niet  weg  dat  in  een  samenwerkingsakkoord  ook 

materiële normen kunnen worden opgenomen751. 

iii. Onduidelijke bevoegdheden 

SAMENWERKINGSAKKOORDEN EN ONDUIDELIJKE BEVOEGDHEDEN – Zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van 

State vermelden in hun rechtspraak de specifieke rol die een samenwerkingsakkoord kan spelen  in het 

geval  van  een  onduidelijke  bevoegdheidafbakening.  Daarbij  dient  het  voorgaande  uiteraard  in  het 

achterhoofd te worden gehouden: een samenwerkingsakkoord moet ertoe strekken om de gezamenlijke 

uitoefening van de eigen bevoegdheden van de partijen bij het akkoord te regelen, en niet om bepaalde 

grijze zones  in de bevoegdheidsverdeling te verduidelijken752. Het samenwerkingsakkoord  laat  immers 

op de meest adequate wijze toe een wetgeving die onder de bevoegdheid van verschillende wetgevers 

ressorteert  te  uniformiseren:  de  samenwerkingsakkoorden  waarborgen  het  aannemen  van  een 

identieke  tekst  die  dat  ook  blijft,  want  hij  kan  niet  door  één  enkele  wetgever  worden  gewijzigd. 

Bovendien wordt het risico vermeden dat de bevoegdheden van een andere wetgever worden betreden 

                                                            
749

 GwH 3 maart 1994, nr. 17/94,  r.o. B.5.2. en B.5.3. Het verbod om door middel van samenwerkingsakkoorden afstand  te 
doen van bevoegdheden is nogmaals bevestigd in GwH 13 juli 2001, nr. 101/2001, r.o. B.3.4 en B.3.5. Zie eveneens: Adv.RvS 23 
oktober 2001, nr. 32.371/VR, bij een voorontwerp van wet « houdende  instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 
oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig 
investeringsplan 2001‐2012 van de NMBS », Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1463/1, 9‐15. 

750 
Zie  hierover  uitgebreid:  Ph.  COENRAETS,  “Réflexions  sur  le  contrôle  de  constitutionnalité  des  accords  de  coopération. 

Commentaires de l’arrêt nr. 17/94, rendu par la Cour d’arbitrage le 3 mars 1994”, APT 1995, 221 en 223‐227; R. MOERENHOUT en 
J. SMETS, De samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, Antwerpen, Kluwer, 1994, 131‐137; 
R. RYCKEBOER, “Samenwerkingsakkoorden en onderwijs. Een  toets voor het coöperatief  federalisme?”, TORB 1992‐93, 183 en 
190‐192; T. DE WILDE D’ESTMAEL,  “Les accords de  coopération  comme méchanisme de prévention et de  solution des  conflits. 
Présentation de  la nouveauté  institutionelle »,  in A. ALEN, Les conflits d’intérêts. Quelle solution pour  la Belgique de demain ?, 
Namur, La Charte, 1990, 90‐122. 

751
 Zie in die zin: GwH 3 maart 1994, nr. 17/94, r.o. B.5.10., alsook: R. MOERENHOUT, “De samenwerking tussen de federale Staat, 

de  gemeenschappen  en  de  gewesten  (1996‐2000),  TBP  2001,  610  en  J.  VAN NIEUWENHOVE,  “Over  internationale  verdragen, 
samenwerkingsakkoorden  en  de  “Etablissement”.  Enkele  kanttekeningen  bij  de  arresten  12/94,  17/94  en  33/94  van  het 
Grondwettelijk Hof”, RW 1994‐95, 455‐457 (449‐457). 

752 
R. MOERENHOUT, “De samenwerking tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten (1996‐2000), TBP 2001, 

611; R. MOERENHOUT en J. SMETS, De samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, Antwerpen, 
Kluwer, 1994, 132. 
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of,  omgekeerd,  dat  bepaalde  juridische  situaties  ontsnappen  aan  de  gezamenlijke  toepassing  van 

verschillende normen. Daarom blijkt het uitermate efficiënt om een samenwerkingsakkoord te sluiten in 

aangelegenheden waar  de  verdeling  van  de  bevoegdheden  bijzonder  ingewikkeld  is,  en  ten  aanzien 

waarvan de verschillende overheden beogen de regelgeving te uniformiseren. Het feit dat het Europese 

regelgevende  kader  horizontaal  van  toepassing  is  op  alle  elektronische‐communicatienetwerken  

en  –diensten  ,  zonder  de  aspecten  “omroep”  en  “telecommunicatie”  te  onderscheiden,  en  de 

problemen die daaruit volgen bij de  implementatie in Belgisch recht, zijn dus een bijkomend argument 

om via een samenwerkingsakkoord tot een geïntensifieerde samenwerking te komen. 

iv. Mogelijke omvang van samenwerkingsakkoord 

SAMENWERKINGSAKKOORD  – MOGELIJKE  OMVANG  –  UITGANGSPUNT  –  Zoals  aangegeven,  zijn  de  voornaamste 

beperkingen die  voor  een mogelijk  samenwerkingsakkoord  gelden het  verbod op  een  inbreuk op de 

bevoegdheidsverdelende regels, en het beginsel van de exclusiviteit van bevoegdheid753. Bijgevolg is het 

bijvoorbeeld  onmogelijk  een  samenwerkingsakkoord  tussen  de  federale  overheid  en  de 

gemeenschappen en/of gewesten af  te sluiten waarin wordt voorzien dat alle bevoegdheden door de 

federale overheid zouden worden waargenomen of omgekeerd. 

 SAMENWERKINGSAKKOORD – MOGELIJKE OMVANG – OVERZICHT – Alternatieve  vormen  van  samenwerking die 

wel  in  overeenstemming  met  de  ter  zake  geldende  bepalingen  geacht  kunnen  worden,  kunnen  in 

essentie worden gereduceerd tot de hierna besproken drie verschillende categorieën. 

1° Kadersamenwerkingsakkoord 

“KADERSAMENWERKINGSAKKOORD” – SAMENWERKING TUSSEN WETGEVENDE NIVEAUS – Deze hypothese omvat het 

onderhandelen  en  afsluiten  van  een  “kadersamenwerkingsakkoord”  of  “intentieverklaring, waarin  de 

betrokken  overheden  de  verbintenis  aangaan  tot  samenwerking  met  het  oog  op  het  op  elkaar 

afstemmen  van wetgevende  teksten.  De  samenwerking  beperkt  zich  hierbij  grotendeels  dus  tot  de 

beleidsvoorbereidende fase, vermits alle betrokken overheden hun eigen bevoegdheden behouden en 

zelf  eigen  (weliswaar  overlegde)  reglementering  uitvaardigen.  De  voornaamste  nadelen  van  deze 

werkwijze zijn duidelijk:  

1. de problematische Belgische bevoegdheidsverdeling met strikte scheiding tussen “omroep” en 

“telecom”  zal  problemen  blijven  veroorzaken  (met  alle  risico’s  op  positieve  en  negatieve 

bevoegdheidsconflicten en rechtsonzekerheid vandien); 

2. de graad van harmonisatie van deze afzonderlijke regelgevingen blijft uiteraard  laag; het risico 

van inconsistenties in de regelgeving of van forum‐shopping door de ondernemingen is bijgevolg 

hoog; 

                                                            
753

 Zo bevestigde de Raad van State dat een overheid de uitoefening van zijn eigen bevoegdheden niet afhankelijk mag maken 
van een samenwerkingsakkoord: Adv.RvS 28 februari 2001, nr. 31.341/VR bij het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 
30 maart betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in 
het tweetalig gebied Brussel‐Hoofdstad, Parl.St. Kamer, 1999‐2000, nr. 774/10, 6‐7. 
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3. er is geen (of niet noodzakelijk) samenwerking op het vlak van de beleidsuitvoering; de op elkaar 

afgestemde  reglementaire  bepalingen  kunnen  door  de  verschillende markttoezichthoudende 

instanties op verschillende wijze worden toegepast. 

“KADERSAMENWERKINGSAKKOORD” – VOORBEELD – Een voorbeeld van deze  samenwerkingsvorm  is  terug  te 

vinden  in  het  recente  samenwerkingsakkoord  van  28  september  2006  tussen  de  Federale  Staat,  de 

Vlaamse,  de  Franse  en  de  Duitstalige  Gemeenschap,  het  Vlaamse  Gewest,  het Waalse  Gewest,  het 

Brussels  hoofdstedelijk  Gewest,  de  Franse  Gemeenschapscommissie  en  de  Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie betreffende de principes voor een geïntegreerd e‐government en de bouw, het 

gebruik en beheer van ontwikkelingen en diensten van een geïntegreerd e‐government754. 

2° Samenwerkingsakkoord markttoezichthouders 

SAMENWERKINGSAKKOORD  MARKTTOEZICHTHOUDERS    –  Deze  hypothese  houdt  het  afsluiten  in  van  een 

samenwerkingsakkoord waarin een samenwerking wordt voorzien op het vlak van de toepassing van de 

door de verschillende overheden afzonderlijk tot stand gebrachte wetgeving en normen op het vlak van 

het  toezicht  op  de markten.  In  dit  geval  behouden  alle  betrokken  overheden  eveneens  hun  eigen 

exclusieve bevoegdheden en wetgevende instrumenten, maar komen zij een samenwerking overeen op 

het  vlak  van markttoezicht.  Hoewel  afzonderlijke  wetten,  decreten  en/of  ordonnanties  het  nieuwe 

Europese  kader  inzake  elektronische‐communicatie  omzetten,  werken  de  verschillende 

markttoezichthouders  voor  de  toepassing  van  deze  normen  samen  in  gevallen  waar  dat  nodig  is. 

Uiteraard brengt deze hypothese  in zekere mate een oplossing aan de eerder vermelde nadelen. Toch 

mag  worden  verwacht  dat  de  uniformiteit  laag  zal  blijven,  vermits  de  verschillende 

markttoezichthouders  geneigd  zullen  zijn  om  samenwerking    ‐  waar  mogelijk  ‐    te  vermijden.  Op 

wetgevend vlak blijven contradicties of bevoegdheidsconflicten ook tot de mogelijkheden behoren, met 

de  nodige  rechtsonzekerheid  tot  gevolg.  Deze  hypothese  kan  vanzelfsprekend  ook  worden 

gecombineerd met de voorgaande. 

3° Globale regeling elektronische‐communicatie 

GLOBAAL  SAMENWERKINGSAKKOORD  – Om  rechtsonzekerheid  te  vermijden  en  een  globale  en  consistente 

regeling  van  de  elektronische‐communicatiesector  te  kunnen  bereiken,  lijkt  het  afsluiten  van  een 

globaal samenwerkingsakkoord waarin alle aspecten van het elektronische‐communicatiebeleid worden 

samengebracht  veruit  de  meest  verkieslijke  optie.  In  deze  hypothese  bevat  de  tekst  van  het 

samenwerkingsakkoord  zelf  de  unieke  materiële  bepalingen  in  verband  met  de  elektronische‐

communicatiesector.  Alle  om  te  zetten  Europese  richtlijnen  worden  in  een  samenwerkingsakkoord 

betreffende de elektronische‐communicatie opgenomen. Alle betrokken overheden (in casu de federale 

overheid voor de aspecten telecommunicatie, de gemeenschappen voor de omroepaspecten en al dan 

niet  de  gewesten  voor  de  ruimtelijke  ordening)  nemen  elk wat  hun  eigen  exclusieve  bevoegdheden 

betreft deel aan het samenwerkingsakkoord. Uiteraard  is er hierbij geen sprake van een overdracht of 

uitwisseling  van  bevoegdheden,  aangezien  elke  overheid  zijn  eigen materiële  bevoegdheden  in  het 
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 BS 19 oktober 2006. 



 
 

 
194 
 

samenwerkingsakkoord  “inbrengt”  en  uitoefent. Deze  hypothese  gaat  bijna  vanzelfsprekend  gepaard 

met het toezicht op deze bepalingen door een gemeenschappelijke communicatie‐autoriteit waarin alle 

betrokken overheden vertegenwoordigd zijn.  

GLOBAAL SAMENWERKINGSAKKOORD – VOORBEELD – Een treffend voorbeeld van deze vorm van samenwerking 

is  het  samenwerkingsakkoord  van  30  mei  1996  betreffende  de  preventie  en  het  beheer  van 

verpakkingsafval,  waarin  niet  alleen  een  gemeenschappelijk  controle‐orgaan  wordt  opgericht, maar 

tevens reglementaire bepalingen zijn opgenomen die gelden voor de  in het toepassingsgebied vallende 

ondernemingen, waarin  onder meer  bepalingen  zijn  terug  te  vinden  in  verband met  toegang  tot  de 

markt en/of het reguleren van  marktgedrag755. 

IV. Evaluatie huidige samenwerkingsvormen 

1. Overzicht huidige samenwerkingsakkoord 

a. Algemeen 

SAMENWERKINGSAKKOORD  17  NOVEMBER  2006  –    OVERZICHT  –  Aan  de  hierboven  beschreven,  door  het 

Grondwettelijk Hof vooropgestelde verplichting tot samenwerking werd uiteindelijk vorm gegeven door 

middel van een samenwerkingsakkoord dat tussen de federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, de 

Franse gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap op 17 november 2006 werd gesloten756, door de 

verschillende wetgevende instanties werd bekrachtigd757 en vervolgens in werking trad op 19 september 

                                                            
755

 BS 5 maart 1997. 

756
 Samenwerkingsakkoord  van 17 november 2006  tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige  [sic] 

Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake 
elektronische‐communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking 
tot elektronische‐communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio‐omroep en 
televisie, hierna verkort weergegeven als « samenwerkingsakkoord e‐communicatie ».  

757
  Zie:  artikel  158  van  de wet  van  27  december  2006  houdende  diverse  bepalingen  (II),  BS  28  december  2006  (federale 

overheid);  Decr.Vl.  4 mei  2007  houdende  instemming met  het  samenwerkingsakkoord  van  17  november  2006  tussen  de 
Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds 
consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische‐communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en 
de uitoefening van bevoegdheden met betrekking  tot elektronische‐communicatienetwerken door de  regulerende  instanties 
bevoegd  voor  telecommunicatie of  radio‐omroep en  televisie, BS 2  juli 2007  (Vlaamse gemeenschap); Decr.D. 25  juni 2007 
houdende  instemming  met  het  samenwerkingsakkoord  van  17  november  2006  tussen  de  Federale  Staat,  de  Vlaamse 
Gemeenschap, de  Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds  consulteren bij het 
opstellen van regelgeving inzake elektronische‐communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van 
de  bevoegdheden met  betrekking  tot  elektronische‐communicatienetwerken  door  de  regulerende  instanties  bevoegd  voor 
telecommunicatie  of  radio‐omroep  en  televisie,  BS  6  augustus  2007  (Duitstalige  gemeenschap)  en  bij  Decr.Fr.  2  juli  2007 
houdende  instemming  met  het  samenwerkingsakkoord  van  17  november  2006  tussen  de  Federale  Staat,  de  Vlaamse 
Gemeenschap, de  Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds  consulteren bij het 
opstellen van regelgeving inzake elektronische‐communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van 
de  bevoegdheden met  betrekking  tot  elektronische‐communicatienetwerken  door  de  regulerende  instanties  bevoegd  voor 
telecommunicatie  of  radio‐omroep  en  televisie,  gesloten  te  Brussel  op  17  november  2006,  BS  19  september  2007  (Franse 
gemeenschap). 
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2007758. Dat samenwerkingsakkoord bepaalt  regels over het opstellen van  regelgeving met betrekking 

tot  elektronische‐communicatienetwerken,  het  uitwisselen  van  informatie  en  de  uitoefening  van  de 

bevoegdheden  met  betrekking  tot  elektronische‐communicatienetwerken  door  de  regulerende 

instanties bevoegd voor  telecommunicatie en omroep759. Elke ontwerpbeslissing van een  regulerende 

instantie  die  betrekking  heeft  op  elektronische‐communicatienetwerken  moet  aan  de  andere 

regulerende instanties worden bezorgd. Zij kunnen opmerkingen formuleren die in aanmerking moeten 

worden genomen of vragen dat de ontwerpbeslissing aanhangig wordt gemaakt bij de Conferentie van 

Regulatoren voor de elektronische‐communicatiesector  (CRC)760.  Indien de CRC na een periode van 75 

kalenderdagen niet tot een beslissing komt, kan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en 

Radio‐omroep  en  Televisie,  bestaande  uit  de  bevoegde  ministers  van  de  federale  regering  en  de 

gemeenschapsregeringen, de beslissing in haar plaats nemen761. 

SAMENWERKINGSAKKOORD 17 NOVEMBER 2006 –  RAAD VAN STATE – De Raad van State leverde in zijn advies bij 

de  federale bekrachtigingswet kritiek op de  inhoud van het  samenwerkingsakkoord. Volgens de Raad 

van State wordt er in de tekst van het samenwerkingsakkoord vanuit gegaan dat de consultatie van de 

andere  toezichthoudende  instanties  hen  moet  toelaten  na  te  gaan  of  de  ontwerpbeslissing  “geen 

afbreuk doet aan hun bevoegdheden”. De verenigde kamers van de afdeling wetgeving van de Raad van 

State  leiden  evenwel  uit  de  rechtspraak  van  het Grondwettelijk  Hof  en  eerdere  adviezen  af  dat  de 

“samenwerking  in  de  uitoefening  van  hun  respectieve  bevoegdheden  inzake  de  communicatie‐

infrastructuur (…) zich er (…) niet toe (mag) beperken de betrokken overheden toe te laten na te gaan of 

de ontwerpbeslissingen van de ene regulerende instantie de bevoegdheden van de andere instanties niet 

schenden. Ze dienen daarentegen  in onderlinge overeenstemming beslissingen te nemen”762. Daarnaast 
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 Het  instemmingsdecreet  van de  Franse  gemeenschap  trad  volgens  zijn  artikel 2  in werking  “le  jour de  la publication  au 
Moniteur  belge  du  dernier  des  actes  d’assentiment  des  parties  contractantes”.  Art.  11  van  het  samenwerkingsakkoord  e‐
communicatie bepaalt dat het  in werking  treedt “nadat het werd goedgekeurd door de  federale Wetgevende Kamers en de 
Gemeenschappen”. Uit de toelichting bij het federale amendement ter bekrachtiging van het akkoord (Parl.St. Kamer 2006‐07, 
nr. 2761/002, 4) blijkt dat het de bedoeling van de partijen zou zijn geweest om “dit akkoord in werking te laten treden op de 
dag dat het laatste instrument van instemming door alle partijen met het akkoord in het Belgisch Staatsblad is verschenen”.Ook 
het hof van beroep  te Brussel volgt overigens deze  interpretatie, zie: Brussel  (18de k.) 19 mei 2009, AR 2007/302, nr. 3919, 
www.bipt.be  (nr. 3086), 17, r.o. 88. Over de onduidelijkheid van de  formule “nadat het werd goedgekeurd door de  federale 
Wetgevende Kamers en de Gemeenschappen”, zie ook: Adv.RvS 28 november 2006, nr. 41.711/VR, bij het ontwerp van wet 
«houdende  diverse  bepalingen  II»  (instemming  met  het  samenwerkingsakkoord  elektronische‐communicatienetwerken), 
Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 10‐11, waar de Raad van State aangeeft dat het bepalen van een specifieke datum voor 
inwerkingtreding  niet  nodig  was,  gelet  op  het  algemene  beginsel,  afgeleid  uit  artikel  92bis,  §1,  al.  2  BWHI  dat  een 
samenwerkingsakkoord in werking treedt op de tiende dag te rekenen vanaf de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad, van 
het laatste wetgevende instrument van instemming met het akkoord. 

759
 Art. 1 samenwerkingsakkoord e‐communicatie. 

760
 Art. 3 samenwerkingsakkoord e‐communicatie. 

761
 Artt. 5 en 6 samenwerkingsakkoord e‐communicatie. 
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 Adv.RvS 28 november 2006, nr. 41.711/VR, bij het ontwerp van wet «houdende diverse bepalingen» (instemming met het 

samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 8. 
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stelde  Raad  van  State  zich    ‐  verwijzend  naar  art.  3  al.  2  kaderrichtlijn  ‐    ook  vragen  bij  de 

onafhankelijkheid van het Interministerieel Comité763. 

SAMENWERKINGSAKKOORD  17  NOVEMBER  2006  –    EUROPESE  VEREISTEN  –  Zoals  eerder  aangegeven,  is 

samenwerking  tussen  de  verschillende  markttoezichthoudende  instanties  ook  vanuit  Europees 

perspectief geen vrijblijvende zaak. Aangezien de analyse van de relevante Europese bepalingen ter zake 

voorwerp uitmaakt van het volgende deel764, kunnen wij dus pas definitieve conclusies trekken over het 

samenwerkingsakkoord aan het einde van dat deel en beperken wij er ons hier toe enkele indicaties te 

geven  over  de  overeenstemming  van  het  samenwerkingsakkoord  met  de  rechtspraak  van  het 

Grondwettelijk Hof. 

b. Artikelsgewijs 

SAMENWERKINGSAKKOORD 17 NOVEMBER 2006 – OVERZICHT –    In de hierna  volgende paragrafen wordt het 

huidige  samenwerkingsakkoord daartoe artikelsgewijs beknopt geanalyseerd, waarna een diepgaande 

analyse volgt van de werking van het samenwerkingsakkoord in de praktijk765. 

i. artikel 1 
Dit  samenwerkingsakkoord  betreft  een  regeling  omtrent  het  opstellen  van  regelgeving  m.b.t  elektronische‐

communicatienetwerken, het uitwisselen van  informatie en de uitoefening van de bevoegdheden m.b.t elektronische‐

communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio‐omroep en televisie. 

Commentaar: 

- omvang  van  samenwerking  –  wet‐  en  regelgeving:  onverminderd  de  hierna  volgende 
opmerkingen, lijkt de omvang van de voorziene samenwerking voor het opstellen van wet‐ en 
regelgeving  in beginsel  in overeenstemming met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof; 
wel wordt over de concrete modaliteiten van het overleg over wet‐ en regelgeving bijzonder 
weinig bepaald  in het huidige samenwerkingsakkoord, met de nodige divergente opvattingen 
vandien tot gevolg;  

- omvang van samenwerking ‐ markttoezicht: de omvang van de samenwerking op het vlak van 
het uitwisselen van informatie en de uitoefening van bevoegdheden door toezichthouders, lijkt 
problematisch  vanuit  de  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof,  vermits  deze 
overlegprocedure  is  beperkt  tot  beslissingen  in  verband  met  elektronische‐
communicatienetwerken,  terwijl  het  Grondwettelijk  Hof  ook  samenwerking  voorziet  voor 
andere  aspecten,  zoals  onder  meer  de  elektronische‐communicatiediensten  en  de 
bijbehorende faciliteiten766; 

- omvang  van  samenwerking  ‐  graafrechten  (discussie  federale  overheid  –  gewesten)  niet 
voorzien; des te problematischer wegens expliciete verwijzing naar netwerken; 
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 Adv.RvS 28 november 2006, nr. 41.711/VR, bij het ontwerp van wet «houdende diverse bepalingen» (instemming met het 
samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 8‐9. 

764
 Deel III. Hoofdstuk 1. “Europese kader inzake markt”, p. 244 e.v. 

765
 Infra “Het samenwerkingsakkoord in de praktijk”, p. 199 e.v. 

766
 Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B, II., 2. “Omvang van de samenwerkingsverplichting”, p. 168 e.v. 
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- omvang  van  samenwerking  ‐  samenwerking met mededingingsautoriteiten  niet  voorzien: 
lijkt problematisch gelet op nauwe verband tussen markttoezichthoudende bevoegdheden. 

ii. artikel 3, al. 1 
Elke  ontwerpbeslissing  van  een  regulerende  instantie  die  betrekking  heeft  op  elektronische‐

communicatienetwerken wordt door de desbetreffende instantie overgemaakt aan de andere regulerende 

instanties die zijn opgesomd in artikel 2, 2° van dit samenwerkingsakkoord. […] 

Commentaar: 

- elke  beslissing  die  betrekking  heeft  op  de  elektronische‐communicatienetwerken; 
onduidelijkheid  van  dit  criterium:  welke  beslissingen  hebben  geen  betrekking  op  de 
netwerken?; 

- welke regulator of overheid kan het initiatief nemen om een beslissing voor te stellen ? Voor 
zover men al kan bepalen of een voorgenomen beslissing tot de exclusieve bevoegdheid van 
één  overheid  behoort,  lijkt  het  logisch  dat  deze  overheid  bevoegd  zou  zijn  om  een 
voorontwerp  van  beslissing  op  te  stellen  en  aan  de  overige  betrokken  overheden  voor  te 
leggen. Indien het echter gaat om een beslissing waarvoor meerdere overheden of regulatoren 
tegelijk bevoegd zijn  (bijvoorbeeld: omdat zij betrekking heeft op netwerken of diensten die 
gemeenschappelijk zijn voor radio‐omroep en andere vormen van telecommunicatie), lijkt het 
antwoord op deze vraag in theorie én in de praktijk al heel wat moeilijker te beantwoorden; 

- in  welk  stadium  van  de  procedure  worden  de  ontwerpen  van  beslissing  aan  de  overige 
regulatoren overgemaakt? Is het de bedoeling enkel de eindbeslissing ter goedkeuring aan de 
overige  regulatoren  voor  te  leggen,  of  moet  de  samenwerking  eerder  in  de  loop  van  de 
procedure plaatsvinden (bijvoorbeeld: in het geval van de marktanalyses: op het ogenblik van 
de marktdefinitie, die voorafgaat aan de eventuele  identificatie van de sterke operatoren en 
het opleggen van remedies) ; 

- dit artikel houdt in dat ook de beslissingen die het BIPT zal nemen in de omroepsector voor 
het  tweetalige  gebied  Brussel‐Hoofdstad  aan  de  overige  regulatoren  moeten  worden 
voorgelegd; nochtans heeft de  federale overheid  (i.c. het BIPT op grond  van de omroepwet 
Brussel) in die materie de “volheid van bevoegdheid” (met name: zowel de telecommunicatie‐ 
als de omroepbevoegdheid),  zodat onduidelijk  is op welke basis deze  samenwerking  vereist 
zou zijn door het Grondwettelijk Hof. 

iii. artikel 5, al. 2 
Tegen alle beslissingen van de CRC kan binnen de 60 dagen nadat de beslissing aangetekend ter kennis werd gebracht 

van de belanghebbende partijen, bij het hof van beroep te Brussel, rechtsprekend zoals in kortgeding, beroep met volle 

rechtsmacht worden ingesteld waarbij het hof de bestreden beslissing kan vervangen door een nieuwe beslissing.  

Het beroep wordt bij verzoekschrift ingesteld tegen de CRC. Het hof van beroep te Brussel stelt de partijen die belang 

hebben bij de bestreden beslissing met een aangetekend schrijven in kennis van het bestaan van het beroep. .  

Het  beroep  vermeld  in  deze  paragraaf  heeft  geen  schorsende  werking  tenzij  indien  het  hof  de  schorsing  van  de 

bestreden beslissing uitspreekt. Voor alle aspecten die betrekking hebben op de procedure voor het hof van beroep van 

Brussel, is het Gerechtelijk Wetboek van toepassing. 

Commentaar: 
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De regeling inzake rechtsmiddelen tegen de besluiten van de CRC stemt overeen met het federale 

kader en houdt dus eveneens een uitzonderingsregeling in ten aanzien van het gemeenrechtelijke 

administratieve beroep tegen de beslissingen van administratieve overheden, dat bij de Raad van 

State dient  te worden  ingesteld. Het  is  evenwel niet duidelijk of deze beroepsmogelijkheid de 

normale bevoegdheid van de Raad van State teniet doet, zoals voor de rechtsmiddelen tegen de 

BIPT‐beslissingen  wel  expliciet  is  voorzien.  Is  de  Raad  van  State  door  deze  regeling  impliciet 

onbevoegd geworden voor beroepen tegen de CRC?  Verder lijkt uit de formulering te volgen dat 

ook tegen de beslissingen van de CRC die door de ministers worden genomen een beroep bij het 

hof  van  beroep  mogelijk  zou  zijn.  Het  is  onduidelijk  of  is  ook  echt  de  bedoeling  van  de 

verschillende  regeringen  of  wetgevers  was…  Minstens  op  die  twee  punten  behoeft  het 

samenwerkingsakkoord dus verduidelijking. 

iv. artikel 5, al. 5 
Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio‐omroep en Televisie waarvan sprake in artikel 10 van dit 

samenwerkingsakkoord  neemt  op  verzoek  van  een minister  tot wiens  bevoegdheden  het  beheer  behoort  van  een 

regulerende  instantie die  is opgesomd  in artikel 2, 2° van dit samenwerkingsakkoord, de beslissing van de CRC  in de 

plaats van de CRC in zijn gebruikelijke samenstelling. […] 

Commentaar: 

- onafhankelijkheid  onvoldoende  gegarandeerd;  zonder  enige  specifieke motivering  kan  het 
Interministerieel  Comité  (IMCTR)  zich  in  de  plaats  stellen  voor  het  nemen  van 
markttoezichthoudende en ‐regulerende beslissingen. In deze fase kan reeds gewezen worden 
op  het  feit  dat  de  Raad  van  State  in  zijn  advies  over  het  federale  bekrachtigingsartikel 
bezwaren  geuit  ten  aanzien  van  de  onafhankelijkheid  van  het  IMCTR  vanuit  Europees 
perspectief:  “Uit deze bepaling  [artikel 3,  lid 2,  van de  kaderrichtlijn]  volgt dat, wanneer de 
overheid  zelf  eigenaar  is  van  of  zeggenschap  heeft  over  de  elektronische‐
communicatienetwerken  en/of  ‐diensten,  zoals  dit  het  geval  is  ons  land,  de  nationale 
regelgevende  instantie onafhankelijk dient te zijn ten aanzien van de overheid. [alinea]  In dat 
licht  rijzen  er  mogelijk  bezwaren  tegen  artikel  5  van  het  samenwerkingsakkoord  e‐
communicatie  dat  stelt  dat  het  Interministerieel  Comité  voor  Telecommunicatie  en  Radio‐
omroep, op verzoek van een minister, beslissingen kan nemen  in de plaats van de CRC. Deze 
bepaling doet afbreuk aan de hiervoor vermelde bepaling uit de kaderrichtlijn, doordat zij de 
structurele scheiding tussen regelgevende taken en de met eigendom of zeggingschap verband 
houdende activiteiten doorbreekt. De bepaling in artikel 5 dat het Interministerieel Comité “de 
regels  en  principes  zoals  bepaald  in  het  toepasselijk  Europees  regelgevend  kader  in  acht 
[neemt]” volstaat niet om dit bezwaar weg  te nemen.”  767. Volledigheidshalve vermelden wij 
ook standpunt van de toenmalige minister van Economie, die stelde dat vermits artikel 5 al. 8 
samenwerkingsakkoord e‐communicatie bepaalt dat “in het kader van haar werking en bij het 
nemen  van beslissing neemt de CRC de  regels  en principes  zoals bepaald  in het  toepasselijk 
Europees  regelgevend  kader  in  acht”  er  zich  geen  problemen  kunnen  stellen  op  dit  vlak, 
aangezien  volgens hem de onafhankelijkheidsvereiste  en de  structurele  scheiding  tussen de 
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 Adv.RvS 28 november 2006, nr. 41.711/VR, bij het ontwerp van wet «houdende diverse bepalingen» (instemming met het 
samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 8‐9. 
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regelgevende taken en de taken die verband houden met het eigendom of zeggenschap inzake 
organisaties die elektronische‐communicatienetwerken,  ‐apparatuur, of –diensten aanbieden 
intact  zullen  blijven  ter  gelegenheid  van  het  aanduiden  van  de  afgevaardigde  voor  het 
Interministerieel Comité. Met andere woorden: op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal 
door  de  verschillende  betrokken  overheden  worden  toegezien  naar  aanleiding  van  de 
aanduiding van hun vertegenwoordigers. De interpretatie van de Europese Commissie (of het 
Hof van Justitie) hierover is onbekend, maar zou zeker interessant zijn768.  

2. Het samenwerkingsakkoord in de praktijk 

SAMENWERKINGSAKKOORD IN DE PRAKTIJK – TWEE NIVEAUS – In dit onderdeel zal nader worden ingegaan op de 

samenwerking en het overleg waartoe het samenwerkingsakkoord op het terrein heeft geleid, op zowel 

het wet‐ en regelgevende niveau769, als op het niveau van de voor de elektronische‐communicatiesector 

belangrijkste  markttoezichthoudende  en  ‐regulerende    instellingen770.  Uit  die  analyse  zal  enerzijds 

blijken  dat  de  samenwerking  bij  het  aannemen  van wet‐  en  regelgeving  eerder  beperkt  bleef, met 

overigens  het  niet‐uitblijven  van  nieuwe  bevoegdheidsrechtelijke  betwistingen  tussen  de  betrokken 

overheden als  – te verwachten –  gevolg. Uit het deel over samenwerking op het vlak van de toepassing 

van  wet‐  en  regelgeving  door  markttoezichthoudende  instanties  zal  anderzijds  blijken  dat  die 

samenwerking over het algemeen redelijk vlot verloopt, maar dat niet is uitgesloten dat de betwistingen 

op het niveau van wet‐ en regelgeving zouden doorsijpelen naar de toezichthoudende instanties, vooral 

met betrekking tot de problematiek van de toekenning van radiofrequenties (bijvoorbeeld: de vandaag 

veel  besproken  problematiek  van  het  ‘digitale  dividend’,  namelijk  het  debat  over  het  gebruik  en  de 

toekenning van de frequenties die zijn vrijgekomen ten gevolge van de overschakeling van analoge naar 

digitale transmissietechnologieën), maar ook op andere vlakken. 

a. Wet‐ en regelgeving 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN  DE  PRAKTIJK  – WET‐  EN  REGELGEVING  –  In dit onderdeel wordt nagegaan welke 

concrete  impact  de  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof  en  het  samenwerkingsakkoord  hebben 

gehad  op wet‐  en  regelgevend  vlak. Daartoe wordt  voor  de  verschillende  betrokken  overheden  een 

overzicht  geschetst  van de  totstandkoming  van de belangrijkste wet‐  en  regelgevende  teksten en de 

mate van samenwerking die werd gerealiseerd. Probleem is echter dat hierover vaak slechts uitspraken 

kunnen  worden  gedaan  op  basis  van  secundaire  bronnen,  nu  de  agenda  en  notificaties  van  het 
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 Tot nu  toe heeft de Commissie gewoon kennis genomen van dit akkoord zonder zich uit  te spreken over zijn  inhoud. Zie 
B.Comm.  29 maart  2007,  Commission  Staff working Document,  annex  to  the  Communication  from  the  Commission  to  the 
European Parliament, the Council, the Europena Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European 
Electronic  Communications  Regulation  and Markets  2006  (12th  report),  SEC(2007)403,  82  :  “As  the  federal  state  and  the 
language  communities are  constitutionally  required  to  cooperate on  shared  competences,  the  respective government  finally 
settled their dispute in November 2006 by means of a cooperation agreement. Once this has been adopted by their parliaments, 
the  federal  and  community  regulators  will  start  cooperating  in  the  domain  of  infrastructure  common  to  both 
telecommunications and broadcasting. Under the cooperation procedure agreed, the relevant draft decisions of the federal and 
community regulators may have to be submitted to the conference of regulators. In case of disagreement, the decision will be 
referred to a committee of ministerial representatives in a complex mechanism of substitution for the regulator”. 

769
 Infra a. “Wet‐ en regelgeving”, p. 199 e.v. 

770
 Infra b. “Regulering”, p. 218 e.v. 
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Overlegcomité  niet  publiek  toegankelijk  zijn  en  het meeste  overleg  kennelijk  in  de  schoot  van  die 

instantie heeft plaatsgevonden. We baseren ons bij deze analyse dus noodzakelijk enkel op de publiek 

toegankelijke documenten. Naast de wet‐ en  regelgevende  teksten zelf, gaat het hoofdzakelijk om de 

adviezen  van de Raad  van  State,  alsook om de  toelichting bij de  verschillende wet‐ en  regelgevende 

teksten. 

i. Federaal: telecommunicatie 

SAMENWERKINGSAKKOORD IN DE PRAKTIJK – FEDERAAL – BEVOEGDHEDEN BIPT – In zijn arrest 132/2004 van 14 juli 

2004 vernietigde het Grondwettelijk Hof het centrale artikel in verband met de bevoegdheden van het 

BIPT. De gevolgen van de vernietigde bepaling werden wel  in stand gehouden tot de  inwerkingtreding 

van een  in gemeenschappelijk overleg  tot stand gekomen  regeling en uiterlijk  tot 31 december 2005. 

Om die reden diende op federaal vlak een “herstelbepaling” te worden  ingevoerd die het BIPT in staat 

zou stellen ook  in de toekomst de nodige besluiten te nemen771.   Uiteindelijk werd artikel 14 BIPT‐wet 

door  artikel  73  van  de  wet  van  20  juli  2005772  quasi  identiek  heringevoerd.  Het  nieuwe  artikel  14 

verschilt echter op twee punten van het vorige, aangezien door het aan het BIPT de taak opgedraagt om 

samen te werken met en informatie te verstrekken aan de regulerende instanties van gemeenschappen 

en gewesten, en dit volgens de modaliteiten die werden afgesproken in samenwerkingsakkoorden met 

deze beleidsniveaus773, en doordat het aan het BIPT de mogelijkheid ontneemt om met betrekking tot 

die  elektronische‐communicatienetwerken  waarvoor  de  gemeenschappen  eveneens  bevoegd  zijn 

besluiten  te  nemen  voordat  er  omtrent  de  uitoefening  van  bevoegdheden met  betrekking  tot  deze 

elektronische‐communicatienetwerken  een  samenwerkingsakkoord  met  de  gemeenschappen  in 

werking  is getreden. Concreet stelt het betrokken artikel wat dat  laatste betreft: “§2.  In het kader van 

zijn bevoegdheden [...] 5° kan het  Instituut enkel besluiten nemen met betrekking tot die elektronische‐

communicatienetwerken  waarvoor  de  gemeenschappen  eveneens  bevoegd  zijn  nadat  er  omtrent  de 

uitoefening  van  bevoegdheden  met  betrekking  tot  deze  elektronische‐communicatienetwerken  een 

samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen in werking is getreden.”774.  

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN DE PRAKTIJK – FEDERAAL – BEVOEGDHEDEN BIPT – BEOORDELING – Het mag meteen 

duidelijk  zijn dat bij deze aanpak een aantal kritische vragen kunnen worden gesteld, nu de  federale 

overheid  de  uitoefening  van  haar  bevoegdheden  afhankelijk maakt  van  een maatregel waarvan  de 

                                                            
771

 MvT bij het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer 2004‐05, nr. 1845/001, 64: “Bedoeling van de 
voorgestelde wijziging is het opnieuw inschrijven van artikel 14 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut 
van  de  regulator  van  de  Belgische  post‐  en  telecommunicatiesector  in  het  Belgisch  recht.  Ingevolge  de  beslissing  van  het 
Grondwettelijk Hof dient  in deze een  samenwerkingsakkoord gesloten  te worden maar dit neemt niet weg dat artikel 14 — 
weliswaar in een aangepaste vorm teneinde rekening te houden met de uitspraak van het Arbitragehof — opnieuw opgenomen 
dient te worden zodat het BIPT in de mogelijkheid blijft om haar activiteiten als regulerende entiteit te blijven uitoefenen.”. 

772
 BS 29 juli 2005, err. BS 30 augustus 2005. 

773
 Art.  14,  §2, 3°,  f)  BIPT‐wet,  zoals  ingevoegd door  art. 73 wet  houdende  diverse bepalingen, BS 29  juli 2005,  err. BS  30 

augustus 2005. 

774
 Art. 14, §2, 5°) BIPT‐wet, zoals ingevoegd door art. 73 wet houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. BS 30 augustus 

2005. 
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totstandkoming mee afhankelijk is van het gedrag van andere overheden775. Verder merkte de Raad van 

State  in  zijn  advies  bij  deze  bepalingen  op  dat  de  betrokken  regeling  niet  in  overeenstemming  kan 

worden geacht met de arresten van het Grondwettelijk Hof, nu deze regeling niet “in onderling overleg” 

tot  stand werd  gebracht776. Over  de opmerking  van  de Raad  van  State wordt  echter  (eens  te meer) 

nagenoeg zonder meer heengestapt, nu de memorie vermeldt: “In haar [sic] advies merkt de Raad van 

State op dat volgens de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 14 juli 2004 een bepaling omtrent de 

bevoegdheid  van  de  regelgever  opgesteld  dient  te  worden  in  overleg  met  en  na  akkoord  van  de 

gemeenschappen. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat het Grondwettelijk Hof in haar [sic] arrest 

van 14 juli 2004 enkel vereist dat er omtrent de bevoegdheid van de regelgever een overleg is tussen de 

federale overheid en de gemeenschappen. De betrokken bepaling werd vervolgens op een drafje door 

het  parlement  gesluisd  en  trad  op  31  december  2005  in werking.  Blijkbaar  zijn  alle  bij  het  overleg 

betrokken overheden  ‐ in tegenstelling tot de Raad van State ‐  van mening dat het Grondwettelijk Hof 

een  “gemeenschappelijke  regeling” niet heeft vereist, en dat  “overleg over unilaterale  regelingen”777, 

bijvoorbeeld in de schoot van het Overlegcomité volstaat. Uit de memorie van toelichting blijkt immers 

dat het overleg waarvan sprake zich tot dat laatste heeft beperkt: het realiseren van een “akkoord” over 

deze tekst778. Deze oplossing  lijkt ons echter ook niet toereikend op een ander vlak: de keuze van het 

Overlegcomité  als  samenwerkingsinstantie  buiten  beschouwing  latend779  valt  moeilijk  te  begrijpen 

waarom de  federale wetgever, door de  invoering van dit nieuwe artikel 14 BIPT‐wet aan het BIPT de 

keuze laat om eenzijdig te bepalen welke markttoezichthoudende beslissingen het alleen kan nemen en 

                                                            
775

 En daar kennelijk ook bewust voor opteerde, zie: MvT bij het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer 
2004‐05, nr. 1845/001, 65: “De federale regering heeft het nodig geacht, om met met oog op maximale juridische zekerheid, de 
meest  veeleisende  vorm  van  samenwerking,  tussen  al  de  verschillende  mogelijke  alternatieven,  te  hanteren  en  een 
samenwerkingsakkoord  met  de  Gemeenschappen  te  onderhandelen.  Dit  samenwerkingsakkoord  betreft  het  wederzijds 
consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische‐communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de 
uitoefening  van  de  bevoegdheden met  betrekking  tot  elektronische‐communicatienetwerken  door  de  regulerende  instanties 
bevoegd voor  telecommunicatie of  radio‐omroep en  televisie.”.   Een cynicus zou kunnen opmerken dat de ongrondwettelijke 
aanpak van het Grondwettelijk Hof  (dat niet‐verplichte  samenwerking verplicht) hiertoe heeft geleid... Vraag  is echter of er 
voor de overheden minder disproportionele manieren bestaan om toch nog hun bevoegdheden uit te oefenen... 

776
 Adv.RvS 27 mei 2005, nr. 38.451/1/2/3/4/VR bij het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer 2004‐05, 

nr. 1845/001, 203: “Daaruit volgt dat, door de ontworpen bepaling, het optreden van de federale overheid niet bestaat  in het 
aannemen van een regeling die in onderlinge overeenstemming met de overheden van de deelgebieden in kwestie tot stand is 
gekomen met als bedoeling het  samen  regelen van de bevoegdheid van de  regulator op het  stuk van de  infrastructuur voor 
elektronische communicatie, maar wel erin bestaat op unilaterale wijze de taken van de regulator te bepalen, waarbij aan deze 
regulator  evenwel  verboden wordt  om  bepaalde  beslissingen  te nemen  zolang geen  samenwerkingsakkoord  is gesloten  (25). 
[alinea]   Zulk een optreden kan niet worden aanvaard, aangezien krachtens het arrest van het Grondwettelijk Hof  in verband 
met de bevoegdheid  van de  regulator op het  stuk  van de  infrastructuur  voor  elektronische  communicatie  een  in onderlinge 
overeenstemming  tot  stand  gekomen  regeling  vereist  is  die  voortvloeit  uit  het  akkoord  van  de  federale  overheid  en  de 
gemeenschappen. [alinea] Gelet op deze opmerking zal artikel 56 van het voorontwerp niet nader worden onderzocht.”. 

777 Of in het beste geval: een akkoord… 

778
 MvT bij het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer 2004‐05, nr. 1845/001, p. 65: “Het overleg vond 

plaats binnen een technische werkgroep die begin maart 2005 werd opgericht door het Overlegcomité en die was samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de federale regering en de gemeenschappen. Op 20 april 2005 maakten het voorgestelde artikel 14 
en het samenwerkingsakkoord, beiden eerder onderhandeld  in de technische werkgroep, het voorwerp uit van een akkoord  in 
het Overlegcomité.”. 

779
 We herinneren eraan dat het Hof deze vorm van samenwerking niet formeel heeft opgelegd. 
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welke daarentegen in overleg met de andere regelgevende instanties genomen moeten worden omdat 

ze  betrekking  hebben  op  gemeenschappelijke  infrastructuren  of  diensten780.    Er  is  geen  beroep  tot 

vernietiging ingediend tegen de nieuwe versie van artikel 14 BIPT‐wet. Vandaag is deze dan ook de –  in 

onze ogen betwistbare –  wettelijke grondslag van de handelingen van het BIPT... 

SAMENWERKINGSAKKOORD IN DE PRAKTIJK – FEDERAAL – BEKRACHTIGING SAMENWERKINGSAKKOORD – Naar aanleiding 

van het ontwerp van wet waarin de  instemming met het samenwerkingsakkoord werd bekrachtigd781 

heeft  de  Raad  van  State  bovendien  nog  een  aantal  bedenkingen  geformuleerd  bij  het  voorliggende 

samenwerkingsakkoord. Zo stelt de Raad, verwijzend naar de gemeenrechtelijke bepalingen ter zake uit 

artikel 1045 Ger. W., onder meer dat de impliciete instemming van een toezichthoudende instantie niet 

kan volstaan782. Bovendien herhaalt de Raad opnieuw zijn bezorgdheid over de overeenstemming van 

de voorgestelde aanpak met de arresten van het Grondwettelijk Hof door te stellen dat de te voorziene 

vorm van samenwerking niet beperkt mag blijven tot het nagaan door toezichthouders van de effecten 

van hun optreden op de bevoegdheden van andere toezichthouders. Verder stelt de Raad zich vragen 

over  de  onafhankelijkheid  van  de  CRC  en  de  IMCTR783,  over  het  vage  begrip  “gepaste  sanctie”,  dat 

voorzien  is  ingeval van het schenden van het beroepsgeheim door één van de bij de werkzaamheden 

van  de  CRC  betrokken  ambtenaren784  en  over  de  precieze  inwerkingtreding  van  het 

samenwerkingsakkoord785.  Maar  zoals  kon  worden  verwacht,  hebben  deze  opmerkingen  allerminst 

                                                            
780

 De  Raad  van  State  liet  in  zijn  advies  bij  het  ontwerp  van  deze wet weinig  verwarring  bestaan,  door  te  stellen:  “Bij  de 
ontworpen bepaling wordt een  regeling  ingevoerd die niet  in overeenstemming  is met het arrest van het Grondwettelijk Hof. 
[alinea]  Het  ontworpen  artikel  14  verschilt  van  het  huidige  artikel  14  zoals  het  gewijzigd  is  bij  de  wet  betreffende  de 
elektronische communicatie vooral doordat bij het ontworpen artikel aan het BIPT de  taak wordt opgedragen om  samen  te 
werken met en  informatie  te verstrekken aan de  regulerende  instanties van gemeenschappen en gewesten en dit volgens de 
modaliteiten die werden afgesproken in samenwerkingsakkoorden met deze beleidsniveaus (ontworpen artikel 14, § 2, 3°, f) en 
doordat daarbij aan het BIPT wordt verboden om met betrekking  tot die elektronische‐communicatienetwerken waarvoor de 
gemeenschappen  eveneens  bevoegd  zijn  besluiten  te  nemen  voordat  er  omtrent  de  uitoefening  van  bevoegdheden  met 
betrekking tot deze elektronische‐communicatienetwerken een samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen  in werking  is 
getreden (ontworpen artikel 14, § 2, 5°). [alinea] Daaruit volgt dat, door de ontworpen bepaling, het optreden van de federale 
overheid  niet  bestaat  in  het  aannemen  van  een  regeling  die  in  onderlinge  overeenstemming  met  de  overheden  van  de 
deelgebieden in kwestie tot stand is gekomen met als bedoeling het samen regelen van de bevoegdheid van de regulator op het 
stuk  van  de  infrastructuur  voor  elektronische  communicatie, maar  wel  erin  bestaat  op  unilaterale  wijze  de  taken  van  de 
regulator  te bepalen, waarbij aan deze  regulator  evenwel  verboden wordt om bepaalde beslissingen  te nemen  zolang geen 
samenwerkingsakkoord  is gesloten. [alinea] Zulk een optreden kan niet worden aanvaard, aangezien krachtens het arrest van 
het Grondwettelijk Hof  in verband met de bevoegdheid van de regulator op het stuk van de  infrastructuur voor elektronische 
communicatie een in onderlinge overeenstemming tot stand gekomen regeling vereist is die voortvloeit uit het akkoord van de 
federale overheid en de gemeenschappen.”. 

781
 Wet 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (II), BS 28 december 2006, err. BS 24 januari 2007. 

782
 Adv.RvS 28 november 2006, nr. 41.711/VR, bij het ontwerp van wet «houdende diverse bepalingen» (instemming met het 

samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 7‐10, nr. 8‐10. 

783
 Adv.RvS 28 november 2006, nr. 41.711/VR, bij het ontwerp van wet «houdende diverse bepalingen» (instemming met het 

samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 10‐12, nr. 11. 

784
 Adv.RvS 28 november 2006, nr. 41.711/VR, bij het ontwerp van wet «houdende diverse bepalingen» (instemming met het 

samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 10, nr. 12. 

785 Adv.RvS 28 november 2006, nr. 41.711/VR, bij het ontwerp van wet «houdende diverse bepalingen» (instemming met het 
samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 10‐11, nr. 13. 
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effect  gehad  en hebben de betrokken overheden  er de  voorkeur  aan  gegeven de doos  van Pandora 

(namelijk: het aanpassen of heronderhandelen van het samenwerkingsakkoord) gesloten te houden786.  

ii. Brusselwet: omroep 

SAMENWERKINGSAKKOORD IN DE PRAKTIJK – FEDERAAL – OMROEPWET BRUSSEL – Korte tijd later werd op federaal 

vlak  door  artikel  28  §3  van  de  omroepwet  Brussel  2007  in  de  omroepwet  Brussel  een  artikel  28/3 

ingevoegd  dat  een  procedure  voorziet  in  verband met  de  erkenning  van  omroeporganisaties  in  het 

tweetalige  gebied  Brussel‐Hoofdstad.  Luidens  deze  bepaling  worden  de  aanvragen  die  bij  het  BIPT 

binnenkomen, aan de gemeenschappen overgemaakt. Zij beschikken dan over een termijn van 20 dagen 

om  aan  te  tonen  dat  het  radio‐  of  televisieomroepprogramma  waarvoor  een  vergunning  wordt 

gevraagd, onder hun bevoegdheid valt. Voor zover zij dat kunnen aantonen, stelt het artikel vervolgens 

dat  “overleg  wordt  gepleegd  tussen  alle  betrokken  partijen”.  Ook  over  dit  artikel  is  bij  zijn 

totstandkoming kennelijk (druk?) overleg gepleegd tussen de federale overheid en de gemeenschappen. 

Zo stelt de memorie van toelichting hetvolgende: “Bovenstaande afspraken tussen de federale overheid 

en  de  gemeenschappen  werden  in  een  door  het  Overlegcomité  daarvoor  opgerichte    technische 

werkgroep, samengesteld uit een afvaardiging van de  federale overheid en van de   Gemeenschappen, 

opgesteld.  Voorts werden  de  conclusies  en  de  tekstwijzigingen  zoals  voorgesteld  door  de  technische 

werkgroep  op  8  maart  2006  aangenomen  door  het  Overlegcomité  en  als  dusdanig  in  deze  wet 

opgenomen. Het  betreft  hier  dus  geen  puur  unilaterale  beslissing met  betrekking  tot  de  te  hanteren 

procedures en  termijnen, doch wel een  in overleg genomen maatregel.[alinea] Rekening houdend met 

het  gepleegde  overleg  en  het  uitgewerkte  tekstvoorstel  dat  door  de  federale  overheid  en  de 

gemeenschappen werd goedgekeurd, is het vervolgens niet wenselijk, zoals de Raad van State voorstelt, 

om de medewerking van de gemeenschappen  in dit artikel te doen vervallen. [alinea] Het aldus nog te 

sluiten  samenwerkingsakkoord  dient  onverkort  rekening  te  houden  met  de  in  de  Grondwet  en  de 

Bijzondere wet vastgestelde bevoegdheidsverdeling.”.  

SAMENWERKINGSAKKOORD IN DE PRAKTIJK – FEDERAAL – OMROEPWET BRUSSEL – BEOORDELING – Blijkbaar achtte de 

federale wetgever de samenwerkingsverplichting met de gemeenschappen (of het aantonen van ‘goede 

wil’?) opnieuw kostbaarder dan de bevoegdheidsverdelende regels. Opnieuw werden de opmerkingen 

van de Raad van State door de federale overheid naast zich neergelegd. De Raad verwoordde het in zijn 

advies  nog  duidelijker,  door  als  volgt  te  stellen:  “De  bij  de  ontworpen  bepaling  ingevoerde 

samenwerkingsregeling  is  niet  aanvaardbaar,  zelfs  niet  het  principe  ervan,  laat  staan  de  procedurele 

detailmaatregelen.  [alinea]  Het  staat  immers  niet  aan  de  gewone  federale  wetgever  om  eenzijdig 

samenwerking met  de  gemeenschappen  in  te  voeren  en  ze  in  dat  kader  verplichtingen op  te  leggen, 

waarbij  zelfs wordt verwezen naar een  samenwerkingsakkoord dat nog moet worden gesloten en dat 

ertoe  strekt  voor  die  samenwerking  voorwaarden  uit  te  werken  en  nadere  voorschriften  te  geven. 

[alinea] Met  andere woorden,  de  respectieve  autonomie  van de  gemeenschappen  en  gewesten  staat 

eraan  in  de  weg  dat  de  federale  Staat  (of  een  deelentiteit)  eenzijdig  beslist  de  overheden  van 

                                                            
786

 Hetgeen overigens noodzakelijkerwijs vragen doet rijzen over het nut van een advies van de Raad van State in een dermate 
late fase van het bekrachtigingsproces van een samenwerkingsakkoord...  
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deelentiteiten  (of de  federale  overheid)  te betrekken bij de uitoefening  van  zijn  eigen bevoegdheden. 

Alleen  een wet  aangenomen  bij  een  bijzondere meerderheid  of  een  samenwerkingsakkoord  kan  een 

zodanig overleg opleggen. [alinea] De ontworpen bepaling gaat de bevoegdheid van de gewone federale 

wetgever  te  buiten  in  zoverre  ze  voorziet  in  de medewerking  van  de  gemeenschappen.  [alinea]  De 

ontworpen bepaling moet bijgevolg worden herzien, waarbij de medewerking van de gemeenschappen 

vervalt.  [alinea]  Deze  laatste  kan  in  voorkomend  geval  voorgeschreven  en  integraal  georganiseerd 

worden op basis van een samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 

augustus  1980  tot  hervorming  der  instellingen,  dat  op  dienstige wijze  kan worden  gesloten  vóór  de 

goedkeuring van dit voorontwerp en waarnaar dit voorontwerp kan verwijzen.”787 Opmerkelijk tenslotte 

is dat het artikel  in verband met de uitwerking van de voorwaarden voor deze samenwerking voorziet 

dat  deze  in  een  samenwerkingsakkoord  zullen worden bepaald. Dit  is  bij  ons weten  vooralsnog  niet 

gebeurd.  Het  huidige  samenwerkingsakkoord  heeft  op  deze materie  immers  geen  betrekking, maar 

beperkt  zich  inzake markttoezicht  tot het gezamenlijk  reguleren van gemeenschappelijke  transmissie‐

infrastructuren788. 

iii. Consumentenbescherming bij omroep 

SAMENWERKINGSAKKOORD IN DE PRAKTIJK – FEDERAAL – BESCHERMING VERBRUIKER – RADIO‐OMROEP EN TELEVISIE – Op 

het federale wetgevende niveau moet ten slotte nog melding worden gemaakt van de specifieke wet die 

tot  doel  heeft  de  consumenten  te  beschermen  op  het  vlak  van  omroeptransmissie‐  en 

omroepdistributiediensten789. Uit het Commissieverslag blijkt dat de  federale wetgever oorspronkelijk 

van oordeel was dat het betrokken ontwerp zich volledig binnen de federale bevoegdheidssfeer inzake 

consumentenbescherming  bevond,  en  dus  in  beginsel  niet  aan  het Overlegcomité  diende  te worden 

voorgelegd. Over het spanningsveld tussen de  federale bevoegdheid  inzake consumentenbescherming 

enerzijds, en de gemeenschapsbevoegdheden inzake radio‐omroep en televisie anderzijds, had de Raad 

van  State  in  zijn  advies nochtans hetvolgende  gesteld:  “Uit de  vergelijking  van het dispositief  van de 

artikelen 7 en 8 van het voorontwerp en van de zojuist aangehaalde toelichting blijkt dat in de toelichting 

                                                            
787

  Adv.RvS  14  juni  2006,  nr.  40.388/4  bij  het  voorontwerp  van wet  betreffende wijziging  van  de wet  van  30 maart  1995 
betreffende de netten  voor distributie  voor omroepuitzendingen en de uitoefening  van omroepactiviteiten  in het  tweetalig 
gebied  Brussel‐Hoofdstad  alsook  van  de wet  van  17  januari  2003 met  betrekking  tot  het  statuut  van  de  regulator  van  de 
Belgische  post  en  telecommunicatiesector,  Parl.St.  Kamer  2006‐07,  nr.  2763/1,  67.  Zie  in  dezelfde  zin,  over  een  eerdere 
wijziging van dezelfde wet: Adv.RvS 28 februari 2001, nr. 31.341/VR bij het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 
maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten in het 
tweetalig gebied Brussel‐Hoofdstad, Parl.St. Kamer, 2000‐01, nr. 774/10, 5‐7, waarin de Raad het als volgt formuleert: “Voor die 
projecten  mag  de  federale  overheid  haar  optreden  niet  afhankelijk  stellen  van  een  samenwerkingsakkoord  met  de 
gemeenschappen. [alinea] De amendementen die in de Senaat zijn goedgekeurd, zijn dan ook niet in overeenstemming met de 
regels  inzake  de  verdeling  van  de  bevoegdheden  tussen  de  federale  overheid  en  de  gemeenschappen.  [alinea]  Dit  neemt 
uiteraard niet weg dat de federale overheid en de gemeenschappen steeds een samenwerkingsakkoord kunnen sluiten over de 
gezamenlijke  bescherming  van  het  audiovisueel  patrimonium.  De  gewone  wetgever  kan  de  gemeenschappen  echter  niet 
dwingen  tot het  sluiten van een dergelijk akkoord. Het heeft dan ook geen  zin om  te bepalen dat de  federale overheid een 
dergelijk akkoord met de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap moet sluiten.”. 

788
 Supra, 1. “Overzicht huidige samenwerkingsakkoord”, p. 194 e.v. 

789
 Wet 15 mei 2007 betreffende bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie‐ en omroepdistributiediensten, 

BS 5 juli 2007. 
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de  nadruk wordt  gelegd op de  verplichting  om  de  consumenten  in  te  lichten  over  de  kwaliteit  en  de 

veiligheid  van  de  aangeboden  diensten,  wat  als  aangelegenheid  onder  de  bescherming  van  de 

consument valt,  terwijl het dispositief  toegespitst  is op de eigenlijke verplichtingen  inzake kwaliteit en 

veiligheid die de operatoren moeten nakomen, wat als aangelegenheid aansluit bij die dienst zelf en niet 

noodzakelijk  onder de bevoegdheid  van  de  federale overheid  valt.”. Verder  gaf de Raad ook  aan  van 

mening te zijn dat voorzover de ontworpen regeling niet strikt binnen de federale bevoegdheid  inzake 

consumentenbescherming  kon worden  gevat,  samenwerking met de  gemeenschappen nodig  zou  zijn 

omwille  van  de  al  te  verweven  bevoegdheden790.  Zich  kennelijk  bewust  van  mogelijke  problemen, 

besliste  de  bevoegde  minister  het  voorontwerp  vooralsnog  aan  het  Overlegcomité  voor  te  leggen 

vermits het “dicht bij de bevoegdheden komt van de gemeenschappen”. Uit het Commissieverslag blijkt 

verder dat het Overlegcomité op 30 maart 2007 besliste “akte te nemen van het advies van de Vlaamse 

Regering”,  waarna  de  wettekst  op  enkele  punten  wel,  en  op  enkele  punten  niet  werd  aangepast 

overeenkomstig de door de Vlaamse regering gemaakte opmerkingen791 en vervolgens door het federale 

Parlement werd  gesluisd. Ook  in dit  geval werd de  “regeling  in onderling overleg” dus erg  restrictief 

opgevat. 

iv. Vlaamse decreten 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN DE PRAKTIJK – VLAANDEREN – OVERZICHT – Ook de door het Grondwettelijk Hof792 

vernietigde  bepalingen  van  de  DROT moesten  uiteraard worden  hersteld, wat  uiteindelijk  gebeurde 

door het decreet van 25 mei 2007793. Eerder was echter door de Vlaamse decreetgever al de nieuwe 

Vlaamse regulator voor de Media (VRM) opgericht794. Vermits de Raad van State, voortbordurend op het 

arrest 132/2004 van het Grondwettelijk Hof dat artikel 14 BIPT‐wet had vernietigd,    in zijn advies over 

het  voorontwerp  van  oprichtingsdecreet  te  kennen  had  gegeven  dat  hij  van  oordeel  was  dat  de 

bevoegdheid  inzake  marktregulering  door  de  Vlaamse  decreetgever  niet  eenzijdig  kon  worden 

geregeld795, opteerde de decreetgever ervoor om de datum van de  inwerkingtreding van het decreet 

                                                            
790

 Adv.RvS 22  juni 2006 nr. 40.438/VR/1, bij het  voorontwerp  van wet «betreffende de bescherming  van de  consumenten 
inzake  diensten  die  geheel  of  hoofdzakelijk  bestaan  in  het  overbrengen  van  signalen  van  radio‐  of  televisie‐
omroepprogramma’s via elektronische‐communicatienetwerken, Parl.St. Kamer 2006‐07, nr. 2978/001, 28‐29. 

791
  Verslag  namens  de  Commissie    voor  het  bedrijfsleven,  het  wetenschapsbeleid,  het  onderwijs,  de  nationale 

wetenschappelijke  en  culturele  instellingen,  de  middenstand  en  de  landbouw  over  het  wetsontwerp  betreffende  de 
bescherming van de consumenten  inzake diensten die geheel of hoofdzakelijk bestaan  in het overbrengen van  signalen van 
radio‐ of televisie‐omroepprogramma’s via elektronische‐communicatienetwerken, Parl.St. Kamer 2006‐07, nr. 2978/003, 4. 

792
 GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005. 

793 
Decr.Vl. 25 mei 2007 houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio‐omroep en de 

telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, BS 29 juni 2007, hierna verkort weergegeven als: “Vlaams hersteldecreet”.  

794  Decr.Vl.  16  december  2005  houdende  de  oprichting  van  het  publiekrechtelijk  vormgegeven  extern  verzelfstandigd 
agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de 
radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, BS 30 december 2005, hierna verkort weergegeven als: VRM‐
decreet. 

795
  Adv.RvS  28  juni  2005,  nr.  38.565/3  bij  het  voorontwerp  van  decreet  houdende  de  oprichting  van  het  publiekrechtelijk 

vormgegeven  extern  verzelfstandigd  agentschap  Vlaamse  Regulator  voor  de  Media  en  houdende  wijziging  van  sommige 
bepalingen van de decreten betreffende de radio‐omroep en de  televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, BS, 30 december 
2005, Parl.St. Vl.Parl., 2004‐05, nr. 464/1, 45‐48. 
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door de Vlaamse regering te laten bepalen796. Concreet voorzag artikel 18 van het VRM‐decreet dat de 

Vlaamse  regering  de  datum  van  inwerkingtreding  van  het  gehele  decreet  zou  bepalen,  met  dien 

verstande dat de nieuwe marktregulerende bevoegdheden van de VRM ten vroegste in werking zouden 

treden  nadat  hierover  een  samenwerkingsakkoord  met  de  federale  overheid  in  werking  zou  zijn 

getreden797. Voor het uitoefenen van al zijn overige bevoegdheden diende  in de ogen van de Vlaamse 

regering kennelijk niet op dat samenwerkingsakkoord te worden gewacht. Al bij al werd de omvang van 

de samenwerkingsverplichting door de Vlaamse regering dus uiterst minimaal opgevat, allicht mee ten 

gevolge van het erg restrictieve advies van de Raad van State. Enkel de inwerkingtreding van de nieuwe 

marktregulerende bevoegdheden van de VRM werd immers uitgesteld. 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN  DE  PRAKTIJK  –  VLAANDEREN  –  HERSTELDECREET  –  Op  het  vlak  van  de  vereiste 

samenwerking paste de Vlaamse decreetgever later  ‐ op aangeven van de Vlaamse regering798 ‐  in zijn 

latere Vlaamse hersteldecreet van 25 mei 2007 een andere, evenwel gelijkaardige aanpak toe. Concreet 

deelde  het  decreet  de  door  het  Grondwettelijk  Hof  vernietigde  bepalingen  op  in  de  volgende  drie 

categorieën799: 

1. de materiële  bepalingen  in  verband met marktdefinitie, marktanalyse  en  het  opleggen  van 

verplichtingen aan operatoren met sterke marktpositie800; 

2. de  materiële  bepalingen  in  verband  met  de  voorwaarden  voor  aanleg  en  exploitatie  van 

elektronische‐communicatienetwerken801; 

                                                            
796

  Amendement  1  van  de  Vl.Reg.  bij  het  voorontwerp  van  decreet  houdende  de  oprichting  van  het  publiekrechtelijk 
vormgegeven  extern  verzelfstandigd  agentschap  Vlaamse  Regulator  voor  de  Media  en  houdende  wijziging  van  sommige 
bepalingen  van de decreten betreffende de  radio‐omroep  en de  televisie,  gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl., 
2004‐05, nr. 464/2. Uit niets blijkt of over dit amendement overleg met de overige overheden werd gepleegd, maar zulks lijkt 
allerminst uitgesloten... 

797
 Op grond hiervan voorzag de Vlaamse regering in haar B.Vl.Reg. 10 februari 2006 (BS 7 maart 2006) dat de bepalingen van 

het VRM‐decreet  in werking zouden  treden op 10  februari 2006, met uitzondering van de bepalingen  inzake marktdefinitie, 
marktanalyse  en  opleggen  van  verplichtingen  (nl.  artikel  169,  §  2,  7°  en  8°  DROT),  waarvoor  de  Vlaamse  Regering  de 
inwerkingtreding  later zou bepalen. De Vlaamse Regering oefende deze bevoegdheid uit bij haar B.Vl.Reg. 9 november 2007 
houdende de inwerkingtreding van artikel 2 van het decreet van 25 mei 2007 houdende de wijziging van sommige bepalingen 
van de decreten betreffende de radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, en van artikel 169, § 2, 7° en 8° 
van de decreten betreffende de radio‐omroep en de televisie gecoördineerd op 4 maart 2005, BS 23 november 2007. Artikel 2 
van dat besluit bepaalde dat de (uitgestelde) inwerkingtreding van de marktregulerende bevoegdheden van de VRM uiteindelijk 
zou plaatsvinden op 15 november 2007. 

798
 MvT bij het ontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio‐

omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/1, 17. 

799
 MvT bij het ontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio‐

omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/1, 5, nr. 1. 

800
 Artikel 2  van het ontwerp  van decreet houdende de wijziging  van  sommige bepalingen van de decreten betreffende de 

radio‐omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/1, 53‐54, ter  invoering van 
de artikelen 122 tot en met 125 in de DROT. 

801
 Artikel 3  van het ontwerp  van decreet houdende de wijziging  van  sommige bepalingen van de decreten betreffende de 

radio‐omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/1, 54‐57, ter  invoering van 
de artikelen 126 tot en met 133 in de DROT. 
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3. een aantal overige bepalingen, waarover de Vlaamse overheid te kennen geeft van oordeel te 

zijn dat het om omroepaangelegenheden gaat die geenszins raken aan de federale bevoegdheid 

inzake telecommunicatie802. 

Voor  de  eerste  categorie  stelt  de  memorie  van  toelichting  dat  wordt  tegemoetgekomen  aan  de 

“bemerkingen”  van  het  Grondwettelijk  Hof  door  de  inwerkingtreding  ervan  uit  te  stellen  tot  na  de 

inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord. Voor de bepalingen in verband met de elektronische‐

communicatienetwerken daarentegen geeft de Vlaamse regering te kennen van mening te zijn dat deze 

bepalingen wel betrekking hebben op gemeenschappelijke  infrastructuur.  Luidens de memorie  zullen 

die  bepalingen  daarom  worden  voorgelegd  aan  het  Overlegcomité,  “zodat  de  federale  Staat  de 

gelegenheid krijgt opmerkingen  te maken bij de Vlaamse  regeling”803. Voor de overige bepalingen ten 

slotte, stelt de Vlaamse regering dat zij van oordeel is dat er hiervoor “geen gemeenschappelijk overleg 

tussen de federale Staat en de gemeenschappen vereist is, nu er geen conflict mogelijk is met de federale 

Staat”804. Desalniettemin neemt de Vlaamse  regering zich voor om de betrokken bepalingen mede  te 

delen aan het Overlegcomité805. Opmerkelijk is dat de Raad van State in zijn advies bij deze bepalingen806 

zich beperkt tot een aantal eerder formele opmerkingen  in verband met de  inwerkingtreding. Zo  is de 

Raad  enkel  van  oordeel  dat  artikel  7  op  een  onnauwkeurige wijze  is  geformuleerd807  en worden  er 

helemaal geen opmerkingen gemaakt over de overeenstemming van de voorgenomen regeling met de 

bevoegdheidsverdelende regels of met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. De Raad van State 

komt  niet  verder  dan  vast  te  stellen  dat  de  inwerkingtreding  van  sommige  bepalingen  wel  wordt 

uitgesteld en die van andere niet en lijkt zelfs te adviseren om de inwerkingtreding van alle bepalingen 

uit  te  stellen,  aangezien  hij  opmerkt:  “Het  valt  dan  ook  moeilijk  in  te  zien  waarom  enkel  de 

inwerkingtreding van de bepalingen van artikel 2 afhankelijk worden gemaakt van de  inwerkingtreding 

van  het  betrokken  samenwerkingsakkoord.  [alinea]  De  stellers  van  het  ontwerp  dienen  dan  ook  de 

ontworpen  inwerkingstredingsdatum te herzien  in het  licht van deze opmerking.”. Kennelijk werden op 

                                                            
802

  Artikelen  4,  5  en  6  van  het  ontwerp  van  decreet  houdende  de  wijziging  van  sommige  bepalingen  van  de  decreten 
betreffende de radio‐omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/1, 58‐63, ter 
invoering van de artikelen 134 tot en met 156 in de DROT. 

803
 MvT bij het ontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio‐

omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/1, 5, nr. 2. 

804
 MvT bij het ontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio‐

omroep en de  telelevisie,  gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/1, 5, nr. 3. Hierbij  kan echter 
worden  opgemerkt  dat  deze  bepalingen  precies  moesten  worden  heringevoerd  vermits  het  Grondwettelijk  Hof  de 
oorspronkelijke bepalingen had vernietigd wegens gebrek aan samenwerking... 

805 MvT bij het ontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de  radio‐
omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/1, 5‐6, nr. 3. 

806
 Adv.RvS 6 februari 2007, nr. 42.116/3 bij het voorontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van 

de  decreten  betreffende  de  radio‐omroep  en  de  telelevisie,  gecoördineerd  op  4 maart  2005,  Parl.St.  Vl.Parl.  2006‐07,  nr. 
1147/1, 45‐50. 

807
 Adv.RvS 6 februari 2007, nr. 42.116/3 bij het voorontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van 

de  decreten  betreffende  de  radio‐omroep  en  de  telelevisie,  gecoördineerd  op  4 maart  2005,  Parl.St.  Vl.Parl.  2006‐07,  nr. 
1147/1, 48. 
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dit punt geen verdere opmerkingen gemaakt  in de schoot van het Overlegcomité808, zodat de techniek 

van de uitgestelde inwerkingtreding eens te meer met succes werd toegepast809. 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN DE PRAKTIJK – VLAANDEREN – OMROEPDECRETEN – BEOORDELING – De aanpak van de 

Vlaamse  overheid  is  in  meerdere  opzichten  bevreemdend.  Zo  valt  in  het  licht  van  de  hoger 

uiteengezette rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviezen van de Raad van State moeilijk in 

te zien waarom er voor de drie verschillende  reeksen van bepalingen verschillende modaliteiten voor 

samenwerking van  toepassing  zouden  zijn810. O.i. gaat het  in alle drie de gevallen om bepalingen die 

betrekking hebben op “aan de telecommunicatie en radio‐omroep gemeenschappelijke infrastructuren 

en diensten”, gelet op de erg ruime omvang van dit begrip. Nog los van een mogelijke discussie over de 

omvang van de plicht tot samenwerking, kan bovendien niet worden ingezien waarom een overheid het 

toekennen  of  uitoefenen  van  haar  eigen  bevoegdheden  afhankelijk  zou  kunnen  maken  van  de 

inwerkingtreding van een samenwerkingsakkoord,  zonder daardoor de bevoegdheidsrechtelijke  regels 

te  schenden. Het  heeft  er  alle  schijn  van  dat  de Vlaamse  overheid met  dit  vanuit  juridisch  oogpunt 

bizarre  manoeuvre  is  weggeraakt  als  compensatie  voor  het  ondertekenen  van  het  betrokken 

samenwerkingsakkoord811.  

SAMENWERKINGSAKKOORD IN DE PRAKTIJK – VLAANDEREN – OMROEPDECRETEN – LATERE AANPASSINGEN – Opmerkelijk 

is verder dat de betrokken decreten ondertussen al verschillende keren werden gewijzigd, zonder dat 

deze  teksten  aan  het  Overlegcomité  werden  voorgelegd.  De  meest  verstrekkende  wijziging  werd 

doorgevoerd door het decreet van 11 mei 2007812. Door dat decreet werd tijdens de debatten over het 

                                                            
808 Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media bij het ontwerp van decreet houdende de wijziging van 
sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio‐omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. 
Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/2, 3. 

809
 Luidens art. 7 van dit decreet trad het in werking op de dag van de publicatie in het BS, met uitzondering van de bepalingen 

inzake marktdefinitie, marktanalyse  en  opleggen  van  verplichtingen, waarvoor werd  bepaald  dat  de  Vlaamse  Regering  de 
datum van inwerkingtreding ervan zou bepalen nadat het samenwerkingsakkoord e‐communicatie in werking zou zijn getreden. 
De Vlaamse Regering oefende deze bevoegdheid uit bij haar B.Vl.Reg. 9 november 2007 houdende de  inwerkingtreding van 
artikel 2 van het decreet van 25 mei 2007 houdende de wijziging van  sommige bepalingen van de decreten betreffende de 
radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, en van artikel 169, § 2, 7° en 8° van de decreten betreffende de 
radio‐omroep en de televisie gecoördineerd op 4 maart 2005, BS 23 november 2007. Artikel 1 van dat besluit bepaalde dat de  
(uitgestelde) inwerkingtreding uiteindelijk zou plaatsvinden op 15 november 2007. 

810
 Dat  de minister  zich  ter  zake  niet  geheel  zeker  voelde,  blijkt  ten overvloede  uit  het  Commissieverslag,  dat  stelt  dat  de 

minister “het volledige ontwerp van decreet veiligheidshalve voorgelegd aan het overlegcomité”, Verslag namens de Commissie 
voor  Cultuur,  Jeugd,  Sport  en Media  bij  het  ontwerp  van  decreet  houdende  de wijziging  van  sommige  bepalingen  van  de 
decreten betreffende de radio‐omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/2, 
3. 

811
 Het verband tussen beide werd door de minister kennelijk gelegd naar aanleiding van de bespreking van het ontwerp van 

decreet  in  het Vlaams Parlement: Verslag  namens de Commissie  voor Cultuur,  Jeugd,  Sport  en Media bij  het ontwerp  van 
decreet  houdende  de wijziging  van  sommige  bepalingen  van  de  decreten  betreffende  de  radio‐omroep  en  de  telelevisie, 
gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/2, 3. 

812
 Decr.Vl.  11 mei  2007  houdende wijziging  van  artikelen  31  en  60  van  de  decreten  betreffende  de  radio‐omroep  en  de 

televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de radiodiensten en de televisiediensten betreft, BS 6 juli 2007 
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Vlaamse  hersteldecreet    ‐  bijna  om  slinkse  wijze813  en  in  het  kader  van  een  discussie  over  de 

mogelijkheid  van  politieke  audiovisuele  communicatie  ‐    het  toepassingsgebied  van  de  Vlaamse 

omroepdecreten aanzienlijk uitgebreid door de  invoering van de “andere soorten radio‐omroepen” en 

“andere soorten televisieomroepen”814. Uit de parlementaire stukken kan niet worden opgemaakt of dit 

voorstel  van  decreet  aan  de  overige betrokken  overheden  is  voorgelegd  voor  overleg, wat  nochtans 

minimaal noodzakelijk lijkt in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Aangezien het om 

een voorstel van decreet gaat,  is bovendien ook geen advies gevraagd aan de Raad van State. Verder 

werden  de  gecoördineerde mediadecreten  ook  later  nog  verschillende malen  aangepast  op  relatief 

factuele punten815. Ook over deze ontwerpen van decreet  lijkt helemaal geen overleg te zijn gepleegd 

met andere overheden, zodat minstens sommigen ervan o.i. voor vernietiging door het Grondwettelijk 

Hof in aanmerking zouden komen wegens eenzijdig aangenomen. 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN DE PRAKTIJK – VLAANDEREN – BEKRACHTIGING SAMENWERKINGSAKKOORD – Verder kan 

worden vermeld dat de Raad van State naar aanleiding van het ontwerp van decreet tot bekrachtiging 

van  het  samenwerkingsakkoord  in  zijn  advies816  de  belangrijkste  bepalingen  (over  impliciete 

                                                            
813 

Aangezien  het  om  een  voorstel  van  decreet  gaat  gezamenlijk  ingediend  door  parlementsleden  van  alle 
meerderheidspartijen... 

814
  Voorstel  van  decreet  houdende wijziging  van  artikel  60  van  de  decreten  betreffende  de  radio‐omroep  en  de  televisie, 

gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de  televisiediensten betreft, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1172/1, 2:  “Gezien de  ruime 
omschrijving  van  het  omroepbegrip  in  de  context  van  de  Belgische  bevoegdheidsverdeling,  vallen  heel  wat  nieuwe  (vaak 
amateur‐)media volgens de  letter van de wet onder het begrip  ‘televisiediensten’, waardoor zij eigenlijk aan disproportionele 
verplichtingen  onderworpen  zijn.  Daarenboven  wordt  de  kennisgevingsplicht  bij  aangetekend  schrijven  in  de  praktijk  niet 
nageleefd omdat die nauwelijks bekend  is. Het  lijkt dan ook wenselijk om de huidige regeling  in overeenstemming te brengen 
met  de  gewijzigde  realiteit,  en  de  toepassing  ervan  te  beperken  tot  die  diensten  waarvoor  het  gerechtvaardigd  is  ze  te 
onderwerpen  aan  de  bewuste  verplichtingen.  [alinea]  In  afwachting  van  een  algehele  herziening  van  de  gecoördineerde 
mediadecreten  die  ze  meer  toekomstgericht  en  meer  consistent  zal  maken,  moet  vandaag  al  het  regime  voor  radio‐  en 
televisiediensten beperkt worden tot die economische diensten waarvoor dat een hoofdactiviteit is. Het wordt dan duidelijk dat 
sporadische en individuele bijdragen buiten het toepassingsgebied van dat kader vallen. [alinea] Daarom wordt het concept van 
televisiediensten voortaan beperkt tot particuliere televisieomroepen die als hoofdactiviteit hebben zich met andere soorten van 
audiovisuele diensten, maar wel  in de zin van artikelen 49 en 50 van het EG‐Verdrag te richten tot het algemeen publiek. Het 
moet  dus  gaan  om  economische  diensten,  waarvoor  het  verspreiden  van  bewegende  beelden  met  of  zonder  geluid  de 
hoofdactiviteit is. Andere soorten van omroepdiensten zoals audio‐ of videoblogs, krantenwebsites met bewegende beelden of 
het plaatsen van clips op websites als YouTube of GarageTV zijn vrij.”. 

815
 Art. 54 en 55 Decr.Vl. 29  juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007, BS 14 

september  2007  (in  verband met  reclame  en  boodschappen  van  algemeen  nut);  art.  26  en  27 Decr.Vl.  30  november  2007 
houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, BS 15 januari 2008 (in verband met de oprichting van 
de Strategische adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media); Decr.Vl. 21 december 2007 houdende wijziging van artikel 2, 17°, 
van de decreten betreffende de radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, BS 4 februari 2008 (in verband 
met boodschappen van algemeen nut); Decr.Vl. 18  juli 2008 houdende wijziging van  titel  II van de decreten betreffende de 
radio‐omroep en de  televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, BS 27 augustus 2008  (in verband met de  financiering van de 
VRT);  Decr.Vl.  20  juni  2008  houdende wijziging  van  titel  X  van  de  decreten  betreffende  de  radio‐omroep  en  de  televisie, 
gecoördineerd op 4 maart 2005, BS 12  september 2008  (in  verband met procedures binnen de Vlaamse Regulator  voor de 
Media) en art. 47 Decr.Vl. 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 
2008,  BS  27  januari  2009  (in  verband met  de  allocatie  van  de  opbrengt  van  de  door  de  VRM  opgelegde  administratieve 
geldboeten). 

816
  Adv.RvS  27  december  2006,  nr.  41.915/3  bij  het  voorontwerp  van  decreet  houdende  instemming  met  het 

samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap 
en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische‐
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instemming, over de omvang van de samenwerking, over de onafhankelijkheid van CRC en IMCTR, over 

de  “gepaste  sanctie”  en  over  de  inwerkingtreding)  uit  zijn  eerdere  advies  over  de  federale 

bekrachtigingswet817 heeft herhaald. 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN DE PRAKTIJK – VLAANDEREN – HERZIENING DECRETEN – Op Vlaams niveau moet ten 

slotte  nog melding worden  gemaakt  van  de  samenwerking  naar  aanleiding  van  het  nieuwe Vlaamse 

mediadecreet818, dat een globale herziening van de DROT doorvoerde, onder meer  in het  licht van de 

noodzakelijke omzetting van de AVMD‐richtlijn819. Op het vlak van de samenwerking, herhaalt de Raad 

van State zijn interpretatie van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, maar stelt vervolgens dat hij 

over  onvoldoende  gegeven  beschikt  om  zich  uit  te  spreken.  Zo  stelt  de  Raad:  “Om  tot  nadere 

samenwerking te komen hebben de bevoegde overheden het samenwerkingsakkoord van 17 november 

2006  betreffende  het  wederzijds  consulteren  bij  het  opstellen  van  regelgeving  inzake  elektronische 

communicatienetwerken (…) gesloten. Om in overeenstemming te zijn met de in dat akkoord gemaakte 

afspraken  moet  over  het  ontwerp  overleg  worden  gepleegd  in  het  Interministerieel  Comité  voor 

Telecommunicatie  en  Radio‐Omroep  en  Televisie,  opgericht  bij  artikel  9  van  het  voormeld 

samenwerkingsakkoord.  Uit  de  notificatie  van  de  Vlaamse  Regering  en  de  toelichting  van  de 

gemachtigde  blijkt  dat  het  ontwerp weliswaar  is  voorgelegd  aan  het  Interministerieel  Comité, maar 

volgens  de  gemachtigde  heeft  het  overleg  nog  niet  plaats  gevonden.  Dat  overleg  moet  ministens 

betrekking  hebben  op  de  bepalingen  inzake  de  aan  de  radio‐omroep  en  de  televisie  en  de 

telecommunicatie  gemeenschappelijke  elektronische  transmissie‐infrastructuur  en  –diensten  die  ten 

aanzien  van  de  vigerende  tekst  van  de  mediadecreten  2005  zijn  gewijzigd,  zoals  bijvoorbeeld  de 

invoering van de notie dienstenverdeler, de nieuwe bepalingen m.b.t. de must‐carry‐verplichtingen en de 

nieuwe  voorwaarden  die  worden  bepaald  voor  het  verkrijgen  van  een  vergunning  om  een 

etheromroepnetwerk aan  te bieden. Van de overige bepalingen kan  immers worden aangenomen dat 

daarover reeds overleg is gepleegd met de federale overheid. 

Nu zelfs dit overleg er nog niet eens is geweest, beschikt de Raad van State niet over voldoende gegevens 

om te kunnen  inschatten of de ontworpen regeling de bevoegdheidsverdelende regels,  in het bijzonder 

het evenredigheidsbeginsel, in acht neemt.”820. 

 

                                                                                                                                                                                                
communicatienetwerken,  het  uitwisselen  van  informatie  en  de  uitoefening  van  bevoegdheden  met  betrekking  tot 
elektronische‐communicatienetwerken  door  de  regulerende  instanties  bevoegd  voor  telecommunicatie  of  radio‐omroep  en 
televisie, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1102/1, 15‐25. 

817
  Met  name:  Adv.RvS  28  november  2006,  nr.  41.711/VR,  bij  het  ontwerp  van  wet  «houdende  diverse  bepalingen» 

(instemming met het samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 3‐
11, supra 202. 

818
 Supra, Afdeling A. II. 2. a. vi. 2° “Nieuw mediadecreet 2009”, p. 142 e.v. 

819
 Supra Afdeling E. “AVMD‐richtlijn”, p. 95 e.v. 

820
 Adv.RvS 10 september 2008, nr. 44.986/1/V bij voorontwerp van decreet betreffende de radio‐omroep en televisie, 2008‐

09, nr. 2014/1, 158‐159.  
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Uit de verdere parlementaire werkzaamheden821 blijkt dat er overeenkomstig de door de Raad van State 

gemaakte  opmerkingen  kennelijk  toch  overleg  is  gevoerd  in  het  Interministerieel  Comité  voor 

Telecommunicatie  en  Radio‐omroep  en  Televisie,  en  in  het  Overlegcomité.  Naar  aanleiding  hiervan 

werden  overigens  een  aantal  aanpassingen  aangebracht  aan  de  omschrijving  van  de  begrippen 

‘elektronisch communicatienetwerk’822 en  ‘omroepactiviteit’823. Verder werd ook een nieuwe definitie 

van  elektronische‐communicatiedienst  in  het  nieuwe  decreet  ingevoegd824.  De  naleving  van  de 

procedure zoals voorzien  in het samenwerkingsakkoord, verkleint uiteraard aanzienlijk de kans dat het 

decreet nog met  succes  zou worden aangevallen, maar  toch  lijken bevoegdheidsrechtelijke discussies 

ook  in de  toekomst niet uitgesloten. Bovendien  stelt  zich de  vraag wat precies de waarde  is van het 

bekomen  “akkoord”  van  de  overige  overheden.  Allicht  kan  er  worden  van  uitgegaan  dat  dit  hen 

misschien wel de stimulans, maar in elk geval niet de juridische mogelijkheid ontneemt om vooralsnog 

het  erg  uitgebreide  toepassingsgebied  van  het  Vlaamse mediadecreet  bij  het  Grondwettelijk  Hof  in 

vraag te stellen? 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN  DE  PRAKTIJK  – VLAANDEREN  –  DIGITALE  DIVIDEND  –  Tenslotte moet  nog  gewezen 

worden  op  de  bijzonder  delicate  problematiek  van  het  ‘digitale  dividend’  en  de  toekenning  van 

radiofrequenties. Tussen de verschillende betrokken overheden lijkt op dit vlak momenteel immers een 

soort  “gewapende  vrede”  (of misschien beter:  “stille oorlog”)  te heersen. Eén  van de meest  recente 

wapenfeiten in dat opzicht is dat het BIPT naar verluidt recent bij de afdeling administratie van de Raad 

van State een procedure tot schorsing heeft ingesteld825 tegen het besluit van de Vlaamse regering van 

12  oktober  2007826,  dat  tot  doel  had  het  digitaal  frequentieplan  voor  de  aanbieders  van  radio‐  en 

televisieomroepnetwerken  vast  te  stellen827. Ook  over  dat  besluit  lijkt    ‐  vóór  de  aanneming  ervan  ‐  

geen  overleg  plaats  te hebben  gevonden. Minstens  op het  vlak  van  de  verdeling  en  toekenning  van 

radiofrequenties  lijkt het dus redelijk ervan uit te gaan dat de twistende partijen niet van zin zijn hun 

geschillen in de toekomst snel te beëindigen, wat noodzakelijkerwijs tot eerder kritische conclusies leidt 

met betrekking tot het nut van de demarche van het Grondwettelijk Hof... 

                                                            
821

 Ontwerp van decreet betreffende de radio‐omroep en televisie, Parl.St. Vl.Parl. 2008‐09, nr. 2014/4, 2. 

822
 Art. 2, 8° mediadecreet. 

823
 Art. 2, 25° mediadecreet. 

824
 Art. 2, 9° mediadecreet. 

825
 Op 28 januari 2008, zaak met nr. G/A 186.589. 

826
  B.Vl.Reg.  12  oktober  2007  houdende  de  vaststelling  van  het  digitaal  frequentieplan  voor  aanbieders  van  radio‐  en 

televisieomroepnetwerken, BS 6 november 2007. 

827
 Uit de aanhef van dit besluit blijkt dat de Raad van State op 2 oktober 2007 hierover een advies  (met nr. 43.607/3 heeft 

gegeven). Het advies is echter niet gepubliceerd. 
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v. Decreten Franse gemeenschap 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN DE PRAKTIJK – FRANSE GEMEENSCHAP – HERSTELDECREET – Ook de decreten van de 

Franse gemeenschap werden na vernietiging door het Grondwettelijk Hof828 hersteld, met name door 

het decreet van 2 juli 2007829. Uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet blijkt dat de 

Franse gemeenschap de werkwijze van zowel de federale overheid als die van de Vlaamse gemeenschap 

wil  combineren.  Over  het  ontwerp  van  decreet  zou  dus  overleg  worden  gepleegd,  en  de 

inwerkingtreding van de meest betwiste bevoegdheden zou worden uitgesteld tot na  inwerkingtreding 

van het  samenwerkingsakkoord. Zo bepaalt de  toelichting bij het decreet:  “Dans  son arrêt,  la Cour a 

prévu que  les articles annulés ne  le  seraient qu’à partir du 1er avril 2007,  cela  "afin de permettre au 

législateur  décrétal  d’adopter  une  nouvelle  réglementation moyennant  le  respect  de  la  nécessité  de 

coopération ».  [alinea]  La Cour n’indique pas  la  forme que doit adopter  cette nécessaire  coopération. 

[alinea] A ce jour, tant l’Etat fédéral que les Communauté flamande et germanophone ont choisi la voie 

de  la  coopération  décrite  comme  suit  :  —  Les  avant‐projets  de  loi  ou  de  décret(1)  sont  soumis  à 

l’approbation  du  Comité  de  concertation  Gouvernement  fédéral  –  Exécutifs  de  Communautés  et  de 

Régions  ;   —  Les  législations  adoptées  selon  cette  procédure  sont  complétées  par  un  «  accord  de 

coopération entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté 

germanophone  relatif à  la  consultation mutuelle  lors de  l’élaboration d’une  législation  en matière de 

réseaux  de  communications  électroniques,  lors  de  l’échange  d’informations  et  lors  de  l’exercice  des 

compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en 

charge des télécommunications ou de  la radiodiffusion et  la télévision ».  [alinea] C’est cette voie qui a 

été recommandée au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française. [alinea] L’accord du 

Comité de Concertation Gouvernement fédéral – Exécutifs de Communauté et de Région a été donné le 7 

mars 2007 et, dans son avis 42.495/4, le Conseil d’Etat a estimé que par ce biais l’exigence posée par la 

Cour  d’arbitrage  d’adopter  une  réglementation  prise  de  commun  accord  était  bien  rencontrée."830. 

Daaraan gevolg gevend, stelt artikel 14 van het hersteldecreet van de Franse gemeenschap: “Dit decreet 

heeft uitwerking met ingang van 1 april 2007, met uitzondering van de artikelen 5 tot 13 die in werking 

treden de dag waarop het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, 

de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het 

opstellen van regelgeving  inzake elektronische‐communicatienetwerken, het uitwisselen van  informatie 

en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische‐communicatienetwerken door 

de  regulerende  instanties  bevoegd  voor  telecommunicatie  of  radio‐omroep  en  televisie,  dat  op  17 

november 2006 gesloten werd, in werking treedt.”. In zijn advies bij deze bepalingen van 19 maart 2007 

doet de Raad van State deze keer overigens niet veel meer dan deze aanpak bevestigen door te stellen 

dat een na overleg aangenomen regeling in het kader van het Overlegcomité in overeenstemming moet 

                                                            
828

 GwH 8 november 2006, nr. 163/2006.  

829
 Decr.Fr. 2 juli 2007 tot vervanging van de artikelen 81 tot 83 en 90 tot 98 van het decreet van 27 februari 2003 betreffende 

de radio‐omroep, vernietigd door het Arbitragehof op 8 november 2006, BS 20 augustus 2007, hierna verkort weergegeven als : 
« hersteldecreet Fr. ». 

830
 MvT bij het projet de décret remplaçant  les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret du 27 février 2003 sur  la radiodiffusion, 

annulés par la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2006, Parl.St. Fr.Gem.R. 2006‐07, nr. 409/1, 3‐4. 
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worden geacht met de vereisten zoals opgelegd door het Grondwettelijk Hof. Of, met de woorden van 

de  Raad:  “L’avant‐projet  de  décret  présentement  examiné  s’inscrit  également  dans  les modalités  de 

coopération ainsi convenues, à savoir  l’adoption par  le  législateur décrétal d’une “réglementation prise 

de commun accord” au sens de l’arrêt 162/2006 précité de la Cour d’arbitrage (considérant B.12). 

Il résulte du dossier et de la notification du Comité de concertation du 7 mars 2007, communiquée par le 

délégué de  la ministre, que le Comité de concertation a marqué son accord sur l’avant‐projet de décret 

examiné,  “étant entendu que  l’article 7 est modifié  conformément au  texte  repris en annexe de  cette 

notification”.  

Il peut, en consequence, être admis, au vu de l’arrêt de la Cour d’arbitrage, qu’il est satisfait à l’exigence 

de coopération.  

Il convient toutefois que  l’article 7 de  l’avant‐projet soit remplacé par  la disposition adoptee en Comité 

de concertation.” 831. 

 

Kennelijk  is  de  Raad  van  State  dus  niet  langer  van  oordeel  dat  het  bij  gewone  wet  of  bij  decreet 

afhankelijk  maken  van  het  uitoefenen  van  zijn  bevoegdheden  een  schending  inhoudt  van  het 

exclusiviteitbeginsel, of van de bevoegdheidsverdelende regels... Uit de parlementaire werkzaamheden 

of stukken die uiteindelijk geleid hebben tot het decreet van de Franse gemeenschap tot bekrachtiging 

van  het  samenwerkingsakkoord832  kan  op  het  vlak  van  de  omvang  van  de  samenwerking  overigens 

weinig worden afgeleid,  temeer vermits de Raad van State  in zijn advies833 bijna uitsluitend aandacht 

besteedt  aan  de materiële  bepalingen  van  het  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie  en  daarover 

identiek dezelfde bedenkingen formuleert als bij de federale wet en het Vlaamse decreet834. 

SAMENWERKINGSAKKOORD IN DE PRAKTIJK – FRANSE GEMEENSCHAP – IMPLEMENTATIE AVMS EN FREQUENTIES – Verder 

moet  nog  de mate  van  overleg worden  onderzocht  die  plaatsvond  naar  aanleiding  van  het  decreet 

                                                            
831

 Adv.RvS 19 maart 2007, nr. 42.495/4 bij het avant‐project de décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret du 
27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2006, Parl.St. Fr.Gem.R. 2006‐07, nr. 409/1 
15‐21. 

832
 Decr.Fr. 2 juli 2007 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, 

de  Vlaamse  Gemeenschap,  de  Franstalige  Gemeenschap  en  de  Duitstalige  Gemeenschap  betreffende  het  wederzijds 
consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische‐communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en 
de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische‐communicatienetwerken door de regulerende instanties 
bevoegd  voor  telecommunicatie of  radio‐omroep en  televisie,  gesloten  te Brussel op 17 november 2006, BS 19  september 
2007. 

833
  Advies  nr.  42.268/4  van  12  februari  2007,  projet  de  décret  portant  assentiment  à  l’accord  de  coopération  entre  l’etat 

fédéral,  la  communauté  flamande,  la  communauté  française  et  la  communauté  germanophone  relatif  à  la  consultation 
mutuelle  lors  de  l’élaboration  d’une  législation  en matière  de  réseaux de  communications  électroniques,  lors  de  l’échange 
d’informations et lors de l’exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités 
de  régulation  en  charge  des  télécommunications  ou  de  la  radiodiffusion  et  la  télévision,  du  17  novembre  2006,  Parl.St. 
Fr.Gem.R. 2006‐07, nr. 410/1, 17‐28. 

834
 Supra 202, voetnoot 782 en supra 209, voetnoot 816. 
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waarmee  in de Franse gemeenschap de AVMD‐richtlijn werd omgezet835. Uit de uiteenzetting van de 

minister,  zoals  weergegeven  in  het  Commissieverslag,  blijkt  dat  over  een  tiental  artikelen  uit  het 

ontwerp van decreet die betrekking hebben op de gezamenlijke  infrastructuren overleg  is gepleegd  in 

de schoot van het IMCTR. Die vergadering heeft de tekst kennelijk goedgekeurd zonder opmerkingen die 

wijzigingen  eraan  zouden  noodzaken, maar blijkbaar werd de  Franse  gemeenschap door de  federale 

overheid  wel  verzocht  om  in  verband  met  de  bevoegdheidsverdeling  voor  point‐to‐point 

straalverbindingen  een  technische  precisering  aan  bod  te  laten  komen  tijdens  de  parlementaire 

werkzaamheden. Aan dat verzoek gevolg gevend, vermeldt de minister van de Franse gemeenschap het 

betrokken citaat in haar uiteenzetting, waarna de commissie en het Parlement vervolgens overgaan tot 

de goedkeuring van het betrokken decreet836. Tenslotte kan nog gewezen worden op het recente besluit 

van  de  Franse  gemeenschapsregering  in  verband met  de  FM‐frequenties,  dat  naar  verluidt wel  ter 

coördinatie werd voorgelegd, maar waarover geen overeenstemming kon worden bereikt837. Ook met 

betrekking  tot  andere,  aanverwante  besluiten  in  verband met  radiofrequenties  is  onduidelijk welke 

mate van overleg of overeenstemming zij zijn genomen838. 

                                                            
835

 Decr.Fr. 5 februari 2009 tot wijziging van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio‐omroep en van het decreet 
van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle  in verband met de overheidsinstellingen, de 
maatschappijen  voor  schoolgebouwen  en  de  maatschappijen  voor  vermogensbeheer  die  onder  de  Franse  Gemeenschap 
ressorteren, BS 18 maart 2009. 

836
 Rapport de commission présenté au nom de  la Commission de  la Culture, de  la  Jeunesse, de  l’Audiovisuel, de  l’Aide à  la 

Presse et du Cinéma bij het project de décret sur  la  radiodiffusion et  le décret du 9  janvier 2003  relatif à  la  transparence, à 
l’autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale 
qui  dépendent  de  la  Communauté  française  (1),  Parl.St.  Fr.Gem.R.  2008‐09,  nr.  634/3,  3:  “Conformément  à  l’article  9  de 
l’Accord de coopération du 21 avril 2005 relatif à la consultation mutuelle lors de l’élaboration d’une legislation en matière de 
réseaux  de  communications  électroniques  et  de  la  radiodiffusion  et  la  television  et  à  la  jurisprudence  de  la  Cour 
Constitutionnelle[voetnoot 3: C.A no 163/2006 du 8 novembre 2006 – qui a  jugé que « [...]  l’infrastructure et  les services de 
transmission électronique communs à  la radiodiffusion et à  la télévision, d’une part, et aux télécommunications, d’autre part, 
doivent être réglés en coopération entre l’État fédéral et les communautés, afin de faire en sorte que ces autorités harmonisent 
leurs normes respectives et pour éviter que cette infrastructure et ces services soient soumis à des dispositions contradictoires 
»], ce projet a été  soumis à  la procédure de consultation des entités  fédérées et à  la procédure de coopération avec  l’Etat 
fédéral pour les 10 dispositions qui ont un impact sur les infrastructures dites communes[voetnoot 4: Il s’agit des articles 4, 11o 
; 100 ; 101 ; 102, 4o ; 107 ; 108 ; 111 ; 135 ; 136 et 145, 3°. ]. [alinea] C’est dans ce cadre que  le Comité Interministériel des 
Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision et le Comité de Concertation des 15 et 16 janvier 2009 ont marqué 
leur accord sans réserve sur ce projet de décret. [alinea] Conformément à la demande de l’Etat fédéral,  il a été demandé à la 
Communauté  française  de  faire  acter  la  précision  technique  suivante  lors  des  débats  parlementaires  :  «  La  question  de  la 
compétence relative aux seuls faisceaux hertziens porteurs de programmes entre les stations de télévision et les stations de tête 
des sociétés de distribution a déjà été réglée par la Section Législation du Conseil d’Etat [voetnoot 5: Voir Doc. parl, Ch, no755/2, 
S.O 1992-1993, Avis du 3 mars 1993.] dans  son avis du 3 mars 1993.  L’avis  en question ne  se prononce  cependant pas  sur 
d’autres  types  de  faisceaux  hertziens,  par  exemple  ceux  entre  un  lieu  de  captation  et  la  rédaction  de  l’organisme  de 
radiodiffusion, ce qui aux yeux de  la  jurisprudence de  la Cour constitutionnelle devrait  les  faire  relever de  la compétence de 
l’autorité fédérale. »” 

837
  B.Fr.Gem.Reg.  27 mei  2009  tot  wijziging  van  het  rooster  van  de  Franse  Gemeenschap  voor  de  klankradio‐omroep  in 

frequentiemodulatie op de band 87.5‐108 MHz BS 28 juli 2009.. 

838
 Zie, onder meer: B.Fr.Gem.Reg. 27 mei 2009 tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van radiofrequenties 

en  van  een  radiofrequentienetwerk  voor  de  uitzending  van  de  klankradio‐omroepdiensten  via  analoge  terrestrische 
radiogolven, BS 24  juli 2009 en B.Fr.Gem.Reg. 27 mei 2009  tot vaststelling van een  lijst van de  radiofrequenties die kunnen 
worden  toegewezen  aan  de  dienstenuitgevers  voor  de  uitzending  van  klankradio‐omroepdiensten  via  analoge  terrestrische 
radiogolven, BS 24 juli 2009. 
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vi. Decreet Duitstalige gemeenschap 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN  DE  PRAKTIJK  –  DUITSTALIGE  GEMEENSCHAP  –  De  tekst  van  het  decreet  van  de 

Duitstalige gemeenschap dat de Europese richtlijnen  inzake elektronische communicatie van 2002 zou 

omzetten, werd na het negatieve advies van de Raad van State839 aan het Overlegcomité voorgelegd en 

vervolgens mits enkele wijzigingen op 2 maart 2005 goedgekeurd840, hetgeen uiteindelijk leidde tot het 

decreet  van  27  juni  2005 over de  radio‐omroep  en de  filmvoorstellingen841. Naar  aanleiding  van het 

ontwerp  van  decreet  over  de  bekrachtiging  van  het  samenwerkingsakkoord  herhaalde  de  Raad  van 

State842 eens te meer zijn eerder geformuleerde opmerkingen, inclusief die over de draagwijdte van de 

samenwerking  en het  gebrek  aan overeenstemming met de  rechtspraak  van het Grondwettelijk Hof. 

Opnieuw  leidde dit uiteraard niet tot enige aanpassing van de tekst van het samenwerkingsakkoord of 

van het decreet te bekrachtiging ervan, dat uiteindelijk op 25 juni 2007843 werd aangenomen.  

vii. Synthese 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN DE PRAKTIJK – WETGEVING – UITGESTELDE  (TOEPASSING) BEVOEGDHEDEN – Hoewel uit 

het hierboven weergegeven overzicht mag blijken dat de verschillende overheden zich aanvankelijk erg 

terughoudend opstelden op het vlak van overleg of samenwerking over elkaars wet‐ en  regelgevende 

teksten, is door de opeenvolgende arresten van het Grondwettelijk Hof en de adviezen van de Raad van 

State en hoofdzakelijk sinds de  inwerkingtreding van het  samenwerkingsakkoord e‐communicatie een 

overleg  en  samenwerkingpraktijk  ontstaan  waarbij  overheden  gedachten  uitwisselen  over  elkaars 

ontwerpen  van  wet‐  en  regelgeving  in  het  kader  van  het  Interministerieel  Comité  voor 

Telecommunicatie en Radio‐omroep en Televisie. Bovendien hebben zowel de federale overheid als de 

Vlaamse  gemeenschap  in  afwachting  van  de  inwerkingtreding  van  het  betrokken 

samenwerkingsakkoord ook vaak bepaald dat een bepaalde bevoegdheid door een  regulator pas  zou 

kunnen worden uitgeoefend na de  inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord  (federaal), of dat 

het  betrokken  decreet(sartikel)  pas  in  werking  zou  kunnen  treden  na  het  afsluiten  van  het 

                                                            
839

 Adv.RvS. 28 september 2004, nr. 37.660/3, bij het Vorentwurf eines Dekrets über den Rundfunk und die Kinovorstellungen, 
Parl.St. D.Gem.R. 2004‐05, nr. 35/1, 78‐81. 

840
 MvT Dekretentwurf über den Rundfunk und die Kinovorstellungen, Parl.St. D.Gem.R. 2004‐05, nr. 35/1, 3‐4. 

841
 Decr.D. 27 juni 2005 over de radio‐omroep en de filmvoorstellingen, BS 6 september 2005, zoals gewijzigd door Decr. D. 20 

februari 2006 Programmadecreet (1), BS 2  juni 2006), door Decr. D. 25  juni 2007 Programmadecreet 2007 (1), BS 26 oktober 
2007,  en  door  Decr.  D.  16  juni  2008  Programmadecreet  2008  (1),  BS  9  september  2008,  hierna  verkort weergegeven  als 
“Mediendecreet”. 

842
  Adv.RvS  27  april  2007,  nr.  42.736/3  bij  het Dekretsentwurf  zur  Zustimmung  zum  Zusammenarbeitsabkommen  vom  17. 

november  2006  zwischen  dem  Föderalstaat,  der  Flämischen  Gemeinschaft,  der  Französischen  Gemeinschaft  und  der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft  zur gegenseitigen Konsultation bei der Ausarbeitung der Gesetzgebung über elektronische 
Kommunikationsnetze,  zum  Informationsaustausch  und  zur  Ausübung  der  Zuständigkeiten  im  Bereich  der  elektronischen 
Kommunikationsnetze  durch  die  Regulierungsbehörden  für  Telekommunikation  beziehungsweise  Rundfunk  und  Fernsehen, 
Parl.St. D.Gem.R. 2006‐07, nr. 104/1, 7‐14. 

843
 Decr. D. 25  juni 2007 houdende  instemming met het  samenwerkingsakkoord van 17 november 2006  tussen de Federale 

Staat,  de Vlaamse Gemeenschap,  de  Franstalige Gemeenschap  en  de Duitstalige Gemeenschap  betreffende  het wederzijds 
consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische‐communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en 
de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische‐communicatienetwerken door de regulerende instanties 

bevoegd voor telecommunicatie of radio‐omroep en televisie, BS 6 augustus 2007. 
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samenwerkingsakkoord  (Vlaamse  gemeenschap). Nochtans  valt  uit  de  beginselen  in  verband met  de 

bevoegdheidsverdeling  in ons  land (meer bepaald: het beginsel van de exclusiviteit van bevoegdheden 

en de autonomie van de betrokken overheden) af te  leiden dat een overheid  in een gewone wet of  in 

een  decreet  geen  samenwerking  kan  opleggen,  noch  aan  andere  overheden,  noch  aan  zichzelf. Het 

wettelijk of decretaal verankeren of vertalen van de samenwerkingsplicht die door het Grondwettelijk 

Hof in zijn rechtspraak werd geëist, is dus vanuit bevoegdheidsrechtelijk standpunt geen correcte optie, 

nu  een  overheid  een  andere  overheid  niet  kan  verplichten  om  deel  te  nemen  aan  een 

samenwerkingsakkoord, maar  ook  de  uitoefening  van  haar  eigen  bevoegdheid  niet  afhankelijk mag 

maken van het standpunt of de gedragingen van een andere overheid. O.i. geldt voor het systematisch 

uitstellen  van  de  inwerkingtreding  van  wet‐  of  decreetgevende  bepalingen  overigens  dezelfde 

bezorgdheid: door de inwerkingtreding van een bepaling te laten afhangen van het inwerkingtreden van 

een  samenwerkingsakkoord,  schendt  de  in  beginsel  exclusief  bevoegde  overheid  de 

bevoegdheidsverdelende  regels,  of minstens  het  beginsel  van  proportionaliteit  dat  daar  blijkens  de 

rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof  inherent  deel  van  uitmaakt,  als  het ware  in  negatieve  zin. 

Controversiëler geformuleerd: dergelijke zelfkastijding kan interessant zijn om blijkt te geven van goede 

politieke wil, maar riskeert op het terrein enkel tot meer rechtsonzekerheid te leiden. 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN  DE  PRAKTIJK  – WETGEVING  –  GRENZEN  VAN  OVERLEG  –  Terwijl  deze  eerder  strikt 

juridische of theoretische reflectie hoofdzakelijk betrekking heeft op de situatie zoals ze zich voordeed 

vóór de  inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord e‐communicatie, blijkt uit de periode daarna 

dat overheden sindsdien wel degelijk een zekere mate van overleg plegen over elkaars ontwerpen van 

wet‐ en  regelgeving844. Artikel 9 al. 2 van het samenwerkingsakkoord e‐communicatie  is de  juridische 

grondslag daartoe, nu het stelt: “Het  Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio‐omroep 

en Televisie heeft tot taak om  in onderling overleg en met respect voor  ieders bevoegdheid, volgens de 

modaliteiten  en procedures  zoals  vastgelegd binnen het Overlegcomité, de wederzijdse  consultatie  te 

organiseren omtrent mekaars  initiatieven  inzake het opstellen van ontwerpregelgeving met betrekking 

tot  omroep  en  telecommunicatie”.  Hoewel  niet  kan worden  ontkend  dat  het  vereisen  van  dergelijk 

overleg een zekere mate van bevoegdheidsafstand  inhoudt,  is dit uiteraard  inherent aan  iedere vorm 

van  samenwerking.  Het  “bevoegdheidsafstandrechtelijke”  effect  van  dergelijke  regeling  (de wet‐  en 

decreetgever leggen ook hier zichzelf als het ware een beperking op bij het uitoefenen van de hen door 

de Grondwet en de BWHI toegekende bevoegdheden) is echter niet van die omvang dat het nog als een 

schending van de bevoegdheidsverdelende regels kan worden beschouwd. Ten overvloede herhalen wij 

hier de woorden van het Grondwettelijk Hof zelf: “Hoewel elke vorm van samenwerking onvermijdelijk 

een  beperking  van  de  autonomie  van  de  betrokken  overheden  impliceert, mag  het  sluiten  van  een 

samenwerkingsakkoord waarin voormeld artikel 92bis voorziet, niet een uitwisseling, een afstand of een 

teruggave van bevoegdheden  tot gevolg hebben; dit ware een schending van de door of krachtens de 

Grondwet  bepaalde  regels  voor  het  vaststellen  van  de  onderscheiden  bevoegdheid  van  de  Staat,  de 

                                                            
844

 Al valt het de buitenstaander zwaar het verloop of de  impact daarvan te reconstrueren, bij gebrek aan publiciteit van de 
verslagen en notificaties van het Interministerieel Comité en het Overlegcomité. 
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gemeenschappen en de Gewesten.” 845. Probleem is echter dat uit de praktijk blijkt dat de verschillende 

overheden deze bepalingen nogal uiteenlopend interpreteren. Sommige wetten of decreten worden dus 

niet of  integraal voor overleg overgemaakt, terwijl voor andere de  in beginsel bevoegde overheid zelf 

eerst  een  selectie  van  te  overleggen  artikelen  maakt.  Dergelijke  beperking  lijkt  echter  niet  in 

overeenstemming met de  vereiste  van het  samenwerkingsakkoord, dat  immers overleg over wet‐ en 

regelgeving inzake telecommunicatie en omroep voorziet. Problematisch is bovendien ook dat niet over 

alle voorgelegde bepalingen een consensus wordt bereikt. De vraag blijft dan ook onbeantwoord wat nu 

precies het  statuut  is van een dergelijke overlegde, al dan niet  in  consensus goedgekeurde bepaling? 

Allicht betekent het niet dat de verschillende overheden haar niet meer met succes kunnen aanvallen 

omwille  van  een  schending  van  de  bevoegdheidsverdelende  regels?  Uit  de  rechtspraak  van  het 

Grondwettelijk Hof  blijkt  immers wel  dat  optreden  ingeval  van  bevoegdheden met  impact  op  “voor 

telecommunicatie en radio‐omroep” gemeenschappelijke netwerken en diensten “in onderling overleg” 

moet gebeuren, maar veel minder waar precies de minimale grenzen van overleg zich bevinden... 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN  DE  PRAKTIJK  –  WETGEVING  –  PROBLEEM  DOORSCHUIVEN  –  Tenslotte  heeft  de 

hierboven  gemaakte  analyse  reeds  een  ander  problematisch  gebied  aangegeven846.  Zo  bepaalt 

bijvoorbeeld de  federale BIPT‐wet dat het oordeel over de  vraag of  een bepaalde marktregulerende 

beslissing  door  het  BIPT  moet  worden  gemaakt.  Enkel  wanneer  het  BIPT  van  oordeel  is  dat  zijn 

ontwerpbeslissing betrekking heeft op gemeenschappelijke elektronische‐communicatienetwerken of –

diensten, moet het bij de  totstandkoming daarvan samenwerken met de gemeenschappen. Ook deze 

regeling  lijkt  ons  betwistbaar,  de  doelstelling  van  de  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof  in 

ogenschouw  nemend.  Het  oordeel  over  het  al  dan  niet  betrekking  hebben  op  gemeenschappelijke 

infrastructuur  of  diensten  komt  niet  eens  toe  aan  de  wetgevende  instanties  van  de  verschillende 

overheden. Bijgevolg kan moeilijk worden  ingezien hoe dit probleem zonder meer zou kunnen worden 

‘doorgeschoven’  naar  “onafhankelijke”  administratieve  overheden  zonder  het  beginsel  van 

proportionaliteit of de bevoegdheidsverdelende regels te schenden. 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN  DE  PRAKTIJK  –  WETGEVING  –  TUSSENTIJDSE  CONCLUSIE  –  Dit  alles  leidt  tot  de 

tussentijdse conclusie dat de demarche van het Grondwettelijk Hof vanuit de praktijk bekeken wel een 

interessante  poging was  om  de  verschillende  overheden  tot  samenwerking  te  brengen, maar  vanuit 

strikt juridisch oogpunt toch kritisch moet worden bekeken, omwille van de verregaande spanning met 

de uitgangspunten van ons bevoegdheidsverdelende stelsel in het algemeen en met het beginsel van de 

exclusiviteit van bevoegdheden  in het bijzonder. De nagenoeg volledige uitholling  (of: omkering?) van 

dit  beginsel  in  de  elektronische‐communicatiesector,  brengt  nieuwe  onzekerheid met  zich mee  over 

hoeveel samenwerking precies vereist  is en  in welke domeinen, alsook welke de gevolgen zijn bij het 

uitblijven  van  samenwerking  of  consensus.  Bovendien  blijkt  uit  nieuwe  betwistingen  over  wet‐  en 

regelgeving  inzake  radiofrequenties  dat  de  bevoegdheidsrechtelijke  strijd  tussen  de  verschillende 

                                                            
845

 GwH 3 maart 1994, nr. 17/94,  r.o. B.5.2. en B.5.3. Het verbod om door middel van samenwerkingsakkoorden afstand  te 
doen van bevoegdheden is nogmaals bevestigd in GwH 13 juli 2001, nr. 101/2001, r.o. B.3.4 en B.3.5. 

846
 Hoewel de eigenlijke analyse van het overleg op het niveau van markttoezicht en –regulering wordt behandeld in de hierna 

volgende paragrafen. 
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overheden allerminst dood en begraven  is, zodat ook het praktische nut  in vraag zou kunnen worden 

gesteld... 

b. Regulering 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN DE PRAKTIJK – REGULERING –  INLEIDING – Hierboven werd  reeds aangegeven dat 

volgens de beoordeling van de Raad van State  (met uitzondering van het advies bij het ontwerp van 

hersteldecreet  van  de  Franse  gemeenschap847)  het  huidige  samenwerkingsakkoord  geen  oplossing 

inhoudt voor het aangehaalde probleem848. In zijn huidige versie laat het de beslissing of een bepaalde 

markt  of  activiteit moet  worden  beschouwd  als  een  “gemeenschappelijke  infrastructuur  of  dienst” 

immers volledig aan de toezichthouders over. Op dit niveau stelt zich bijgevolg opnieuw de vraag naar 

de  aflijning  van  de  door  het  Grondwettelijk  Hof  gehanteerde  begrippen,  maar  dan  op  een  bijna 

angstaanjagend  concrete wijze:  het  zijn  in  beginsel  de  verschillende  toezichthoudende  instanties  die 

deze test zullen moeten toepassen en de noodzaak van een samenwerking zullen moeten beoordelen849. 

Hierbij  weze  echter  opgemerkt  dat  tegen  hun  oordeel  in  verband  met  de  noodzakelijkheid  van 

samenwerking  in  hun  uiteindelijk  aangenomen  beslissing  beroep  kan  worden  ingesteld.  Bijzonder 

interessant in het kader van het volgende deel van dit onderzoek850 is te vermelden dat het rechtsmiddel 

tegen die beslissingen  in eerste  instantie zal moeten worden  ingesteld bij de CRC zelf. Maar wanneer 

een beslissing van een bepaalde toezichthoudende overheid definitief is geworden, zal het rechtsmiddel 

ertegen  door  verschillende  instanties  worden  behandeld:  de  Raad  van  State  wat  betreft  de 

toezichthoudende instanties van de gemeenschappen851 en het hof van beroep te Brussel wat betreft de 

beslissingen  van  de  CRC  en  van  het  BIPT,  zowel  in  zijn  bevoegdheid  als  telecommunicatie‐

toezichthouder  als  in  zijn  bevoegdheid  voor  omroep  voor  de  niet‐uni‐communautaire  netwerken  of 

                                                            
847

 Supra 213, voetnoot 831. 

848
 Adv.RvS 28 november 2006, nr. 41.711/VR, bij het ontwerp van wet «houdende diverse bepalingen» (instemming met het 

samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 8: “De samenwerking in 
de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden inzake de communicatieinfrastructuur mag zich  er dan ook niet toe beperken 
de betrokken overheden toe te laten na te gaan of de ontwerpbeslissingen van de ene regulerende instantie de bevoegdheden 
van de andere instanties niet schenden. Ze dienen daarentegen in onderlinge overeenstemming beslissingen te nemen. Het moet 
immers de bedoeling  zijn,  zoals het Grondwettelijk Hof  stelde  in  zijn  recente arrest nr. 163/2006 van 8 november 2006, «te  
bewerkstelligen dat die overheden hun respectieve normen op elkaar afstemmen en [...] te vermijden dat die  infrastructuur en 
die diensten aan  tegenstrijdige bepalingen worden onderworpen”. Zoals hierboven aangegeven herhaalde de Raad van State 
deze opinie later naar aanleiding van de overige herstel‐ en bekrachtigingswetten en/of decreten.  

849 Uit de tekst en logica van het samenwerkingsakkoord e‐communicatie volgt dat elk voorstel van beslissing van een bepaalde 
overheid  gemotiveerd  moet  zijn  vanuit  het  standpunt  van  de  bevoegdheid  van  deze  overheid.  Het  zijn  dan  de  andere 
toezichthouders die deze motivering kunnen goedkeuren of betwisten en in voorkomend geval beroep kunnen instellen bij het 
CRC  

850
 Deel III. “Organisatie van markttoezicht inzake elektronische communicatie”, p. 243 e.v. 

851
  Beroep  tot  nietigverklaring  en  schorsing  zoals  voorzien  op  algemene  wijze  ten  aanzien  van  de  beslissingen  van 

administratieve overheden door artikel 14, §1 RvS‐wet. Het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 27 juni 2005 over de 
radio‐omroep en de  filmvoorstellingen voorziet uitdrukkelijk dat elke belanghebbende partij een beroep kan  instellen bij de 
Raad van State tegen beslissingen genomen door de beslissingskamer van de Medienrat.  
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diensten  in  het Brussels hoofdstedelijk  gewest852.  Er weze  dus  terloops  opgemerkt  dat  ook  hier  een 

substantieel risico van tegenstrijdige rechtspraak of beslissingen bestaat... 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN DE PRAKTIJK – REGULERING – SPANNINGSVELD –   Tenslotte moeten we er nog aan 

herinneren dat het Grondwettelijk Hof  in zijn arresten erg algemene en abstracte begrippen gebruikt, 

zoals  “transmissie‐infrastructuren  en  –diensten  die  gemeenschappelijk  zijn  aan  de  omroep  en  aan 

andere  vormen  van  elektronische‐communicatie”.  Bij  de  concrete  toepassing  van  allerlei  wet‐  en 

regelgevende  verplichtingen  wordt  door  de  toezichthoudende  instanties  echter  veeleer  vanuit  de 

dynamiek  van  bepaalde  specifieke  markten  geredeneerd853.  Bovendien  hebben  sommige  van  deze 

markten  wel  betrekking  op  duidelijke  transmissiediensten  of  ‐netwerken,  maar  andere  eerder  op 

“toegang” tot het netwerk. Voor dergelijke beslissingen is de vraag of het verband met de “gezamenlijke 

infrastructuur of diensten” wel duidelijk genoeg  is om voor verplichte samenwerking  in aanmerking te 

komen.  Voor  zover  dat  het  geval  is,  zal  er  immers  samenwerking  moeten  plaatsvinden  tussen  de 

toezichthouders  van de  federale overheid en de gemeenschappen.  In de hierna  volgende paragrafen 

analyseren  wij  vooreerst  de  arresten  van  het  hof  van  beroep  vanuit  een  drietal  verschillende 

invalshoeken:  1° de definitie van omroep; 2° de omvang van samenwerking; en 3° het kwalificeren van 

‘toegang’ tot het netwerk. Vervolgens maken wij een oplijsting van de visies van de verschillende bij de 

samenwerking  betrokken  markttoezichthoudende  en  marktregulerende  instanties,  waarna  wij  onze 

conclusies hieromtrent formuleren. 

i. Arresten hof van beroep: algemeen 

HOF  VAN  BEROEP  BRUSSEL  –  OVERZICHT  –  In  de  rechtspraak  van  het  hof  van  beroep  kwamen  deze  drie 

verschillende aspecten in verband met het vermeende gebrek aan samenwerking totnogtoe een drietal 

keer aan de orde. In het algemeen kan bij deze arresten worden opgemerkt dat het hof er in zijn vroege 

arresten  een  erg  restrictieve  interpretatie  over  het  begrip  ‘omroep’  en  over  de  omvang  van  de 

samenwerkingsverplichting op na leek te houden, maar dat uit de recentere arresten van het Hof blijkt 

dat het er intussen eveneens een veel ruimere interpretatie op na lijkt te houden. 

HOF VAN BEROEP BRUSSEL – 11 MEI 2007 – Zijn eerste arrest met betrekking tot deze problematiek sprak het 

hof uit  in een beroep  ingesteld door Belgacom  tegen de beslissing  van de Raad  van het BIPT van 12 

november 2004 betreffende het  referentieaanbod van Belgacom  voor de  toegang  tot binair debiet – 

Versie BROBA 2005854. Daarin spreekt het hof zich uit over het middel van Belgacom dat gebaseerd was 

                                                            
852

 Krachtens art. 2 wet 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, BS 24 
januari  2003,  err.  4  juni  2003.  Deze wet werd  intussen  gewijzigd  door wet  22  december  2003  Programmawet  (1),  BS  31 
december 2003, door wet 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie (1), BS 11 
augustus 2005 en door wet 31 mei 2009 houdende wijzigingen aan de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen 
en de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van 
de Belgische post‐ en telecommunicatiesector, BS 10 juli 2009.en wordt hierna verkort weergegeven als: “wet rechtsmiddelen 
en geschillenbeslechting”.  

853
 Zoals  in zekere zin ook geëist wordt op grond van de Europese richtlijnen  inzake elektronische communicatie. Zie ter zake 

bijvoorbeeld art. 14 kaderrichtlijn. 

854
 Brussel (9de k.) 11 mei 2007, AR 2004/3048, nr. 2007/3761, www.bipt.be (nr. 2349). 
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op een miskenning van de grondwettelijke en wettelijke regels inzake de bevoegdheidsverdeling tussen 

de federale overheid en de gemeenschappen en betreffende de bevoegdheden van het BIPT. Concreet 

achtte  Belgacom  het  BIPT  onbevoegd  om  deze  beslissing  te  nemen,  nu  artikel  14,  §2,  5°  BIPT‐wet 

voorzag  dat  “het  Instituut  enkel  [kan]  besluiten  nemen  met  betrekking  tot  die  elektronische‐

communicatienetwerken  waarvoor  de  gemeenschappen  eveneens  bevoegd  zijn  nadat  er  omtrent  de 

uitoefening  van  bevoegdheden  met  betrekking  tot  deze  elektronische‐communicatienetwerken  een 

samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen in werking is getreden”. 

HOF VAN BEROEP BRUSSEL – 1 JUNI 2007 – Het tweede arrest van het hof dateert van korte tijd nadien855 en 

behandelt de beslissing van het BIPT inzake de analyse van de markten 1 en 2 (toegang tot het openbare 

telefoonnet op  een  vaste  locatie  respectievelijk  voor particuliere  gebruikers  en  voor niet‐particuliere 

gebruikers). Hoewel het BIPT in zijn besluit drie soorten van toegang tot het openbare telefoonnetwerk 

had  geïdentificeerd856  (met  name:  de  analoge  telefoonlijn,  de  digitale  ISDN‐lijnen  en  “voice  over 

breedband”  (VOB)857),  had  het  immers  toch  geoordeeld  dat  het  niet  om  een  besluit  over  een 

gemeenschappelijk netwerk of –dienst ging, wat eveneens door Belgacom werd betwist. 

HOF VAN BEROEP BRUSSEL – 2008 – 2009 – De recentste arresten van het hof dateren respectievelijk van 12 

november 2008858, 7 mei 2009859 en 19 mei 2009860.  In zijn arrest van november 2008 spreekt het hof 

zich  uit  over  de  omvang  van  de  samenwerkingsverplichting    in het  kader  van  een beroep  tegen het 

besluit  van  het  BIPT  van  19  juni  2006  met  betrekking  tot  de  invoering  van  adsl2+  bijlage  M  als 

technologie  die  wordt  toegestaan  in  het  kader  van  het  BRUO,  terwijl  het  arrest  van  7  mei  2009 

betrekking  heeft  op  het  marktanalysebesluit  van  het  BIPT  over  de  groothandelsmarkten  voor 

ontbundelde toegang en breedband. Het arrest van 19 mei 2009 tenslotte heeft in hoofdzaak betrekking 

op  de  beslissing  van  het  BIPT  van  29  november  2006,  waarmee  het  BIPT  Belgacom  verplichtingen 

oplegde in verband met “blocks and tie cables” in het kader van zijn BRUO‐aanbod. 

                                                            
855

 Brussel (9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370). 

856
 Zie Brussel (9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370), r.o. 6. 

857 Opgemerkt weze dat het BIPT de hogesnelheidstoegang  tot  internet  in zijn besluit wel duidelijk van deze markten  inzake 
toegang  tot  het  vaste  telefoonnetwerk  had  uitgesloten,  ook  al maken  deze  hogesnelheidsnetwerken  (via  het  koperpaar  of 
kabelnetwerken) het mogelijk om retail‐telefoondiensten aan te bieden (in het bijzonder VoIP) zonder toegang te vereisen tot 
het openbare telefoonnetwerk op een vaste locatie van de historische operator. Het hof van beroep lijkt deze uitsluiting wel te 
hebben goedgekeurd (zie: Brussel (9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370), r.o. 15 e.v.). Uit 
het besluit van het BIPT kan verder worden afgeleid dat volgens het BIPT enkel een toegang waarvoor een geografisch nummer 
uit het nationale nummeringsplan  is  toegekend als een  toegang  tot vaste  telefoniediensten moet worden beschouwd. Deze 
vorm van toegang wordt dus wel in de analyse opgenomen, want het is de enige die het mogelijk maakt om telefoonoproepen 
te  initiëren en  te ontvangen. De andere soorten Voice over  IP‐aanbiedingen  laten dit  immers niet  toe, ofwel omdat ze geen 
oproep mogelijk maken  naar  het  openbare  vaste  telefoonnetwerk maar  enkel  tusssen  gebruikers  die met  dezelfde  server 
verbonden  zijn  via  een  specifieke  software  (bvb.  peer  to  peer  VoIP),  ofwel  doordat  het  gebrek  aan  oproepnummer  het 
onmogelijk maakt om opgeroepen te worden. 

858
 Brussel (9de k.) 12 november 2008, AR 2006/2484, nr. 2008/8428, www.bipt.be (nr. 2971). 

859
 Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082). 

860
 Brussel (18de k.) 19 mei 2009, AR 2007/302, nr. 3919, www.bipt.be (nr. 3086). 
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1° Hof van beroep: definitie van radio‐omroep en televisie 

HOF VAN BEROEP BRUSSEL – OMROEPBEGRIP –  INLEIDING – Overeenkomstig de door het Grondwettelijk Hof  in 

zijn arresten vooropgestelde methodologie, gaat het hof van beroep in zijn arresten aan de hand van de 

concrete marktreguleringsbeslissing van het BIPT na of er sprake kan zijn van een besluit met betrekking 

tot gemeenschappelijke elektronische‐communicatienetwerken of –diensten861. Om de contouren van 

die begrippen af te bakenen, dient het hof zich vanzelfsprekend in eerste instantie uit te spreken over de 

definitie van het begrip “radio‐omroep en televisie”. 

HOF VAN BEROEP BRUSSEL – OMROEPBEGRIP – DEFINITIE – In zijn vroege arresten lijkt het hof er op dat vlak een 

zeer  strikte  interpretatie  op  na  te  houden.  Volgens  het  hof  van  beroep,  “il  n’est  pas  possible, 

techniquement, de prester des  services de  radiodiffusion et de  télévision avec  l’accès analogique à 56 

Kbp/s ou l’accès numérique à 64 Kbp/s. Il résulte en effet des explications données par les parties que ces 

services  requièrent  une  transmission  en  continu”862. Het  hof  nuanceert  echter wel    dat  “il  est  certes 

exceptionnellement possible d’écouter la radio au moyen de connexion Internet à bas débit, mais dans ce 

cas  on  ne  peut  prétendre  qu’il  s’agit  d’une  transmission  en  temps  réel  d’un  programme  puisque  les 

données sont stockées dans une mémoire tampon et ne sont  lues que  lorsqu’il y en a suffisamment, ce 

qui  engendre  un  délai  entre  l’émission  du  signal  et  sa  réception  qui  peut  être  plus  ou moins  long 

(technique du streaming)”863. 

HOF VAN BEROEP BRUSSEL – OMROEPBEGRIP – BEOORDELING – Het mag meteen duidelijk zijn dat die opvatting 

van het hof van beroep een zeer technische en restrictieve omschrijving inhoudt van het begrip ‘radio‐

omroep  en  televisie’864.  Vanuit  de  rechtsleer865  werd  het  hof  dan  ook  bekritiseerd  omwille  van  de 

afwijking van de eerder functionele invulling die het Grondwettelijk Hof aan het omroepbegrip geeft en 

waarbij  het Grondwettelijk Hof  overigens  uitdrukkelijk  aangeeft  dat  de  overdrachtstechniek  niet  van 

                                                            
861

 De noodzaak tot samenwerking en bijgevolg onbevoegdheid van het BIPT voor het reglementeren van deze markten 1 en 2 
werd immers door Belgacom als middel aangevoerd. Als antwoord op een consultatie over deze markten geïnitieerd door het 
BIPT was Belgacom van mening dat “de gemeenschapsregulatoren ook zouden moeten worden betrokken bij de analyse van de 
markten 1 en 2, met name omdat de doorverkoop van abonnementen de ontwikkeling van aanbiedingen van het type "double 
play" en "triple play" mogelijk zou moeten maken”. Hierop had het BIPT slechts geantwoord dat het van mening  is dat deze 
aanbiedingen waar Belgacom het over heeft te enge banden vormen met de notie van gemeenschappelijke  infrastructuur als 
basis voor de  samenwerking  tussen de gemeenschapsregelgevers, en dat het dus geen enkele belemmering  zag om op  zijn 
eentje over te gaan tot deze analyses (zie het besluit van het BIPT van 19 juni 2006 betreffende de definitie van de markten, de 
analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van 
de gepaste  verplichtingen voor de  retailmarkten  van de  cluster  “toegang”, geselecteerd  in de aanbeveling van de Europese 
Commissie van 11 februari 2003 (markten 1 & 2), www.bipt.be (nr. 2046), 28).  

862
 Brussel (9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370), r.o. 9, al. 3. 

863
 Brussel (9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370), r.o. 9, al. 4. 

864
 Nog los van het puur technologische criterium inzake « stockage dans une mémoire tampon ». Het opslaan in een buffer is 

uiteraard  geen  specifieke  karakteristiek  van  lagesnelheidsverbindingen, maar wordt  ook  gebruikt  voor  de  transmissie  van 
audiovisuele of geluidsinhourden via een hogesnelheidsverbinding... 

865
  P.  VALCKE,  en  D.  STEVENS,  "Marktregulering  in  de  telecommunicatiesector:  hof  van  beroep  verfijnt  institutionele  en 

procedurele aspecten" (noot onder Brussel, 1 juni 2007), TBH 2008/9, 830. 
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belang  is866.  In  latere  arresten  lijkt  het  hof  van  beroep  overigens  deze  zeer  restrictieve  opvatting  te 

hebben verlaten867. 

2° Hof van beroep: omvang van samenwerking 

HOF VAN BEROEP BRUSSEL – OMVANG SAMENWERKING – OVERZICHT – Ook op het vlak van de beoordeling van de 

omvang  van de verplichting tot samenwerking lijkt de rechtspraak van het hof een aanzienlijke evolutie 

te hebben gekend. In zijn vroege arresten, waarin het hof een interpretatie geeft van de rechtspraak van 

het Grondwettelijk Hof,  lijkt het hof van beroep twee verschillende criteria cumulatief te hanteren. Bij 

de beoordeling van de vraag of het BIPT al dan niet bevoegd was om de aangevochten beslissing alleen 

aan  te nemen, stelt het hof  immers dat moet worden nagaan “si elle concerne  l’infrastrucuture et  les 

services de transmission électronique communs à  la radiodiffusion et à  la télévision, d’une part, et aux 

autres formes de télécommunications, d’autre part [1] et s’il existe un risque que ces  infrastructures et 

ces services soient soumis à des dispositions contradictoires  [2] 868. Met deze uitspraak bevestigde het 

hof overigens een eerdere uitspraak met betrekking tot de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling 

aan  de  alternatieve  operatoren  van  een  nieuwe  versie  van  de  « Digital  Subscriber  Line  Access 

Multiplexer »  (DSLAM)869.  In  dat  arrest  had  het  hof  immers  geëist  dat  een  concreet  risico  op 

tegenstrijdigheid zou worden  aangetoond door de verzoekende partij870 door te stellen dat “à supposer 

que le DSLAM Version 5 permette à la fois un accès au service Internet et à la télévision digitale, il n’est 

pas prouvé que  le premier serait susceptible d’affecter  le second ou, à tout  le moins, d’en diminuer  les 

performances, mettant  ainsi  en  péril  le  service  que  Belgacom  offre  à  ses  propres  clients  871”. Uit  de 

arresten  van  het  Grondwettelijk  Hof  blijkt  o.i.  echter  voldoende  dat  het  risico  op  tegenstrijdige 

beslissingen veeleer  in abstracto moet worden beoordeeld.  In elk geval  lijkt het Grondwettelijk Hof dit 

niet zozeer als een criterium te beschouwen voor de afbakening van de verplichting tot samenwerking, 

maar eerder als motivering voor  zijn eigen  rechtspraak872, of als grondslag voor het opleggen van de 

verplichting tot samenwerking.  Op dit punt kan ook worden verwezen naar het feit dat ook de Raad van 

State de opvatting  is toegedaan dat het overleg tussen de elektronische‐communicatietoezichthouders 

niet beperkt kan blijven tot een verificatie van een eventuele inbreuk op de bevoegdheid van één van de 

instanties, wetende dat beslissingen  inzake elektronische‐communicatie “onvermijdelijk” een weerslag 

                                                            
866

 GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005, r.o. B.7.2. 

867
 Infra. 

868
 Brussel (9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370), r.o. 5.  Zie ook r.o. 11, al. 1 en 2 en 13, al. 

2. 

869
 Lokale apparatuur die deel uitmaakt van het stuk netwerk dat zich de infrastrcutuur van de klant  en de wijkcentrale bevindt 

en wordt gebruikt vhet aanbieden van DSL‐diensten. 

870 Brussel (9de k.) 11 mei 2007, AR 2004/3048, nr. 2007/3761, www.bipt.be (nr. 2349).  

871
 Zie: Brussel (9de k.) 11 mei 2007, AR 2004/3048, nr. 2007/3761, www.bipt.be (nr. 2349), r.o. 19‐20. 

872
 Zie: GwH 8 november 2007, nr. 163/2006, r.o. B.4: « Uit wat voorafgaat blijkt dat de aan de radio‐omroep en de televisie en 

de  telecommunicatie  gemeenschappelijke  elektronische  transmissie‐infrastructuur  en  ‐diensten  in  samenwerking  tussen  de 
federale  Staat  en  de  gemeenschappen  moeten  worden  geregeld,  teneinde  te  bewerkstelligen  dat  die  overheden  hun 
respectieve  normen  op  elkaar  afstemmen  en  om  te  vermijden  dat  die  infrastructuur  en  die  diensten  aan  tegenstrijdige 
bepalingen worden onderworpen ». 
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zullen hebben op het bevoegdheidsdomein van de één of de andere873. Duidelijk is dus dat het hof van 

beroep in zijn vroege arresten niet alleen het begrip radio‐omroep en televisie, maar ook de verplichting 

tot samenwerking op zeer restrictieve wijze interpreteerde, wat dat laatste betreft onder meer door het 

bewijs te eisen van een concreet risico op tegenstrijdigheid874.  

HOF  VAN  BEROEP  BRUSSEL  –  OMVANG  SAMENWERKING  –  LATERE  ARRESTEN  –  In  zijn  recente  arrest  van  12 

november 2008 geeft het hof ineens blijk van een veel ruimere opvatting van het omroepbegrip en van 

een veel  ruimere opvatting van de verplichting tot samenwerking. Het vernietigt  immers de beslissing 

van  het  BIPT,  vermits  het  van  oordeel  is  dat  het  intussen  aangepaste  artikel  14  BIPT‐wet  niet  als 

rechtsgrond kon  fungeren  voor het besluit van het BIPT. Dat artikel  stelt  immers dat het BIPT  in het 

kader  van  zijn  bevoegdheden  enkel  besluiten  kan  nemen  met  betrekking  tot  die  elektronische‐

communicatienetwerken  waarvoor  de  gemeenschappen  eveneens  bevoegd  zijn  nadat  er  omtrent  de 

uitoefening  van  bevoegdheden    met  betrekking  tot  deze  elektronische‐communicatienetwerken  een 

samenwerkingsakkoord met  de  gemeenschappen  in werking  is  getreden.  In  zijn  arrest  geeft  het hof, 

uitgebreid verwijzend naar de bepalingen van het  intussen  tot stand gekomen en  inwerking getreden 

samenwerkingsakkoord875, deze keer dus wel blijk van een veel ruimere opvatting van het omroepbegrip 

en  de  verplichting  tot  samenwerking:  “Il  est  incontestable  que  le  déploiement  (ainsi,  du  reste,  que 

l'interdiction) des différentes annexes de la technologie ADSL2+, et notamment aussi de l'annexe M, est 

également  importante  au  regard  de  l'audiovisuel.    Les  émissions  radio  et  télévisuelles  relèvent  du 

‘downstream‘  (voir plus haut) et  l'incidence  sur ce downstream constitue un des points discutables en 

raison de l'augmentation  préconisée par l'annexe M sur  la capacité upstream. 

  Il peut également avoir une  incidence sur  l'offre de services de  télévision, par exemple dans  le 

cadre du  ‘triple pay', et son utilisation peut constituer une alternative pour  l'offre de ces service par  le 

câble. 

  L'on ne peut dès lors pas raisonnablement douter que l'autorisation du déploiement de l'annexe 

M de la technologie ADSL2+ présente au moins un aspect d'utilisation de la boucle locale qui concerne les 

prestations de services qui relèvent de la compétence des régulateurs de l'audiovisuel.”876:  

 

Uiteindelijk komt het hof in dat arrest tot de conclusie dat het BIPT bovendien rechtstreeks op basis van 

artikel 3, 4. kaderrichtlijn, gelezen  in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, verplicht 

                                                            
873 

Adv.RvS 28 november 2006, nr. 41.711/VR, bij het ontwerp van wet «houdende diverse bepalingen» (instemming met het 
samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 8. 

874
 Brussel (9de k.) 11 mei 2007, AR 2004/3048, nr. 2007/3761, www.bipt.be (nr. 2349), r.o. 11 : « on n’aperçoit pas en quoi les 

régulateurs communautaires seraient également compétents pour  imposer à Belgacom  l’accès au réseau téléphonique par  la 
sélection et la présélection ainsi que la revente de l’abonnement au réseau téléphonique »), alsook r.o. 13 van hetzelfde arrest. 

875
 Hierbij weze opgemerkt dat het samenwerkingsakkoord pas werd afgesloten op 17 november 2006 en slechts  in werking 

trad op 19 september 2007, beide dus geruime tijd na het aannemen van zijn besluit door het BIPT. 

876
 Brussel (9de k.) 12 november 2008, AR 2006/2484, nr. 2008/8428, www.bipt.be (nr. 2971), r.o. 24 
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zou zijn geweest om een ontwerpbesluit voor overleg en samenwerking aan de andere toezichthouders 

over te maken, zelfs nog voor het akkoord in werking was getreden877. 

HOF VAN BEROEP BRUSSEL – OMVANG SAMENWERKING – 7 MEI 2009 – OVERZICHT – In zijn arrest van 7 mei 2009878, 

in verband met het marktanalysebesluit van het BIPT over de groothandelsmarkten voor ontbundelde 

toegang en breedband879, spreekt het hof van beroep zich opnieuw uit over een mogelijke schending 

van de bevoegdheidsverdelende  regels. Belgacom had   – ongetwijfeld geïnspireerd door de adviezen 

van de Raad van State ter zake –    immers geargumenteerd dat  in het  licht van de rechtspraak van het 

Grondwettelijk  Hof  het  louter  consulteren  van  de  overige  markttoezichthoudende  instanties  niet 

volstond, temeer aangezien de VRM en CSA ook niet hun formeel akkoord hadden gehecht aan het door 

het  BIPT  voorgestelde marktanalysebesluit  en  de Medienrat  zelfs  nooit  reageerde880.  Na  onderzoek 

komt  het  hof  echter  tot  de  o.i.  betwistbare  conclusie  dat  het  huidige  samenwerkingsakkoord 

tegemoetkomt aan de opmerkingen van de Raad van State en in overeenstemming moet worden geacht 

met  de  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof881.  Het  volstaat  voor  de  verschillende  betrokken 

overheden  dus  de  voorwaarden  van  het  samenwerkingsakkoord  na  te  leven  en  een  intense 

samenwerking  tussen  het  BIPT  en  de  overige  toezichthouders  in  de  verschillende  fases  van  de 

totstandkoming van dat besluit is niet vereist882. 

HOF VAN BEROEP BRUSSEL – OMVANG SAMENWERKING – 19 MEI 2009 – De conclusie dat het hof van beroep van 

oordeel  is  dat  mits  het  naleven  van  de  procedure  voorzien  in  het  samenwerkingsakkoord  e‐

communicatie wordt voldaan aan de vereisten van samenwerking zoals die door het Grondwettelijk Hof 

worden opgelegd,  lijkt ook verder  te worden bevestigd  in zijn  totnogtoe  recentste arrest, van 19 mei 

                                                            
877

 Brussel (9de k.) 12 november 2008, AR 2006/2484, nr. 2008/8428, www.bipt.be (nr. 2971), . 13‐14, r.o. 25‐28. Later opnieuw 
door het hof bevestigd, infra 225, voetnoot 885. 

878
 Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082). 

879
 Infra 234, voetnoot 914. 

880
 Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082), 13, r.o. 39‐40. 

881
 Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082), 16, r.o. 53‐54: “L’accord de coopération du 17 

novembre  2006  satisfait  l’«absolue  nécessité»  selon  la  Cour  constitutionnelle,  d’une  coopération  entre  l’Etat  fédéral  et  les 
communautés, en donnant dans l’ordre juridique belge une implémentation très extensive de l’obligation de coopération entre 
les législateurs communautaires et le législateur fédéral. [allinea] 54. Ces législateurs doivent ainsi coopérer pour «l’élaboration 
d’une legislation relative auw réseaux de communications électroniques, l”échange d’informations et l’exercice des competences 
en matière de réseaux de communications électroniques» par les autorités de regulation en charge des telecommunications ou 
de  la  radiodiffusion et  la  television. Pour chaque projet de decision  relative aux réseaux de communications électroniques, et 
sauf pour les measures provisoires adoptees en cas d’extrême urgence et de risque de prejudice grave et difficilement reparable, 
l’accord  de  cooperation  oblige  le  régulateur  qui  projette  d’adopter  une  telle  decision,  à  en  communiquer  ‘le  projet’ 
(nécessairement  élaboré!) aux autres  régulateurs, à prendre  en  compte  les observations de  ceux‐ci et à modifier  son projet 
lorsque  ces  observations  le  justifient.  Enfin,  il  prévoit  le  recours  à  l’arbitrage  d’un  organe  indépendant,  la  Conférence  des 
régulateurs.”. 

882
 Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082), 16, r.o. 55: “Contrairement à ce que soutient 

Belgacom,  l’on  peut  déduire  ni  des  disopositions  constitutionnelles  et  légales  en  cause,  ni  de  l’enseignement  de  la  Cour 
constitutionelle,  ni  enfin  de  l’arrêt  de  la  présente  cour  de  12  novembre  2008  déjà  cité,  qua  la  cooperation  requiert  une 
association étroite entre l’IBPT et les régulateurs communautaires pendant toute la phase d’élaboration des décicions de l’IBPT 
ou qu’elle requiert l’approbation de ces régulateurs communautaires sur les projets de decision de l’IBPT.”. 
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2009883. In tegenstelling tot het vorige, gaat het  in dit arrest echter wel nog om een eerdere beslissing 

van  het  BIPT,  waarbij  het  de  procedure  zoals  voorzien  in  het  toen  nog  niet  inwerkinggetreden 

samenwerkingsakkoord e‐communicatie niet had  toegepast884. Uit het arrest blijkt  ten overvloede dat 

het hof de opvatting is toegedaan dat het BIPT de noodzaak tot samenwerking behoorde te kennen en 

in de praktijk ook diende toe  te passen. Die verplichtingen  leidt het hof nu  ten volle af uit de directe 

werking van de bepalingen in verband met samenwerking uit de kaderrichtlijn885, uit de rechtspraak van 

het Grondwettelijk Hof  en  uit  de  adviezen  van  de  Raad  van  State886,  en  uit  het  gezond  verstand887. 

Opmerkelijk is echter wel dat het hof er in zijn arresten tot medio 2007 zelf wel een veel restrictievere 

opvatting over het omroepbegrip en de verplichting tot samenwerking op nahield888.  In elk geval,  lijkt 

deze beperkende omschrijving van het omroepbegrip voortaan tot het verleden te behoren, aangezien 

het hof antwoordend op de stelling van het BIPT stelt: “En  résumé,  l’IBPT  invoque une distinction ou, 

autrement  dit,  avance  une  interprétation  restrictive  de  la  loi,  que  ni  la  Cour  Constitutionnelle  ni  le 

législateur font. Au contraire, la raison d’être du nouvel article 14 de la loi –statut du 17 janvier 2003 et 

notamment  les  considérants  de  l’arrêt  précité  de  la  Cour  Constitutionnelle,  confortés  par  la Directive 

Cadre,  appellent  à  une  coopération,  sans  réserve  et  sans  distinction,  en matière  d’infrastructure  des 

communications électroniques parce que les compétences de l’Etat fédéral et des communautés en cette 

matière sont devenues à ce point imbriquées, par suite de l’évolution technologique, qu’elles ne peuvent 

plus – dés le 31 décembre 2005 ‐ être exercées qu’en coopération. Les « blocks » et les « tie cables » font 

partie  de  l’infrastructure  des  communications  électroniques,  c’est‐à‐dire  l’infrastructure  par  laquelle 

passent les différents services et notamment les services de radiodiffusion et de télévision.”889. 

 

HOF VAN BEROEP BRUSSEL – OMVANG SAMENWERKING – MEI 2009 – EVALUATIE – Bij het arrest van het hof kunnen 

in  onze  ogen  echter  op  twee  verschillende  vlakken  bemerkingen worden  geformuleerd. Vooreerst  is 

                                                            
883

 Brussel (18de k.) 19 mei 2009, AR 2007/302, nr. 3919, www.bipt.be (nr. 3086). 

884
 De bestreden beslissing dateert van 29 november 2006, terwijl het samenwerkingsakkoord e‐communicatie in werking trad 

op 19 september 2007. 

885
 Brussel  (18de k.) 19 mei 2009, AR 2007/302, nr. 3919, www.bipt.be  (nr. 3086), 20‐21,  r.o. 99: “[…] Cette obligation de  le 

Directive Cadre est  inconditionelle et suffisament précise,   et peut, dès  lors, à défaut d’implémentation de cette obligation par 
les  législateurs  belge  au  plus  tard  le  25  juillet  2003  (date  imposée  par  le  Directive  Cadre),  être  invoquée  par  Belgacom  à 
l’encontre de l’IBPT […]” 

886
 Brussel (18de k.) 19 mei 2009, AR 2007/302, nr. 3919, www.bipt.be (nr. 3086), 18‐19, r.o. 92‐95. 

887
 Brussel (18de k.) 19 mei 2009, AR 2007/302, nr. 3919, www.bipt.be (nr. 3086), 21, r.o. 100: “Tout ce qui précède relève du 

bon  sens  dans  un  Etat  fédéral  où  plusieurs  autorités  sont  compétentes  en  matière  d’infrastructure  des  Communications 
électroniques; la loyauté entre les autorités, ui n’est qu’une application du principe de proportionnalité, impose que ces autorités 
coopèrent  et  s’informent mutuellement.  Le  législateur  européen  a  confirmé  et  imposé  cette  obligation  de  coopération  et 
d’information  en  tenant  compte  de  la  convergence  technologique  en  la  matière  de  l’infrastructure  des  communications 
électroniques; il résulte de la jurisprudence communautaire que le régulateur (tant fédéral que communautaire belge) ne peut se 
cacher  derrière  l’intertie  ou  le  retard  dans  le  chef  de  l’Etat  quant  à  l’implémentation  d’une  obligation  inconditionnelle  et 
suffisament précise de la Directive Cadre”. 

888
 Supra. 

889
 Brussel (18de k.) 19 mei 2009, AR 2007/302, nr. 3919, www.bipt.be (nr. 3086), 18, r.o. 92. 
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duidelijk  dat  het  hof  van  beroep  er  een  eerder  restrictieve  interpretatie  op  nahoudt  van  de  in  het 

samenwerkingsakkoord voorziene  samenwerking  tussen marktoezichthouders, door  zowel de omvang 

als  de  intensiteit  ervan  sterk  te  beperken. Het  hof  stelt  immers  expliciet  dat  noch  een  “association 

étroite”  is vereist, noch een samenwerking  tijdens de verschillende  fasen van de  totstandkoming van 

een marktanalysebesluit, maar besluit in tegendeel dat een ontwerp “nécessairement élaboré” dient te 

zijn. Het valt te hopen dat deze “verduidelijking” de betrokken overheden niet opnieuw zal aanzetten 

tot  een  beperkende  interpretatie  van  de  omvang  van  de  samenwerking.    Opmerkelijker  nog,  is  de 

stelling  van  het  hof  dat  het  huidige  samenwerkingsakkoord  in  overeenstemming  zou  zijn  met  de 

rechtspraak  van  het Grondwettelijk Hof. Ook  die  visie  kan wat  ons  betreft  niet worden  bijgetreden, 

omdat  ook  de  samenwerkingsvormen  in  het  samenwerkingsakkoord  zelf  nog  te  beperkend  zijn 

geformuleerd. Kort samengevat: het samenwerkingsakkoord bevat geen ‘regeling in onderling overleg’, 

maar een ‘unilaterale, overlegde regeling’, en dit zowel op het niveau van de wet‐ en regelgeving, als op 

dat van de toepassing daarvan door toezichthoudende instanties. Op dit punt kunnen we overigens niet 

nalaten  te  wijzen  op  het  feit  dat  het  hof  grotendeels  voorbijgaat  aan  de  door  de  Raad  van  State 

geformuleerde kritieken, die  ‐  in tegenstelling tot wat het hof lijkt te denken ‐  niet vóór, maar na het 

afsluiten  van  het  samenwerkingsakkoord  werden  geformuleerd.  Het  samenwerkingsakkoord  werd 

immers  ondertekend  op  17  november  2006  en  de  Raad  van  State werd  pas  naar  aanleiding  van  de 

federale  bekrachtigingswet  voor  het  eerst  om  advies  verzocht  op  21  november  2006.  Het  valt  dus 

moeilijk te begrijpen hoe de partijen bij het afsluiten van het samenwerkingsakkoord rekening konden 

houden met het  (nog niet aangevraagde) advies van de Raad van State erover, zoals het hof expliciet 

lijkt te stellen890. Wat ons betreft, slaat het hof de bal dus niet alleen mis wat de feiten of chronologie 

betreft,  maar  ook  ten  gronde.  De  Raad  van  State  uit  immers  kritische  bemerkingen  over  de 

overeenstemming  van  het  samenwerkingsakkoord met  de  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof, 

bemerkingen  die  NIET  in  rekening  werden  genomen  en  bijgevolg  nopen  tot  helemaal  andere 

conclusies... 

3° Hof van beroep: kwalificatie van “toegang” 

HOF  VAN  BEROEP – TOEGANG  TOT  EEN NETWERK – OVERZICHT – Tenslotte  leek het hof  van beroep er  in het 

verleden  ook  een  bizarre,  restrictieve  interpretatie  op  na  te  houden  wat  betreft  de  vraag  of  het 

opleggen aan een sterke operator van de verplichting om aan zijn concurrenten toegang te verlenen tot 

zijn netwerk, beschouwd  kon worden  als  een maatregel die betrekking had op  “gemeenschappelijke 

diensten of netwerken”. Op dit punt wekte het hof in zijn arrest van 1 juni 2007 de indruk van mening te 

zijn  dat  de  beslissing  betreffende  de markten  van  toegang  tot  het  openbare  telefoonnetwerk  noch 

transmissiediensten,  noch  transmissienetwerken891  zou  betreffen.  Zo  stelt  het  hof  dat  “l’IBPT  s’est 

contenté de réguler  l’accès au réseau téléphonique public et les conditions de cet accès, sans intervenir 

sur  les  services que  cet accès permettrait” en “…  la décision attaquée ne concerne pas  le marché des 

services…”,  terwijl  men  zich  had  kunnen  inbeelden  dat  de  aanbieding  van  toegang  zelf  al  een 

                                                            
890

 Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082), 17, r.o. 57: “Pour le surplus, les autres critiques 
du Conseil d’Etat on été rencontrées dans la rédaction finale du texte de l’Accord de coopération.”. 

891
 Brussel (9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370), r.o. 7 en 11, al. 2. 
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toegangsdienst uitmaakt. Verder stelt het hof dat “rien dans la décision ne concerne l’infrastructure”892. 

Ook deze zienswijze kan o.  i. moeilijk worden onderschreven, aangezien er niet valt  in te zien hoe het 

aanbieden  van  toegang  geen  betrekking  zou  hebben  op  diensten  of  infrastructuur.  Naast  de 

rechtstreekse technologische verbanden tussen beide zijn er overigens ook economische banden. Maar 

met de inwerkingtreding van het nieuwe samenwerkingsakkoord lijken ook deze problemen  ‐ in de visie 

van het hof van beroep ‐  van de baan, nu het hof een besluit van het BIPT inzake ontbundelde toegang 

tot  het  aansluitnet  toch  beschouwt  als  een  besluit  met  betrekking  tot  een  elektronische‐

communicatienetwerk waarvoor  ook  de  gemeenschappen  bevoegd  zijn. De  intrinsieke  verwevenheid 

tussen “toegang” en “netwerk” wordt overigens op treffende grafische wijze toegelicht in de beslissing 

van het BIPT zelf in het kader van de analyse van de toegangsmarkten:  

 
Figuur: Waardeketen van de markten van de cluster "Toegang”, (bron : Analysys, 2005, overgenomen in het ontwerp van 

marktanalysebesluit van de raad van het BIPT van 25 oktober 2005, www.bipt.be (nr. 1916), p. 26. 

HOF VAN BEROEP – TOEGANG TOT EEN NETWERK – SLOTBEMERKING – Het bovenstaande lijkt ons tot de conclusie 

te leiden dat het Hof zich kennelijk beter thuisvoelt bij het interpreteren of toepassingen van artikel 14 

van de gewijzigde BIPT‐wet en het samenwerkingsakkoord, waarvan het niet nalaat  te stellen dat het 

door  de  bekrachtiging  kracht  van wet  of  decreet  heeft  gekregen  in  de  juridische  orde,  dan  bij  het 

interpreteren van de opeenvolgende arresten van het Grondwettelijk Hof... 

ii. Marktreguleringsbesluiten regulatoren 

MARKTANALYSEBESLUITEN REGULATOREN – OVERZICHT – Voor een nog verfijnder overzicht van de impact van de 

verplichting  tot  samenwerking  dient  verder  ook  nog  aandacht  te worden  besteed  aan  de  concrete 

                                                            
892

 Brussel (9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370), r.o. 8, al. 1, alsook al. 2, waarin het hof 
stelt :  « on  n’aperçoit  pas  en  quoi  les  remèdes  de  gros  qui  ont  été  imposés  par  l’IBPT  auraient  une  répercussion  sur  les 
infrastructures ». Zie voor het overige ook r.o. 11, al. 3. 
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toepassing  die de  toezichthouders  van  de  federale overheid  en de  gemeenschappen maken  van  het 

samenwerkingsakkoord  en  van  de  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof.  Daarbij  wordt 

achtereenvolgens aandacht besteed aan de totstandkoming van de marktreguleringsbesluiten voor de 

markten  1  en  2  (toegang  tot het  vaste openbare netwerk)  en  van de markten 11  en  12  (wholesale‐

breedbandtoegang)  enerzijds  en  de  besluiten  in  verband  met  de  groothandelsmarkt  voor 

omroepdiensten  (markt  18)  anderzijds893.  Tenslotte  vermelden  wij  ook  een  aantal  latere 

marktanalysebesluiten, waarin het BIPT de uitspraken van het hof van beroep in rekening brengt894. 

1° BIPT: ontwerpbesluit ‘toegang’ 

MARKTANALYSE – VROEGE VISIE BIPT –  In zijn oorspronkelijk ontwerp van besluit voor de cluster  ‘toegang’ 

van  25  oktober  2005895  nam  het  BIPT  voor  het  eerst  een  standpunt  in  over  de  omvang  van  de 

samenwerkingsverplichting tussen de verschillende toezichthouders. In dat kader herinnert het BIPT aan 

de  rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en aan de noodzaak om een  samenwerkingsakkoord896  te 

voorzien tussen de federale en gemeenschapsinstanties, dat de samenwerkingsmodaliteiten tussen de 

verschillende bevoegde toezichthouders moeten zou moeten definiëren. Verder stelt het BIPT dat “Dit 

akkoord zou een bevestiging moeten vormen van de bevoegdheid van de gemeenschapsregulatoren voor 

de analyse van Markt 18 inzake omroepdiensten en het leveren van inhoud. Men verwacht tevens dat die 

regulatoren  betrokken  zullen  worden  bij  de  analyses  van  de  andere  markten  waarvoor  hen  een 

gezamenlijke bevoegdheid met het  Instituut zal worden erkend. Markten 11 en 12 zullen waarschijnlijk 

hiertoe behoren”. Met dit manoeuvre probeerde het BIPT allicht de omvang van de samenwerking  te 

beperken  tot netwerken of diensten die  voor breedbandcommunicatie  geschikt waren,  zodat het de 

traditionele,  smalbandige  telecommarkten  verder  zelf  exclusief  zou  kunnen  beoordelen897.  Deze 

interpretatie  vindt  overigens  ook  steun  in  de  BIPT‐analyse  van  de  kleinhandelsmarkt  voor 

internettoegang, waarvoor het BIPT ook een onderscheid maakt tussen markten van toegangsdiensten 

tot respectievelijk smal‐ en breedbandtoegang tot het internet898. Wat er ook van zij, tijdens de loop van 

                                                            
893

 Het gaat om besluiten in uitvoering van de toenmalige aanbeveling 2003, zodat wij naar de oude nummering verwijzen. 

894
  Zie onder meer: B.R.BIPT 11  juni  2008 met betrekking  tot BROBA 2008 ADSL2+ one  time  fees, www.bipt.be  (nr. 2837); 

B.R.BIPT 25  juni 2008 met betrekking tot de rental  fee voor BROBA 2008 ADSL2+, www.bipt.be  (nr. 2839) en B.R.BIPT 4  juni 
2008 met betrekking tot het referentieaanbod BROBA 2008 ADSL2+ www.bipt.be (nr. 2829). 

895
 Ontwerp van B.R.BIPT 25 oktober 2005 met betrekking tot de marktdefinitie, de analyse van de concurrentieverhoudingen , 

de  identificatie van de ondernemingen met een sterke machtspositie en het vaststellen van de geëigende verplichtingen voor 
de markten  van de  cluster  “toegang”, opgenomen  in de  aanbeveling  van de europese  commissie  van 11  februari 2003 als: 
markt 1: toegang tot het openbare telefoonnet op een vaste  locatie – particuliere markt; markt 2: toegang tot het openbare 
telefoonnet op een vaste  locatie –  zakelijke markt; markt 11: ontbundelde  toegang op wholesale‐niveau  (inclusief gedeelde 
toegang)  tot  metalen  netten  en  subnetten,  voor  het  verzorgen  van  breedband‐  en  spraakdiensten;  markt  12:wholesale‐
breedbandtoegang, www.bipt.be (nr. 1916). 

896
 Wij herinneren er echter aan dat het Grondwettelijk Hof deze specifieke vorm samenwerking niet vereiste, maar dat dit wel 

de voorkeur lijkt weg te dragen van het BIPT en de Raad van State. 

897
 Nochtans zou later blijken dat de zienswijze van het BIPT op weinig sympathie van het hof van beroep kon rekenen: Brussel 

(9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370), supra. 

898
 Zie: Ontwerp van B.R. BIPT 25 oktober 2005 nationale consultatie ten aanzien van het ontwerp van besluit van de raad van 

het BIPT van dd/mm/jjjj   met betrekking tot de marktdefinitie, de analyse van de concurrentieverhoudingen  , de  identificatie 
van de ondernemingen met een sterke machtspositie en het vaststellen van de geëigende verplichtingen voor de markten van 
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de  publieke  consultatieprocedure  liet  Belgacom  onder meer  opmerken  dat  volgens  zijn  oordeel  “de 

gemeenschapsregulatoren ook zouden moeten worden  betrokken bij de analyse van de markten 1 en 2, 

met name omdat de doorverkoop van abonnementen de ontwikkeling van aanbiedingen van het  type 

"double  play"  en  "triple  play" mogelijk  zou moeten maken899.  Vervolgens wordt  het  ontwerpbesluit 

overgemaakt aan de Raad voor de mededinging, die op 25 maart 2006 zijn advies uitbrengt900. Intussen 

allicht enigszins aan het twijfelen gegaan over de unilaterale uitoefening van zijn bevoegdheid voor de 

analyses  van  de  markten  11  (ontbundelde  toegang  op  wholesale‐niveau,  voor  het  verzorgen  van 

breedband‐en  spraakdiensten) en 12  (wholesale‐breedbandtoegang of  ‘bitstream  access’), beslist het 

BIPT omstreeks deze periode om het marktanalysebesluit inzake ‘toegang’ op te splitsen, in een poging 

om de analyse in verband met het vaste openbare netwerk voortgang te laten vinden. Voor de analyse 

van de breedbandmarkten acht het BIPT zich vervolgens niet langer bevoegd en wordt, overeenkomstig 

het nieuwe artikel 14 §2, 5° BIPT‐wet, gewacht op de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord. 

2° BIPT: toegang tot vaste openbare netwerk 

MARKTANALYSE – TOEGANG TOT VASTE OPENBARE NETWERK – INLEIDING – Op 11 mei 2006 notificeert het BIPT dus 

enkel een ontwerpbesluit met betrekking tot de markten voor toegang tot het vaste openbare netwerk 

(de markten 1 en 2) aan de Europese Commissie901. De Commissie brengt haar advies hierover uit op 9 

juni 2006902 en op 19 juni 2006 neemt het BIPT zijn eerste marktanalysebesluit903 aan. Op grond van de 

daarin verrichte analyses concludeert het BIPT dat Belgacom op die markten, die een nationale omvang 

hebben,  over  een  sterke  machtspositie  beschikt.  Het  BIPT  besluit  om  de  operator  een  reeks 

verplichtingen  op  te  leggen  die  de  andere  operatoren  op  de markt  in  staat  zullen  stellen  om  onder 

                                                                                                                                                                                                
de cluster “toegang”, opgenomen in de aanbeveling van de europese commissie van 11 februari 2003 als: markt 1: toegang tot 
het openbare  telefoonnet op een vaste  locatie – particuliere markt; markt 2:  toegang  tot het openbare  telefoonnet op een 
vaste  locatie – zakelijke markt; markt 11: ontbundelde toegang op wholesale‐niveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen 
netten  en  subnetten,  voor  het  verzorgen  van  breedband‐  en  spraakdiensten;  markt  12:  wholesale‐breedbandtoegang, 
www.bipt.be (nr. 1916), p. 137 ev.  

899
 Med.BIPT 15 maart 2006, Samenvatting van de reacties van de marktspelers op de nationale raadpleging met betrekking tot 

de markten 1, 2, 11 en 12 (toegangsmarkten), www.bipt.be (nr. 1915), 4. 

900
 Waarop overigens vervolgens een maandenlange discussie losbreekt tussen het BIPT en de Raad voor de Mededinging over 

de  draagwijdte  van  het  advies  van  deze  laatste.  Zie  daarover:  P.  VALCKE,  en  D.  STEVENS,  "Marktregulering  in  de 
telecommunicatiesector: hof van beroep verfijnt institutionele en procedurele aspecten" (noot onder Brussel, 1 juni 2007), TBH 
2008/9, 831. 

901
 Med.BIPT 11 mei 2006 consultation européenne concernant le projet de decision du conseil de l’IBPT du jj/mm/aaaa relative 

a  la  definition  des  marches,  l’analyse  des  conditions  de  concurrence,  l’identification  des  operateurs  puissants  et  la 
determination des obligations appropriees pour les marches de detail du groupe “acces”, selectionnes dans la recommandation 
de  la commission europeenne du 11  fevrier 2003: marche 1:  l’acces au  reseau  telephonique en position determinee pour  la 
clientele  residentielle marche  2:  l’acces  au  reseau  telephonique  en  position  determinee  pour  la  clientele  non  residentielle, 
www.bipt.be (nr. 1996) 

902
 Med.Comm. 9 juni 2006, nr. (2006) D/203046, www.bipt.be (nr. 1995)  

903
 B.R.BIPT 19 juni 2006 betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie 

van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de gepaste verplichtingen voor de retailmarkten van de 
cluster “toegang”, geselecteerd in de aanbeveling van de europese commissie van 11 februari 2003: markt 1: toegang tot het 
telefoonnet op een vaste  locatie voor particuliere gebruikers markt 2: toegang tot het telefoonnet op een vaste  locatie voor 
niet‐particuliere gebruikers, www.bipt.be (nr. 1998). 
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billijke  voorwaarden  concurrerende diensten aan  te bieden. Die  verplichtingen hebben onder andere 

betrekking op carrierkeuze en ‐voorkeuze, non‐discriminatie, transparantie, gescheiden boekhouding en 

kostentoerekening. Op te merken valt dat dergelijke verplichtingen in essentie al op de operator rustten 

op grond van het vorige regelgevingskader. Wel nieuw  is de doorverkoop van abonnementen, die het 

voor de overige operatoren op de markt mogelijk zou moeten maken om de aanbiedingen van Belgacom 

te reproduceren zonder over hetzelfde toegangsnetwerk te beschikken, om hun klanten één factuur te 

verstrekken en om vernieuwende formules aan te bieden. 

MARKTANALYSE – TOEGANG TOT VASTE OPENBARE NETWERK – VISIE BIPT – Ook in dat definitieve besluit komt het 

BIPT terug op de problematiek van de bevoegdheidsverdeling en samenwerking. De opmerkingen uit het 

ontwerpbesluit blijven grotendeels behouden, maar het BIPT voegt er het volgende aan toe: “Het  feit 

dat  het  Instituut  de  analyses  van  de  markten  1  en  2  alleen  uitvoert  is  door  bepaalde  operatoren 

aangevochten: Belgacom  is van oordeel dat de gemeenschapsregulatoren ook zouden moeten worden 

betrokken bij de analyse van de markten 1 en 2, met name omdat de doorverkoop van abonnementen de 

ontwikkeling van aanbiedingen van het type "double play" en "triple play" mogelijk zou moeten maken. 

[alinea] Het Instituut is in dat opzicht van oordeel dat de "double play" en "triple play" aanbiedingen die 

Belgacom  opwerpt,  te  weinig  verband  houdt  met  het  idee  van  gemeenschappelijke  infrastructuur 

waarop  de  samenwerking  met  de  gemeenschapsregulatoren  is  gebaseerd.  Het  Instituut  ziet  geen 

belemmeringen die het  zouden  kunnen beletten om die analyses alleen uit  te  voeren.”. Pas  later  zou 

blijken dat het hof van beroep deze visie in eerste instantie wel904, maar daarna niet meer905 deelde...  

3° BIPT: groothandelsmarkt voor  breedbandtoegang 

MARKTANALYSE – GROOTHANDELSAANBOD BREEDBANDTOEGANG – BIPT – Met de publieke toegave van het BIPT 

dat de analyse van de markten 11 en 12 allicht wel een gezamenlijke bevoegdheid was, was de  toon 

natuurlijk  meteen  gezet.  Aangezien  over  diezelfde  breedbandtoegang  zowel  “omroepdiensten”  als 

“klassieke telefoondiensten” kunnen worden geleverd, moet een besluit hierover dus ook volgens het 

BIPT  worden  beschouwd  als  een  besluit  met  betrekking  tot  de  gezamenlijke  elektronische‐

communicatienetwerken in de zin van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Ongetwijfeld met het 

oog  op  het  aantonen  van  zijn  goede  wil  op  het  vlak  van  de  samenwerking,  vermeldt  het  BIPT  de 

noodzakelijkheid  van  de  samenwerking  zelfs  op  de  titelpagina  van  het  intussen  afgesplitste 

ontwerpbesluit over de markten 11 en 12906: “Avertissement: ce projet tient compte des résultats de la 

consultation du  secteur et de  l'avis du Conseil de  la Concurrence.    [alinea] Ce projet  sera  soumis a  la 

procédure prévue à l'article 14, §2 (f) de la loi du 17 janvier 2003, telle qu'amendee par la loi du 20 juillet 

                                                            
904 Brussel (9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370), supra. 

905
 Brussel (9de k.) 12 november 2008, AR 2006/2484, nr. 2008/8428, www.bipt.be (nr. 2971), supra. 

906
  Ontwerp  van  B.R.BIPT  26  juni  2006  relative  à  la  définition  des  marchés,  l’analyse  des  conditions  de  concurrence, 

l’identification des opérateurs puissants et la détermination des obligations appropriées pour les marchés de détail du groupe 
“accès”, sélectionnés dans  la recommandation de  la commission europeenne du 11 fevrier 2003: marché 11:  la fourniture en 
gros d’accès dégroupé  (y  compris  l’accès partagé)  aux boucles  et  sous‐boucles  sur  lignes metalliques pour  la  fourniture de 
services à  large bande et de  services vocaux marché 12:  la  fourniture en gros d’accès à  large bande  [geen Nederlandstalige 
versie beschikbaar], www.bipt.be (nr. 1982). 
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2005 portant des dispositions diverses  (MB 29/07/05).”. Op dit vlak wacht het BIPT vervolgens op de 

inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord alvorens de opinie van de gemeenschapsregulatoren 

te vragen. 

MARKTANALYSE – GROOTHANDELSAANBOD BREEDBANDTOEGANG – VRM – GELDIGHEIDSDUUR – In uitvoering van het 

samenwerkingsakkoord e‐communicatie bezorgde het BIPT bij brief van 8 oktober 2007 het ontwerp van 

besluit907  aan de  toezichthouders  van de drie  gemeenschappen  (nl. VRM, CSA  en Medienrat). Op 22 

oktober  2007  reageert de VRM met het  verzoek  aan  het BIPT  om  in  het besluit  een bepaling  op  te 

nemen die stelt dat binnen de 18 maanden na de inwerkingtreding van het besluit een her‐evaluatie zou 

plaatsvinden908. De VRM drong hierop  aan omdat  zijn  eigen bevoegdheden, die  ten  gevolge  van het 

arrest van het Grondwettelijk Hof van 13 juli 2005 waren vernietigd, nog niet waren hersteld en de VRM 

dus geen rechtsgeldige marktanalyses kon uitvoeren. Hieraan gevolg gevend, past het BIPT het ontwerp 

van besluit aan en maakt het opnieuw over aan de gemeenschappen909. De VRM reageert opnieuw en 

stelt een minder vrijblijvende formulering voor over de beperkte “houdbaarheid” van het besluit910.  In 

de versie van het ontwerpbesluit die aan de Europese Commissie wordt genotificeerd, past het BIPT de 

formulering van punt 5.1 “Inwerkingtreding en geldigheidsduur” in volgende zin aan: “Dit besluit van het 

Instituut wordt van kracht op  [DATUM], behoudens wat betreft de correctiemaatregelen of elementen 

daarvan  waarvoor  een  andere  termijn  werd  gepland.  [alinea]  De  normale  geldigheidsduur  van  een 

marktanalyse  is vastgelegd op drie jaar. [alinea] Niettemin, om de hiervoor op pagina 40 uiteengezette 

redenen houdt dit besluit op uitwerking te hebben op 15 mei 2009.”. De toelichting die het BIPT op de 

bewuste pagina 40 verstrekt, is dermate instructief dat wij ze de lezer niet willen onthouden: “Het BIPT 

vindt dat de  formulering  in  zijn  versie  van 5 november «De maatregelen bepaald  in dit besluit  zullen 

echter  van  kracht  blijven  tot  de  definitieve  goedkeuring  van  een  nieuw  besluit  betreffende  deze 

markten.»  de  voorkeur  geniet  boven  «Dit  besluit  houdt  op  uitwerking  te  hebben  op  15 mei  2009  ». 

[alinea] Niettemin, aangezien enerzijds de VRM de zaak aanhangig maakt bij de CRC als die tekst blijft 

staan  en  anderzijds  de  vertraging  die  dat  met  zich  meebrengt,  niet  verzoend  kan  worden  met  de 

aanmaning van de Europese Commissie van 22 augustus 2007 om de markten 11 en 12 te notificeren 

vóór  eind  oktober  2007 met  de  dreiging  dat,  als  er  geen  bevredigend  antwoord  komt,  de  Europese 

Commissie een overtredingsprocedure opstart tegen de Belgische Staat op grond van artikel 226 van het 

                                                            
907

 Ontwerp van B.R.BIPT betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie 
van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de gepaste verplichtingen voor de retailmarkten van de 
cluster “toegang”, geselecteerd  in de aanbeveling van de europese commissie van 11  februari 2003: markt 11: ontbundelde 
toegang  op  wholesale‐niveau  (inclusief  gedeelde  toegang)  tot  metalen  netten  en  subnetten,  voor  het  verzorgen  van 
breedband‐ en spraakdiensten markt 12: wholesale‐breedbandtoegang, www.bipt.be (nr. 2532)  

908 Brief VRM aan BIPT 22 oktober 2007, www.bipt.be (nr. 2534). 

909
 Ontwerp van B.R.BIPT betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie 

van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de gepaste verplichtingen voor de retailmarkten van de 
cluster “toegang”, geselecteerd  in de aanbeveling van de europese commissie van 11  februari 2003: markt 11: ontbundelde 
toegang  op  wholesale‐niveau  (inclusief  gedeelde  toegang)  tot  metalen  netten  en  subnetten,  voor  het  verzorgen  van 
breedband‐ en spraakdiensten markt 12: wholesale‐breedbandtoegang, www.bipt.be (nr. 2533). 

910
 Zie ter zake: brief BIPT aan VRM van 5 november 2007 (niet gepubliceerd) en antwoord van VRM aan BIPT van 12 november 

2007, www.bipt.be (nr. 2537). 
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Verdrag, heeft het BIPT uiteindelijk besloten om de gewraakte tekst  in hoofdstuk 5 te wijzigen door de 

volgende tekst: «houdt dit besluit op uitwerking te hebben op 15 mei 2009».”. 

MARKTANALYSE – GROOTHANDELSAANBOD  BREEDBANDTOEGANG – VRM – OMVANG  SAMENWERKING   – De moeite 

waard om te vermelden tenslotte  is dat de VRM, daarbij verwijzend naar een advies van de Raad van 

State,  in  zijn  eerste  brief  ook  aangaf  van  oordeel  te  zijn  dat  de  door  het  BIPT  voorgestelde 

samenwerking niet  in overeenstemming  is met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Hoewel op 

dit punt van kritiek  in het kader van het verdere verloop van de procedure niet meer werd  ingegaan, 

hernemen wij hierbijtoch de  formulering uit de oorspronkelijk brief van de VRM: “De Raad van State 

heeft  echter  in  zijn  advies  41.711/VR  van  28  november  2006  […]  uiteengezet,  dat  de  plicht  tot 

samenwerking  er  niet  toe  beperkt  is  dat  de  andere  regulatoren  dienen  na  te  gaan  of  de 

ontwerpbeslissing “geen afbreuk doet aan hun bevoegdheden” […]. Ze dienen daarentegen in onderlinge 

overeenstemming beslissingen te nemen “ten aanzien van een infrastructuur die gebruikt wordt voor de 

transmissie  van  zowel  de  radio‐omroep  en  de  televisieprogramma’s,  waarvoor  de  gemeenschappen 

bevoegd  zijn, als  voor de andere  elektronische  communicatiediensten, waarvoor de  federale overheid 

bevoegd is” […].” 

 

MARKTANALYSE – GROOTHANDELSAANBOD BREEDBANDTOEGANG – GEMEENSCHAPPEN – CSA –  De opmerkingen van 

de Franstalige CSA in de loop van de consultatieprocedure omvatten 4 punten911: 

1. een  vergelijkende  studie  tussen de Belgische  retaildiensten en deze  van andere  lidstaten  zou 

interessant  zijn  en  het  zou  wenselijk  zijn  om  meer  rekening  te  houden  met  de  indirecte 

verplichting van de detailprijzen; 

2. de prospectieve marktanalyse en de technologische ontwikkelingen voorgesteld door het BIPT 

zijn niet voldoende onderbouwd; een voorstelling met becijferde ramingen zou wenselijk zijn; 

3. de CSA wenst te benadrukken dat het belangrijk is om rekening te houden met de investeringen 

die Belgacom uitvoert voor de uitbreiding van zijn DSL‐netwerk; 

4. de CSA acht het belangrijk dat het technisch mogelijk  is voor een derde operator die over zijn 

eigen  infrastructuur beschikt om  aan de eindgebruikers  audiovisuele diensten  aan  te bieden, 

daarbij ook gebruik makend van het Belgacom‐netwerk. 

Omwille  van  het  feit  dat  enkel  het  vierde  argument  rechtstreeks  betrekking  heeft  op  de  hier 

voorliggende  problematiek  van  bevoegdheidsverdeling  en  samenwerking,  vermelden  wij  hieronder 

enkel  het  antwoord  van  het  BIPT  op  dat  punt.  Ter  zake  stelt  het  BIPT  in  zijn  aan  de  Commissie 

voorgestelde marktanalysebesluit het volgende: “Tenslotte wat betreft de vierde opmerking van de CSA, 

kan het BIPT antwoorden dat de ontbundeling elke operator in staat stelt om de diensten aan te bieden 

                                                            
911

 Brief CSA aan BIPT 22 oktober 2007, www.bipt.be (nr. 2535). 
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die hij wenst en dat als enige beperking het spectrum geldt (zie blz. 127). Wat betreft de toegang tot het 

binair debiet,  is een multicast met meerdere operatoren  tegelijk niet mogelijk met de apparatuur die 

momenteel  is  geïnstalleerd  in  de  Belgacom‐verdelers.  Hoewel  er  in  theorie  technische  oplossingen 

voorhanden zijn, zijn deze moeilijk om te zetten in praktijk. Het besluit is dan ook dat het voor markt 12 

in  de  praktijk  vandaag  niet mogelijk  is  om  een  alternatieve  operator  de  kans  te  bieden  om  radio‐

omroepdiensten aan te bieden via het binair debiet.[alinea] Overigens, bij gebrek aan een onafhankelijke 

aggregator  die  een  totaalpakket  aanbiedt,  zal  de  alternatieve  operator  zijn  eigen  pakket  moeten 

vormen, wat enkel  rendabel  is  indien er een voldoende aantal klanten  inschrijven op deze dienst. Een 

alternatief operator die  toegang wenst  tot deze markt moet dus over aanzienlijke  financiële  reserves 

beschikken  en  een  voldoende  aantal  potentiële  klanten  om  deze  onderneming  tot  een  goed  einde  te 

brengen. Het Instituut is van mening dat vandaag niet wordt voldaan aan deze voorwaarden.”912. 

MARKTANALYSE – GROOTHANDELSAANBOD BREEDBANDTOEGANG – GEMEENSCHAPPEN – MEDIENRAT – De Medienrat  

van de Duitstalige gemeenschap maakte geen opmerkingen. 

MARKTANALYSE  –  GROOTHANDELSAANBOD  BREEDBANDTOEGANG  –  OPMERKINGEN  EUROPESE  COMMISSIE  –  In  het 

kader van de consultatieprocedure zoals voorzien door artikel 7 kaderrichtlijn, notificeerde het BIPT de 

ontwerpmaatregel  vervolgens  aan  de  Europese  Commissie.  Op  3  januari  2008  brengt  de  Europese 

Commissie  haar  advies  uit913, waarin  zij  de  door  de  VRM  gevraagde  formulering  in  verband met  de 

beperkte houdbaarheid bekritiseert. De Commissie verwijst daartoe naar de overgangsbepalingen van 

de  kaderrichtlijn,  die  stellen  dat  oude  verplichtingen  van  kracht moeten  blijven  zolang  geen  nieuwe 

marktanalyse  is  uitgevoerd.  Door  te  stellen  dat  de  geldigheid  van  het  marktanalysebesluit  en  de 

opgelegde verplichtingen  in elk geval vervallen op 15 mei 2009 en  tegelijk aan de Commissie mee  te 

delen dat er geen garantie bestaat dat er tegen die datum een nieuwe analyse zal zijn uitgevoerd, moet 

het ontwerpbesluit van het BIPT volgens de Commissie worden geacht niet in overeenstemming te zijn 

met  de  betrokken  bepalingen  uit  de  kaderrichtlijn.  Dientengevolge  past  het  BIPT  de  bepaling  over 

inwerkingtreding en geldigheidsduur andermaal aan. In het definitieve besluit van 10 januari 2008 luidt 

die als volgt: “Dit besluit van het Instituut wordt van kracht op 18  januari 2008, behoudens wat betreft 

de  correctiemaatregelen  of  de  elementen  waarvoor  een  andere  termijn  werd  gepland.  [alinea]  De 

normale geldigheidsduur  van een marktanalyse  is  vastgesteld op drie  jaar maar om de hierboven, op 

bladzijde 40,  toegelichte  redenen  zal het BIPT al het mogelijke doen om een nieuwe marktanalyse  te 

voltooien tegen 15 mei 2009. Gelet op de derde opmerking van de Europese Commissie, op artikel 16, 

                                                            
912

 Ontwerp van B.R.BIPT betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie 
van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de gepaste verplichtingen voor de retailmarkten van de 
cluster “toegang”, geselecteerd  in de aanbeveling van de europese commissie van 11  februari 2003: markt 11: ontbundelde 
toegang  op  wholesale‐niveau  (inclusief  gedeelde  toegang)  tot  metalen  netten  en  subnetten,  voor  het  verzorgen  van 
breedband‐ en spraakdiensten markt 12: wholesale‐breedbandtoegang, www.bipt.be (nr. 2533), 38. 

913
 Med.Comm.  3  januari  2008,  nr.  (2008)  D/200001, www.bipt.be  (nr.  2615),  7:  “The  Commission  recalls  that  regulatory 

obligations imposed on an SMP operator shall remain in force until the next market analysis review is adopted. The Commission 
therefore  invites  IBPT  to  reconsider  the determination of an expiration date  for  the obligations currently  imposed  in order  to 
ensure  that  these  obligations  are  not  elapsing  before  the  next market  review  is  carried  out,  in  order  to  ensure  regulatory 
certainty to the market.”  



 
 

 
234 
 

tweede paragraaf, van de kaderrichtlijn en op artikel 55, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 

elektronische  communicatie,  zullen  de  verplichtingen  die  krachtens  dit  besluit  worden  opgelegd 

gehandhaafd blijven tot de definitieve aanneming van die nieuwe marktanalyse.”914. 

MARKTANALYSE  –  GROOTHANDELSAANBOD  BREEDBANDTOEGANG  –  NGN/NGA  –  Tenslotte  kan  nog  verwezen 

worden naar het addendum aan het marktanalysebesluit van 10  januari 2008 met betrekking tot next 

generation  networks  (NGN)  en  next  generation  access  (NGA). Op  het  nochtans  voor  de  toekomstige 

ontwikkeling van de markten zo belangrijke besluit, kwam al bij al slechts een zeer beperkte reactie van 

de omroepregulatoren. Zo beperkte de VRM er zich toe te wijzen op een gebrek aan overeenstemming 

tussen de Nederlandstalige en Franstalige tekst, naast de vraag aan het BIPT om te bevestigen dat de 

problematiek  van  NGN  en  NGA  ook  aan  bod  zou  komen  tijdens  de  volgende  (tweede)  ronde  van 

marktanalyses915.  Naast  diezelfde  vraag,  heeft  ook  de  CSA  het  in  zijn  reactie  vooral  over  eerder 

procedurele overwegingen. Zo formuleert de CSA aan het adres van het BIPT enkele eerder vrijblijvende 

bedenkingen over de opportuniteit van het door het BIPT voorgestelde ontwerp, vooral in het licht van 

de evolutie van de markten en de aankomende tweede ronde van marktanalyses.   Verder stelt de CSA 

ook  een  concrete  vraag  om  toelichting  bij  het  voorstel  van  het  BIPT  om  Belgacom  te  verplichten 

minimaal 20% open te stellen van zijn mini‐MDF’s, ter vervanging van een gesloten MDF. De CSA merkt 

overigens  op  dat  deze  verplichting  niet  voorkwam  in  het  voor  publieke  consultatie  overgemaakte 

ontwerp en stelt zich daarom vragen over de wettelijkheid ervan916. Uit het uiteindelijke besluit917 blijkt 

dat  een nieuwe  versie door het BIPT op 17  september 2008  aan de  gemeenschapsregulatoren werd 

overgemaakt overeenkomstig artikel 3 §3 van het samenwerkingsakkoord e‐communicatie, waarop de 

VRM en CSA op 22  september 2008  aan het BIPT hebben  gemeld dat  ze  geen  verdere opmerkingen 

meer hadden bij het gewijzigde ontwerpbesluit. 

MARKTANALYSE – GROOTHANDELSAANBOD  BREEDBANDTOEGANG –  EINDBESCHOUWING – We  kunnen niet nalaten 

vast te stellen dat het BIPT in deze materie tussen hamer en aambeeld lijkt te zijn terechtgekomen. Op 

grond van de verplichting  tot  samenwerking,  zoals voorzien  in de  rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof  en  het  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie,  werd  een  beperkte  houdbaarheid  ingevoerd, 

waarop de  Europese Commissie  in het  kader  van  een  “niet‐bindende”  adviesprocedure918  vervolgens 

kritiek uitbrengt op grond van de overgangsbepalingen van de kaderrichtlijn in verband met het in stand 

houden van bestaande verplichtingen… 

                                                            
914

  B.R.BIPT  10  januari  2008  betreffende  de  definitie  van  de  markten,  de  analyse  van  de  concurrentievoorwaarden,  de 
identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de gepaste verplichtingen voor de wholesale‐
markten van de cluster “toegang”, geselecteerd in de aanbeveling van de Europese Commissie van 11 februari 2003: markt 11: 
ontbundelde toegang op wholesale‐niveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten en subnetten, voor het verzorgen 
van breedband‐ en spraakdiensten, markt 12: wholesale‐breedbandtoegang, www.bipt.be (nr. 2616). 

915
 Brief VRM aan BIPT 4 september 2008, www.bipt.be (nr. 2923). 

916
 Brief CSA aan BIPT 4 september 2008, www.bipt.be (nr. 2924). 

917
 B.R.BIPT 12 november 2008  addendum bij het marktanalysebesluit  van 10  januari 2008. De  impact  van next  generation 

networks « NGN» en next generation access « NGA» op de breedbandtoegangsmarkten, www.bipt.be (nr. 2968). 

918
 Infra Deel III. Hoofdstuk 1. Afdeling B. III. 1. “Transparantie en samenwerking”, p. 269 e.v. 
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4° Gemeenschapsregulatoren – groothandelsmarkt voor omroepdiensten 

GROOTHANDELSMARKT  VOOR  OMROEPTRANSMISSIE  –  OVERZICHT  –  Uit  de  eerste  ontwerpen  van 

marktanalysebesluit  van  het  BIPT  bleek  reeds  dat  de  federale  regulator  van  mening  was  dat  de 

groothandelsmarkten  voor  omroeptransmissie  door  de  gemeenschapsregulatoren  zouden  moeten 

worden  geanalyseerd919.  Met  betrekking  tot  markt  18  vermeldt  het  BIPT  immers  dat  “omroep  als 

culturele  materie  tot  de  bevoegdheden  van  de  gemeenschappen  behoort,  overeenkomstig  de 

voorschriften  van  de  bijzondere  wet  tot  hervorming  van  de  instellingen  van  8  augustus  1980.  De 

verantwoordelijkheid  voor  het  uitvoeren  van  analyse  betreffende  markt  18  komt  bijgevolg  aan  die 

regulatoren  toe”. Het herinnert er ook aan dat volgens de  rechtspraak van het Grondwettelijk Hof de 

culturele  en openbare  inhoud bestemd  voor het publiek  in het  algemeen het  kwalificatiecriterium  is 

geworden, in de plaats van het technische criterium waar men vroeger naar verwees920.  Tenslotte moet 

nog worden  opgemerkt  dat  de  bevoegdheden  inzake marktdefinitie, marktanalyse  en  opleggen  van 

verplichtingen  voor  de  gemeenschappen  relatief  nieuw  waren.  De  gemeenschappen  kregen  deze 

bevoegdheid  toegespeeld, onder meer  ten gevolge van de uitbreiding van het  toepassingsgebied van 

het  Europese  kader  inzake  elektronische  communicatie  en  de  oplijsting  van  deze  markten  in  de 

aanbeveling  marktanalyse  van  de  Europese  Commissie,  en  waren  al  bij  al  weinig  vertrouwd  met 

dergelijke economische analyses. 

GROOTHANDELSMARKT VOOR OMROEPTRANSMISSIE –   GEMEENSCHAPSREGULATOREN – BEPERKTE SAMENWERKING –  In 

de aanvang naar hun marktanalysebesluiten gaven de gemeenschapsregulatoren deze keer blijk van een 

eerder beperkte omvang van de  samenwerkingsverplichting. Zo  stelt de CSA  in  zijn ontwerpbeslissing 

onder meer  dat  “la  qualification  d’infrastructure  commune  doit  être  décidée  au  cas  par  cas  par  les 

régulateurs  (sous  contrôle  de  la Cour  d’arbitrage)  en  fonction des  types  de  services  qui  peuvent  être 

fournis  sur  l’infrastructure.  Ainsi,  pour  chaque  segmentation  proposée  du  marché  des  réseaux  de 

radiodiffusion,  le CSA doit  indiquer s’il considère qu’il s’agit d’une  infrastructure commune devant faire 

l’objet d’une réglementation prise de commun accord”921. De instantie is echter van mening dat “le degré 

de  développement  du marché  confirme  que  les  réseaux  analysés  dans  le  cadre  du marché  18  sont 

effectivement (quasi‐)exclusivement utilisés pour transmettre les services de radiodiffusion et que le CSA 

ne  dépasse  pas  le  périmètre  de  ses  compétences  (‘ non‐transgression’»)”,  ook  al  geeft  zij  toe  dat 

“l’évolution  future  du  marché  pourra  avoir  un  impact  sur  cette  conclusion  de  non‐transgression 

provisoire”.  Ook  de  VRM  geeft  in  die  periode  blijk  van  het  voornemen  de  markt  voor 

omroeptransmissiediensten in Vlaanderen alleen te willen analyseren. 

                                                            
919 Supra.  

920
  Zie  B.R.BIPT  19  juni  2006  betreffende  de  definitie  van  de  markten,  de  analyse  van  de  concurrentievoorwaarden,  de 

identificatie  van  de  operatoren  met  een  sterke  machtspositie  en  de  bepaling  van  de  gepaste  verplichtingen  voor  de 
retailmarkten  van  de  cluster  “toegang”,  geselecteerd  in  de  aanbeveling  van  de  Europese  Commissie  van  11  februari  2003 
(markten 1 & 2), www.bipt.be (nr. 2046), p. 28 en voetnoot 32. 

921
 CSA, Rapport 1 : Analyse du marché 18  ‐ Assistance et  formation du personnel du Conseil supérieur de  l’audiovisuel pour 

l’exécution des analyses de marchés dans le nouveau cadre européen en matière de communications électroniques, versie van 
28 juli 2006, www.csa.be, 11. 
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GROOTHANDELSMARKT VOOR OMROEPTRANSMISSIE – VERRUIMING SAMENWERKINGSVERPLICHTING – Intussen maakte 

het  Grondwettelijk  Hof  echter  vooruitgang  met  het  vernietigen  van  de  bevoegdheid  van  de 

verschillende  toezichthouders  tot  het  nemen  van  dergelijke  marktanalysebesluiten  en  hadden  de 

verschillende  overheden  de handen  vol met  het  herstellen  van  hun materiële  bepalingen  en  van  de 

bevoegdheden van hun toezichthouders, zodat op het terrein weinig vooruitgang kon worden geboekt 

op  het  vlak  van  de marktanalyses.  Stilaan werd  echter  duidelijk  dat  samenwerking  niet  alleen was 

vereist  in het geval twee overheden voor eenzelfde voorwerp bevoegd waren, maar zelfs wanneer de 

uitoefening van een exclusieve bevoegdheid van een overheid een disproportionele impact zou hebben 

op de uitoefening van een andere bevoegdheid door een andere overheid922. Zo bracht deze rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof onder meer met zich mee dat een bepaalde overheid zelfs niet bevoegd was 

een bepaalde dienst zonder overleg te reguleren wanneer die regulering een impact zou hebben op het 

netwerk dat voor die dienst, maar ook voor een andere dienst (waarvoor een andere overheid bevoegd 

is) werd gebruikt. Concreet betekende dit dat het BIPT de markten voor breedbandtoegang niet zonder 

overleg  kon  reguleren, maar uiteraard ook dat de markten  voor omroeptransmissiediensten door de 

gemeenschappen  in overleg met het federale BIPT zouden moeten worden gereglementeerd. Sinds de 

inwerkingtreding  van  het  samenwerkingsakkoord  (op  19  september  2007)  kan  door de  verschillende 

overheden verder worden gewerkt aan hun analyses van de markten voor omroeptransmissiediensten. 

Ironisch  genoeg  lijkt  de  federale  overheid  met  zijn  analyse  van  de  niet‐uni‐communautaire 

omroepmarkten in Brussel intussen het verst gevorderd te zijn, nu reeds een openbare consultatie werd 

georganiseerd over het ontwerpbesluit923. 

GROOTHANDELSMARKT VOOR OMROEPTRANSMISSIE –  SLOTBEMERKING –  ‘VOLHEID VAN BEVOEGDHEID’ –  Interessant 

zal zijn na te gaan welke samenwerking het BIPT op dit vlak zal toepassen. Enerzijds zou immers kunnen 

worden geargumenteerd dat het BIPT  in deze materie de “volheid van bevoegdheid” heeft. Anderzijds 

lijkt  het  niet  geheel  uitgesloten  dat  omwille  van  de  zeer  geringe  bevoegdheid  die  inzake  omroep  in 

Brussel  aan  de  federale  overheid  wordt  toegekend  (zowel  vanuit  materieel  als  vanuit  territoriaal 

oogpunt) het, gelet op de momenteel erg  ruime omvang van de samenwerkingsverplichting, voor het 

BIPT aangewezen is zijn besluit toch aan de samenwerkingsprocedure te onderwerpen. 

GROOTHANDELSMARKT  VOOR  OMROEPTRANSMISSIE  –  SLOTBEMERKING  –  CONFORMITEIT  MET  EU‐RICHTLIJNEN  – 

Tenslotte rijst de vraag of (of hoelang?) deze uitermate gefragmenteerde aanpak met vier regulatoren 

met elk, omwille van de territoriale beperking van hun bevoegdheden, een zeer beperkte invalshoek op 

de verschillende markten op termijn niet zal botsen op kritiek vanuit Europese hoek. In dat opzicht kan 

onder meer gedacht worden aan het problematische karakter van een de facto geografische opsplitsing 

van de geanalyseerde markten, alsook aan een mogelijk gebrek aan samenwerking, zoals voorzien door 

artikel 3  kaderrichtlijn. Als  verzachtende omstandigheid  zou  kunnen worden opgeworpen dat het de 

                                                            
922

 Supra, Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B, II. “Adviezen Raad van State en arresten Grondwettelijk Hof: analyse”, p. 166 e.v. 

923
 Ontwerp van B.R.BIPT betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie 

van  de  operatoren  met  een  sterke  machtspositie  en  de  bepaling  van  passende  verplichtingen  voor:  markt  18: 
omroeptransmissiediensten voor het  leveren van omroepinhoud aan eindgebruikers  in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk 
gewest, www.bipt.be (nr. 2637)  
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toezichthouders wel vrijstaat om  in hun analyse gegevens te betrekken  in verband met de activiteiten 

van marktspelers  in  een  andere  gemeenschap,  aangezien  de marktanalyse  zelf  geen  rechtsgevolgen 

teweeg brengt. Maar eventuele verplichtingen kunnen enkel op de aanbieders op deze markten worden 

opgelegd na overleg met de andere betrokken overheden924. Om het spreekwoordelijk uit te drukken: 

wij vermoeden niet dat de gemeenschappen in de praktijk geneigd zullen zijn verder te kijken “dan hun 

eigen neus  lang  is”   en schatten de kans dus klein  in dat ze zich zonder bijkomende externe druk aan 

dergelijke oefening zouden wagen925. Onze meest optimistische gok is dat het samenwerkingsakkoord in 

de  toekomst  ooit  op  dit  punt  zou  worden  herzien.  De  samenwerkingsverplichting  zou  in  dit  geval 

misschien  niet  meer  zozeer  worden  opgelegd  omwille  van  de  technologische  convergentie  en  de 

gevolgen  daarvan  op  de  markten,  maar  wegens  de  beperkte  territoriale  bevoegdheid  van  de 

verschillende  regulatoren  in  een  de  facto  Europese  of  internationale  markt926.  Wellicht  is  het  dus 

realistischer  te vermoeden dat de oplossing voor dit probleem vanuit Europese hoek  zou komen. De 

Europese  Commissie  heeft  immers  al  het  volgende  opgemerkt:  “in  een  volledig  geconvergeerde 

omgeving wordt de markt [18] waarschijnlijk omschreven als het  leveren van breedbandinhoud via een 

breedbandnetwerk”  en  in  haar  nieuwe  aanbeveling marktanalyse  2007 meteen  ook  de  daad  bij  het 

woord  gevoegd  door  de  omroeptransmissiemarkt  samen  te  voegen met  de  groothandelsmarkt  van 

breedbandtoegang927.  Enigszins  hoopgevend  tenslotte  is  ook  dat  de  toezichthouders  van  de 

verschillende  gemeenschappen  intussen  het  initiatief  hebben  genomen  om  een  gezamenlijke 

consultatie  te organiseren over een mogelijk plan van aanpak van de  regulering van deze uitgebreide 

breedbandmarkt928. Het valt te hopen dat het deze keer wel een inhoudelijk debat zal worden, in plaats 

van discussies over het bezetten van terrein… 

                                                            
924  In dit verband merken we op dat artikel 16 van de kaderrichtlijn oplegt dat als een  transnationale markt geïdentificeerd 
wordt de nationale regelgevende instanties samen de marktanalyse moeten uitvoeren en zich samen moeten uitspreken over 
het opleggen, het behoud, de wijziging of de afschaffing van sectoriële regelgevende verplichtingen bedoeld in paragraaf 2 van 
dit artikel.  

925
 Over de geografische opsplitsing van markten en het verband ervan met de greenfield approach, zie: Brussel (18de k.) 7 mei 

2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082), 38, r.o. 140, waarin het Hof tot de conclusie komt dat: “En effet, la prise 
en compte, comme point de départ de  l’analyse, d’un prix régulé et uniforme n’empêche pas  l’IBPT de segmenter  le marché si 
d’autres paramètres pertinents, tels que  la différentiation des utilisateurs,  la nature des services,  les coûts ou une couverture 
différenciée  du  réseau)  susceptibles  de  démontrer  le  caractère  hétérogène  d’un marché,  le  justifient  (voir  §60  des  Lignes 
Directrices SMP).” 

926
 Op zich is het feit dat een NRI een geografische markt identificeert die zijn territoriale bevoegdheid overschrijdt allicht niet 

problematisch.  Maar  wanneer  een  ingreep  of  remedies  vereist  zijn  op  deze  markt  kunnen  ze  enkel  beslist  worden  in 
samenwerking met de overheden die bevoegd zijn voor de andere betrokken geografische regio’s. 

927
  Aanbev.Comm.  17  december  2007,  nr.  2007/879,  betreffende  relevante  producten‐  en  dienstenmarkten  in  de 

elektronischecommunicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een 
gemeenschappelijk  regelgevingskader  voor    elektronischecommunicatienetwerken  en  ‐diensten  aan  regelgeving  ex  ante 
kunnen worden onderworpen, Pb.L. 28 december 2007,  afl. 344, 65.  Zie  ter  zake ook: Med.Comm. 13 november 2007, nr. 
SEC(2007)1483/2,  Commission  staff  working  document,  Explanatory  note,  Accompanying  document  to  the  Commission 
Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante 
regulation  in  accordance withDirective 2002/21/ECof  the European Parliament and of  the Council on  a  common  regulatory 
framework for electronic communications networks and services  (second edition). 

928
 Zie onder meer: www.vlaamseregulatormedia.be 
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3. Synthese 

EXCLUSIVITEIT VAN BEVOEGDHEDEN – ALGEMEEN –   Het beginsel van de exclusiviteit van de bevoegdheden  is 

één  van  de  beginselen  die  ten  grondslag  ligt  aan  onze  staatsstructuur  en  aan  de  huidige 

bevoegdheidsverdelende  regels.  In  de  regel  staat  dit  beginsel  eraan  in  de  weg  dat  overheden  de 

uitoefening  van  hun  bevoegdheden  afhankelijk  maken  van  de  interventie  of  tussenkomst  van  een 

andere overheid. Ook wanneer verschillende bevoegde overheden  ‐ al dan niet vrijwillig ‐  besluiten tot 

een samenwerking, hebben zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State steeds benadrukt dat 

dergelijke  samenwerking niet mocht  leiden  tot een uitwisseling,  afstand, of  teruggave  van exclusieve 

bevoegdheden.  

EXCLUSIVITEIT VAN BEVOEGDHEDEN – ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE –   Sinds 2004  legt het Grondwettelijk Hof 

aan  de  bij  elektronische  communicatie  betrokken  overheden  echter  op  basis  van  het 

evenredigheidsbeginsel  een  samenwerking  op waarin  de Grondwet,  noch  de  BWHI  voorzien. Gevolg 

gevend aan die verplichting, hebben de federale overheid en de gemeenschappen op 17 november 2006 

een samenwerkingsakkoord gesloten waarin zowel samenwerking op wet‐ en regelgevend vlak, als op 

het niveau van markttoezicht worden geregeld. 

SAMENWERKINGSAKKOORD VS. EXCLUSIVITEIT – SPANNING? – In zekere zin is de spanning tussen het beginsel van 

de exclusiviteit van de bevoegdheden enerzijds, en de verwevenheid van bevoegdheden voelbaar tot in 

de  formulering van het huidige samenwerkingsakkoord e‐communicatie.   Op het vlak van het overleg 

van wet‐ en regelgeving nemen de betrokken overheden zich immers voor om “in onderling overleg en 

met  respect voor  ieders bevoegdheid” elkaar  te consulteren. Wat er ook van zij, met enige goede wil 

zou men kunnen argumenteren dat in een onduidelijke bevoegdheidsverdelende situatie als deze in de 

elektronische‐communicatiesector,  dergelijke  formulering  als het ware  de  veruitwendiging  is  van  het 

beginsel van proportionaliteit, dat  inherent  is aan de uitoefening van elke bevoegdheid. Eveneens met 

enige goede wil  zou men dus  kunnen  stellen dat het  in onderling overleg bediscussiëren  van elkaars 

initiatieven  van wet‐  en  regelgeving  het  noodzakelijke  gevolg  is  van  de  technologische  evolutie  van 

convergentie929.  De  problemen  blijken  echter  uit  de  analyse  van  de  praktijk  waartoe  het 

samenwerkingsakkoord aanleiding heeft gegeven, en dit zowel op het niveau van wet‐ en regelgeving, 

als op het niveau van het toezicht daarop door de verschillende toezichthoudende instanties. 

a. Wet‐ en regelgeving 

i. Problematische praktijk 

SAMENWERKINGSAKKOORD – WET‐  EN  REGELGEVING –  PROBLEMATISCHE  PRAKTIJK  –   Op het niveau  van wet‐ en 

regelgeving  hebben  de  betrokken  overheden  zich  er  in  het  kader  van  het  samenwerkingsakkoord  e‐

communicatie toe verbonden “om in onderling overleg en met respect voor ieders bevoegdheid, volgens 

de modaliteiten en procedures zoals vastgelegd binnen het Overlegcomité, de wederzijdse consultatie te 

                                                            
929

 We kunnen echter opnieuw niet nalaten van te wijzen op het feit dat ook de bevoegdheid inzake technische aspecten van de 
gemeenschappen door de BWHI niet was voorzien, maar zijn grondslag eveneens vindt in (intussen betwistbare?) rechtspraak 
van het Grondwettelijk Hof uit 1990‐1991... 
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organiseren omtrent mekaars  initiatieven  inzake het opstellen van ontwerpregelgeving met betrekking 

tot omroep en telecommunicatie”930. Het resultaat hiervan op het terrein mag minstens een wisselend 

succes worden geheten. Zo blijken de verschillende overheden vooral de mening toegedaan dat er moet 

worden samengewerkt wanneer de wet‐ of regelgevende teksten van “de anderen” ter sprake komen. 

Hoewel  de  op  dit  vlak  in  het  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie  voorziene  samenwerking  in 

beginsel wel voldoende ruim lijkt om in overeenstemming te kunnen worden geacht met de rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof, vooral omdat aan de betrokken wet‐ of decreetgevers weinig of geen marge 

wordt  gelaten  voor  het  beoordelen  van  de  noodzaak  van  samenwerking  die  immers  volgens  het 

Grondwettelijk Hof  rechtstreeks uit de  technologische evoluties volgt, wordt zij  in de praktijk door de 

betrokken overheden verrevan dermate ruim toegepast, nu zij doorgaans zelf eerst een selectie maken 

van  “te  overleggen  bepalingen  in  verband met  gezamenlijke  elektronische‐communicatienetwerken”. 

De  in  het  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie  voorziene  samenwerking  is  nochtans  veel  ruimer 

geformuleerd  (“regelgeving met  betrekking  tot  omroep  en  telecommunicatie”),  zodat moet worden 

besloten  dat  deze  unilaterale  beperking  van  de  samenwerking  inzake  wet‐  en  regelgeving  niet  in 

overeenstemming  is met het  samenwerkingsakkoord en bovendien problematisch  in het  licht  van de 

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. 

ii. Verregaande relativiteit van bevoegdheden 

RELATIVITEIT  VAN  (EIGEN)  BEVOEGDHEDEN  ONGRONDWETTIG?  –  Verder  blijkt  uit  de  analyse  van  de wet‐  en 

regelgevende teksten van de verschillende betrokken overheden dat er een tendens lijkt te zijn ontstaan 

om de toekenning, uitoefening of inwerkingtreding van (eigen) bevoegdheden afhankelijk te maken van 

het goedkeuren en/of de inwerkingtreding van een samenwerkingsakkoord. Hoewel uit het beginsel van 

de  exclusiviteit  van  de  bevoegdheden  volgt  dat  een  overheid  de  uitoefening  van  haar  eigen 

bevoegdheden  niet  afhankelijk  kan/mag  maken  van  het  gedrag  van  andere  overheden,  kon  voor 

dergelijke  aanpak  nog  enig  begrip  worden  opgebracht  in  de  fase  voorafgaand  aan  het 

samenwerkingsakkoord  e‐communicatie931.  Sinds  de  inwerkingtreding  van  dat  akkoord,  moeten  de 

normale bevoegdheidsrechtelijke regels en principes echter opnieuw zoveel mogelijk worden toegepast. 

De  materiële  bepalingen  uit  de  wet‐  of  regelgeving,  of  de  toekenning,  de  uitoefening  of  de 

inwerkingtreding van de bevoegdheden van toezichthoudende instanties mag dus niet langer afhankelijk 

worden  gemaakt  van  de  onderhandeling,  de  afsluiting  of  de  inwerkingtreding  van  een 

samenwerkingsakkoord.  Enkel  in  het  kader  van  het  samenwerkingsakkoord  zelf  kunnen  overheden 

daarover in bepaalde mate afspraken maken zonder de bevoegdheidsverdelende regels te schenden. Of 

anders  gesteld:  enkel  door  het  bekrachtigen  van  een  tussen  regeringen  afgesloten 

samenwerkingsakkoord  kunnen wetgevende  overheden  de modaliteiten  van  de  uitoefening  van  hun 

bevoegdheden enigszins zelf in handen nemen omdat er in dat bestek een beperkte uitzondering op het 

principe  van  de  exclusiviteit  van  bevoegdheden  en  op  de  autonomie  van  de  overheden  wordt 

                                                            
930

 Art. 9 al. 2 samenwerkingsakkoord e‐communicatie 

931
 Niet in het minst omwille van de onzekerheid die toen heerste... 
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aanvaard932. Voor  het  overige  verbieden  de Grondwet  en  de BWHI wetgevers  om  zichzelf  al  te  veel 

beperking op te leggen in het kader van het uitoefenen van hun bevoegdheden. 

RELATIVITEIT VAN (EIGEN) BEVOEGDHEDEN ONGRONDWETTIG? – We kunnen niet weerstaan aan de drang om ter 

zake (in verband met de erkenning van omroeporganisaties in het tweetalige gebied Brussel‐Hoofdstad) 

opnieuw  te  citeren:  “De  bij  de  ontworpen  bepaling  ingevoerde  samenwerkingsregeling  is  niet 

aanvaardbaar, zelfs niet het principe ervan,  laat  staan de procedurele detailmaatregelen.  [alinea] Het 

staat  immers  niet  aan  de  gewone  federale  wetgever  om  eenzijdig  samenwerking  met  de 

gemeenschappen  in  te  voeren  en  ze  in  dat  kader  verplichtingen  op  te  leggen,  waarbij  zelfs  wordt 

verwezen naar een samenwerkingsakkoord dat nog moet worden gesloten en dat ertoe strekt voor die 

samenwerking  voorwaarden  uit  te  werken  en  nadere  voorschriften  te  geven.  [alinea]  Met  andere 

woorden, de respectieve autonomie van de gemeenschappen en gewesten staat eraan in de weg dat de 

federale  Staat  (of  een  deelentiteit)  eenzijdig  beslist  de  overheden  van  deelentiteiten  (of  de  federale 

overheid) te betrekken bij de uitoefening van zijn eigen bevoegdheden. Alleen een wet aangenomen bij 

een bijzondere meerderheid of een samenwerkingsakkoord kan een zodanig overleg opleggen.  [alinea] 

De ontworpen bepaling gaat de bevoegdheid van de gewone federale wetgever te buiten  in zoverre ze 

voorziet  in de medewerking van de gemeenschappen.  [alinea] De ontworpen bepaling moet bijgevolg 

worden herzien, waarbij de medewerking van de gemeenschappen vervalt.  [alinea] Deze  laatste kan  in 

voorkomend  geval  voorgeschreven  en  integraal  georganiseerd  worden  op  basis  van  een 

samenwerkingsakkoord  in  de  zin  van  artikel  92bis  van  de  bijzondere  wet  van  8  augustus  1980  tot 

hervorming der  instellingen, dat op dienstige wijze  kan worden gesloten vóór de goedkeuring van dit 

voorontwerp  en  waarnaar  dit  voorontwerp  kan  verwijzen.”.  Het  weze  duidelijk  voor  alle  betrokken 

overheden:  het  wettelijk  of  decretaal  aan  zichzelf  (of  aan  zijn  toezichthouder)  opleggen  van 

samenwerking  mag  dan  wel  dienstig  zijn  met  het  oog  op  het  creëren  van  goodwill  aan  de 

onderhandelingstafel,  maar  het  is  vanuit  juridisch  oogpunt  geen  te  verkiezen  optie  (meer).  Enige 

(schrale)  troost  is  allicht dat  de mogelijke  schending  van  de  bevoegdheidsrechtelijke  regels  die  eruit 

volgt, allicht niet snel zal worden gesanctioneerd door het Grondwettelijk Hof, nu het zelf die  juridisch 

bizarre doos van Pandora heeft geopend door op grond van het proportionaliteitsbeginsel de overheden 

tot  samenwerking  te  verplichten die door de BWHI niet  is  voorzien  en waarvoor dus helemaal  geen 

kader bestaat... 

b. Markttoezicht en ‐regulering 

SAMENWERKINGSAKKOORD – MARKTTOEZICHT EN ‐REGULERING – OVERZICHT –  Ook de uiteindelijke conclusie van 

onze  analyse  in  verband met  de  samenwerking  tussen  de  verschillende markttoezichthoudende  of 

marktregulerende  instanties  inzake elektronische communicatie  is grotendeels dezelfde maar verloopt 

over een licht ander spoor, aangezien wij van oordeel zijn dat de huidige in het samenwerkingsakkoord 

e‐communicatie  voorziene  procedure    ‐  waarbij  het  beoordelen  van  de  noodzakelijkheid  van 

samenwerking de facto wordt overgelaten aan de toezichthouders zelf ‐   niet in overeenstemming kan 

worden geacht met de  rechtspraak  van het Grondwettelijk Hof. Of,  zoals hierboven aangegeven: het 

                                                            
932

 Nl. de beperking die inherent is aan elke vorm van samenwerking... 
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huidige  samenwerkingsakkoord  bevat  op  dat  vlak  geen  procedure  voor  een  “regeling  in  onderling 

overleg”, maar een “overlegde unilaterale  regeling”. Deze procedure houdt overigens niet steeds een 

garantie  op  consensus  of  unanimiteit  in. Het  is  zelfs  de  vraag  of  de  verschillende  toezichthoudende 

instanties tot een nauwere vorm van samenwerking zouden kúnnen komen, voorzover ze dit al zouden 

willen.  Het  samenwerkingsakkoord  vereist  immers  dat  één  specifieke  toezichthouder  het  initiatief 

neemt voor een bepaalde ontwerpbeslissing, waardoor deze na afloop van de procedure ook exclusief 

bevoegd  wordt  voor  de  uitvoering  van  die  overlegde  unilaterale  beslissing.  Zodoende  zijn  wij  van 

oordeel dat de huidige procedure van samenwerking tussen toezichthouders onder meer bij gebrek aan 

een mogelijkheid tot meer intense samenwerking evenmin in overeenstemming kan worden geacht met 

de  rechtspraak  van  het Grondwettelijk Hof.  Kort:  de  noodzaak  tot  samenwerking  vloeit  voort  uit  de 

technologische verwevenheid van de bevoegdheden en het komt niet aan de  toezichthouders  toe de 

vereiste  mate  van  samenwerking  zelf  te  beoordelen.  Bovendien  is  een  intensere  vorm  van 

samenwerking vereist dan de huidige in het samenwerkingsakkoord voorziene procedure. 

PROBLEEM  DOORSCHUIVEN  ONGRONDWETTIG?  –  Zoals  de  Raad  van  State  in  zijn  adviezen  zijn wij  dus  van 

oordeel dat het voor de betrokken overheden evenmin volstaat om het probleem door te schuiven naar 

hun toezichthoudende  instellingen. Onder  impuls van de federale overheid is er  immers op het terrein 

een tendens ontstaan om de beslissing of een bepaalde materie behoort tot de “aan telecommunicatie 

en radio‐omroep gemeenschappelijke netwerken of diensten” in handen te geven van de verschillende 

toezichthouders. Afhankelijk van de vraag welke  instantie het  initiatief neemt en wat zijn oordeel over 

het al dan niet gemeenschappelijk karakter van de materie is, wordt een overlegprocedure in de schoot 

van de CRC  gestart. Ook op dit punt was de Raad  van  State herhaaldelijk  zonneklaar  en  kunnen we 

evenmin nalaten een fragment te citeren: “Daaruit volgt dat, door de ontworpen bepaling, het optreden 

van  de  federale  overheid  niet  bestaat  in  het  aannemen  van  een  regeling  die  in  onderlinge 

overeenstemming met  de  overheden  van  de  deelgebieden  in  kwestie  tot  stand  is  gekomen met  als 

bedoeling het samen regelen van de bevoegdheid van de regulator op het stuk van de infrastructuur voor 

elektronische  communicatie, maar wel erin bestaat op unilaterale wijze de  taken  van de  regulator  te 

bepalen, waarbij aan deze regulator evenwel verboden wordt om bepaalde beslissingen te nemen zolang 

geen  samenwerkingsakkoord  is  gesloten  (25).  [alinea]    Zulk  een  optreden  kan  niet worden  aanvaard, 

aangezien  krachtens  het  arrest  van  het  Grondwettelijk  Hof  in  verband met  de  bevoegdheid  van  de 

regulator  op  het  stuk  van  de  infrastructuur  voor  elektronische  communicatie  een  in  onderlinge 

overeenstemming tot stand gekomen regeling vereist  is die voortvloeit uit het akkoord van de federale 

overheid en de gemeenschappen. [alinea] Gelet op deze opmerking zal artikel 56 van het voorontwerp 

niet nader worden onderzocht.”933 Ook  in zijn latere adviezen naar aanleiding van de bekrachtiging van 

het samenwerkingsakkoord door de  federale overheid en door de gemeenschappen,  liet de Raad van 

State  dit  blijken:  het  overleg  dat  tussen  regulatoren  van  elektronische‐communicatie  wordt 

georganiseerd, kan zich volgens de Raad niet beperken tot de verificatie van een eventuele  inbreuk op 

de  bevoegdheid  van  één  van  de  overheden,  wetende  dat  de  beslissingen  inzake  elektronische‐

communicatie “onvermijdelijk” een weerslag zullen hebben op het bevoegdheidsdomein van de één of 

                                                            
933

 Zie bvb. op federaal vlak: onderdeel “Federaal: telecommunicatie”, op p. 200 en bijhorende voetnoot 776. 
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de andere934. Overigens kunnen we ons niet van de  indruk ontdoen dat de procedures zoals ze  in het 

samenwerkingsakkoord  e‐communicatie werden  afgesproken  in  de  praktijk  totnogtoe  vooral worden 

aangewend  om  erover  te  waken  in  de  “bevoegdheidsrechtelijke  strijd”  tussen  telecommunicatie 

enerzijds en radio‐omroep en televisie anderzijds geen bezette gebieden prijs te geven, veeleer dan dat 

er blijk wordt gegeven van een echte wil tot samenwerking.  

c. Mission impossible? 

OMVANG  VAN  SAMENWERKING  –  INZET  EN  IMPACT  – Uit  het  hierboven  vermelde  overzicht mag  voldoende 

duidelijk blijken dat het samenwerkingsakkoord e‐communicatie er totnogtoe allerminst  is  in geslaagd 

om  in de elektronische‐communicatiesector “constitutionele rust” te brengen. Op dat vlak kunnen we 

onder meer verwijzen naar de concrete problematiek van het  ‘digitale dividend’. Ook dat    ‐ nochtans 

voor allerlei mobiele breedbandige diensten  ‐   cruciale debat,  lijkt  in ons  land opnieuw voor moeilijke 

discussies  te  zullen  zorgen.  Het  inzetten  van  omroepfrequenties  voor  niet‐omroepdoeleinden  (zoals 

bijvoorbeeld:  breedbandinternet)  zou  immers  impliceren  dat  de  gemeenschappen  hun  bevoegdheid 

over deze frequenties riskeren te verliezen.  In die zin  lijkt er sinds de oorspronkelijke arresten van het 

Grondwettelijk Hof van 1990‐91 eigenlijk bijzonder weinig veranderd... 

OMVANG VAN SAMENWERKING – VERDERE VRAGEN – Terwijl regeringen  in de schoot van het  IMCTR dus druk 

overleggen over door hen geselecteerde (delen van) ontwerpen van wet‐ en regelgeving, blijkt dat ze er 

kennelijk elk afzonderlijke  visies op nahouden met betrekking  tot de omvang  van de  verplichting  tot 

samenwerking zoals ze uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof voortvloeit. Hoeft het te verbazen 

dat  men  doorgaans  de  mening  is  toegedaan  dat  de  verplichting  zeer  ruim  moet  worden  opgevat 

wanneer de bevoegdheden of voorgestelde maatregelen van “de andere overheden” ter discussie staan, 

terwijl men bij zijn eigen bevoegdheden heel wat restrictiever tewerk gaat? Het nog steeds ontbreken 

van  een  min  of  meer  nauwkeurige  omschrijving  van  de  omvang  en  vorm  van  de  verplichting  tot 

samenwerking,  creëert momenteel  in onze ogen een onzekerheid die mogelijk nog  fundamenteler of 

moeilijker  te  overkomen  is  dan  de  vroegere. Wat  is  precies  het  statuut  van wet‐  of  regelgeving  die 

slechts gedeeltelijk aan overleg  is onderworpen geweest, of waarover slechts een gedeeltelijk akkoord 

kon worden bereikt? Wat  is het  statuut  van  een wet‐ of  regelgevende  tekst waarover  een  volledige 

unanimiteit werd  bereikt?  Primeert  in  deze  het  beginsel  van  evenredigheid  en  proportionaliteit,  dat 

minstens gecombineerd met het beginsel van de rechtszekerheid  lijkt te  impliceren dat de partijen die 

het  ontwerp  van  wet  of  decreet  hebben  goedgekeurd  het  Grondwettelijk  Hof  niet  meer  kunnen 

verzoeken tot vernietiging, aangezien ze de maatregel zelf mee hebben goedgekeurd? Of primeert het 

beginsel van exclusiviteit van bevoegdheden, waarbij die mogelijkheid allicht moet geacht worden wel 

nog te bestaan? 

   

                                                            
934

 Zie bvb. op federaal vlak: onderdeel “Federaal: telecommunicatie”, op p. 202 en bijhorende voetnoot 782. 
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Deel III.  Organisatie  van markttoezicht  inzake  elektronische 

communicatie 

ORGANISATIE VAN MARKTREGULERING – AANSLUITING OP VORIGE DEEL – In het vorige deel werd aandacht besteed 

aan  het  Europese  materieelrechtelijke  kader  voor  de  organisatie  van  de  elektronische‐

communicatiemarkten,  en  aan  de  wijze  waarop  daarmee  in  ons  Belgisch  bevoegdheidsrechtelijk 

systeem  is omgegaan. Na een  inleidend en beschrijvend deel over de totstandkoming en evolutie van 

het  Europese  regelgevende  kader  inzake  liberalisering  en  harmonisering  en  de  vereisten  die  dit 

meebracht  voor  de  lidstaten,  werd  een  analyse  gemaakt  van  de  in  ons  land  geldende 

bevoegdheidsverdelende  principes  en  regels  in  de  elektronische‐communicatiesector.  Hoofdzakelijk 

omwille van de grondige herziening van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in 2004, verliep deze 

oefening  in twee grotendeels chronologische op elkaar aansluitende fasen. De eerste afdeling daarvan 

(Afdeling A. “Bevoegdheidsverdeling”) ging in op de bevoegdheidsverdelende regels als dusdanig, terwijl 

de  tweede  afdeling  (Afdeling  B.  “Samenwerking”)  aandacht  besteedde  aan  de  wijze  waarop  deze 

bevoegdheden omwille  van de  verwevenheid ervan dienen  te worden uitgeoefend. Dat deel  sloot af 

met de conclusie dat op het terrein tussen de verschillende wet‐ en regelgevende  instanties enerzijds, 

en  tussen  de  verschillende  toezichthoudende  instanties  anderzijds,  een  samenwerkingsprocedure  is 

ontstaan  die  zowel  vanuit  strikt  juridisch  oogpunt  als  vanuit  de  praktijk  problematisch  is  en  die  het 

Grondwettelijk Hof nooit voor ogen kan hebben gehad. 

ORGANISATIE VAN MARKTREGULERING – OVERZICHT HUIDIGE DEEL – In dit deel wordt vervolgens dieper ingegaan 

op de formele bepalingen in verband met toezicht in de elektronische‐communicatiesector, namelijk op 

de  bepalingen  over  de  organisatie  van  dit  toezicht. De  aanpak  die we  daarbij  volgen,  loopt mutatis 

mutandis gelijk met het vorige deel: na een kort overzicht van de belangrijkste vereisten op Europees 

niveau935, worden het Belgische  institutionele  landschap  en het  statuut  en de bevoegdheden  van de 

belangrijkste markttoezichthoudende  instanties  in de elektronische‐communicatiesector kritisch onder 

de  loep  genomen.  De  belangrijkste  invalshoek  bij  dit  alles  is  de  combinatie  van  verregaande 

institutionele  autonomie  enerzijds,  en  aanzienlijke  materiële  bevoegdheden  anderzijds,  en  een 

beoordeling  van  de  juridische  haalbaarheid  en  wenselijkheid  van  de  huidige  organisatie  van 

markttoezicht  in  de  elektronische‐communicatiesector  in  ons  land,  alsook  het  formuleren  van 

aanbevelingen. 

                                                            
935

 Een deel dat  zich  grotendeels  inspireert op eerder  verricht onderzoekswerk  in het  kader  van de  volgende publicatie: D. 
STEVENS en P. VALCKE, "NRAs (and NCAs?): Cornerstones for the Application of the New Electronic Communications Regulatory 
Framework",  C&S  2003,  no.  50,  159  –  189  en  op  een  onderzoek  dat  de  auteur  verrichte  voor  de  grootste  Belgische 
telecommunicatie‐operator,  Belgacom  (“Institutional  aspects  of  the  New  European  electronic  communications  directives. 
Implementation in Belgian legislation”, Belgacom Seed Fund, 2000). 
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Hoofdstuk 1. Europese kader inzake markttoezicht 

MARKTREGULERING – EUROPEES KADER –  INLEIDING   – De eerste stappen op het vlak van de ontwikkeling van 

een  aantal  dwingende  vereisten  voor  het  statuut  en  de  bevoegdheden  van  de  later  op  te  richten 

‘nationale regelgevende  instanties’  in de elektronische‐communicatiesector werden gezet  in het kader 

van  het  Groenboek  1987.  Daarin  werd  immers  de  noodzaak  geargumenteerd  om  een  scheiding  te 

realiseren  tussen de  in die periode bijna steeds  in de schoot van nationale administraties vermengde 

operationele activiteiten van de overheid enerzijds, en de regelgevende of markttoezichthoudende taak 

anderzijds936. Op dit vlak stelde de Europese Commissie dat het welslagen van de liberalisering in grote 

mate  zou  afhangen  van  de  mate  waarin  een  scheiding  kon  worden  gerealiseerd  tussen  die 

uiteenlopende  belangen  van  de  overheid.  Als  men  immers  nieuwkomers  op  de  geliberaliseerde 

marktsegmenten  een  eerlijke  kans  wou  geven,  dan  ging  het  niet  op  om  de  voormalige 

monopoliehouders zowel “rechter als partij”  te  laten blijven. Operationele belangen  (bijvoorbeeld: de 

uitbating  van  netwerken  en  diensten)  en  regelgevende  of  markttoezichthoudende  belangen 

(bijvoorbeeld:  het  verlenen  van  vergunningen,  de  controle  van  de  goedkeuringen  en  interface‐

specificaties, de toewijzing van frequenties en de algemene controle op de eisen voor het gebruik van 

netwerken)  moesten  dan  ook  van  elkaar  gescheiden  worden,  om  belangenvermenging  en 

concurrentievervalsing  te  vermijden937. Naarmate  vooruitgang werd gemaakt met de  liberalisering en 

harmonisering van de communicatiesector, werden de vereisten op het vlak van de organisatie van de 

markttoezichthoudende  functie  (met  name:  het  statuut  én  de  bevoegdheden  van  de  ‘nationale 

regelgevende  instanties’)  steeds  verder  uitgebreid938.  Ook  in  het  kader  van  de  herziening  van  het 

regelgevend  kader  voor  de  elektronische‐communicatiesector  die momenteel  aan  de  gang  is,  lijken 

opnieuw strengere vereisten eraan te komen939. Bij wijze van inleiding van onze eigenlijke analyse in het 

volgende  hoofdstuk,  beschrijft  en  analyseert  dit  eerste  hoofdstuk  de  geldende  Europeesrechtelijke 

vereisten op het vlak van de organisatie van marktregulering. 

MARKTREGULERING – EUROPEES KADER – OVERZICHT – Dit hoofdstuk  telt drie afdelingen, waarvan de eerste 

vooral  tot  doel  heeft  de  definitie  of  het  toepassingsgebied  van  het  Europese  begrip  ‘nationale 

regelgevende instantie’940 in kaart te brengen. In de tweede afdeling (“Afdeling B. “Institutionele eisen”, 

                                                            
936

 Supra, Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling B. II. 1. “Groenboek 1987”, p. 50 e.v. 

937
 P. VALCKE, Digitale Diversiteit – Convergentie van Media‐, Telecommunicatie‐ en Mededingingsrecht, Brussel, Larcier, 2004, 

44,  alsook  het  daar  aangehaalde  P.  RAVAOILI  en  P.  SANDLER,  “The  European  Union  and  Telecommunications:  Recent 
Developments  in  the  Field of Competition  (Part  I)”, The  International Computer  Lawyer 1994,  vol. 2,  afl. 4, 4.; P.  LAROUCHE, 
‘Telecommunications’,  in D. GERADIN,  The  Liberalization  of  State Monopolies  in  the  European Union  and Beyond, Den Haag, 
Kluwer Law International, 2000, 20‐22. 

938
 W. SAUTER, “Van Staat naar markt: toezicht op de ontwikkeling van marktwerking in de telecommunicatiesector”, SEW 2001, 

86‐98; P.  Larouche,  ‘Telecommunications’,  in D. Geradin, The  Liberalization of  State Monopolies  in  the European Union and 
Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 20‐22; M. TAYLOR and S. BEDNARCZYK, “Regulatory institutions and processes 
in telecommunications”, Telecommunications Policy 1993, nr. 9, 650‐676. 

939
 Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling D. III. 4. “Onafhankelijkheid nationale regelgevende instanties en beroep”, p. 87 e.v. 

940
 Hierna verkort weergegeven als: “NRI”. 
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p.  249  e.v.)  wordt  vervolgens  stilgestaan  bij  de  belangrijkste  institutionele  vereisten  die  voor  de 

markttoezichthoudende en –regulerende instanties van toepassing zijn. Daarbij wordt in eerste instantie 

de vereiste van “onafhankelijkheid” onderzocht zoals die door de opeenvolgende Europese  richtlijnen 

evolueerde en uiteindelijk  zijn weerslag vond  in artikel 3 kaderrichtlijn. Uit die analyse  zal blijken dat 

heel wat van die vereisten o.i. eerder vaag en weinig afdwingbaar geformuleerd zijn, alsook dat het niet 

toespitsen  van  zijn  aandacht  door  de  Europese  Commissie  op  markttoezichthoudende  of 

marktregulerende instanties tot de nodige verwarring en onduidelijkheid heeft geleid. Naast de vereiste 

van onafhankelijkheid onderzoekt deze afdeling ook  in welke mate de verplichting van overheden om 

hun  beslissingen  te  oriënteren  op  een  aantal  beleidsdoelstellingen  en  regelgevingsbeginselen,  zoals 

voorzien in artikel 8 kaderrichtlijn, in staat is geweest een nuttig harmoniserend effect te realiseren. Ook 

op  dit  vlak  lijken  de  resultaten  echter  eerder  teleurstellend.  De  derde  afdeling  (Afdeling  C. 

“Bevoegdheden,  procedures  en  instanties”,  p.  272  e.v.)  analyseert  vervolgens  meer  uitgebreid  de 

opdrachten en bevoegdheden die aan de markttoezichthoudende instanties op grond van de Europese 

richtlijnen  moeten  worden  toegekend.  Naast  deze  eerder  statische  analyse  van  de  aan  de 

markttoezichthouders toegekende taken en de hen toegekende  instrumenten, worden deze  instanties 

tenslotte  ook  vanuit  dynamisch  oogpunt  geanalyseerd, waarbij  de  interactie  tussen  de  verschillende 

instanties  centraal  staat.  Verder  worden  de  specifieke  samenwerkings‐  en  consolidatieprocedures 

onderzocht  die  van  toepassing  zijn  op  de markttoezichthoudende  instanties,  alsook  aan  een  aantal 

specifieke  instanties  die  op  Europees  niveau  werden  opgericht met  als  doelstelling  om  een  betere 

harmonisatie van de toepassing van het kader inzake elektronische communicatie te realiseren. Aan het 

eind van deze afdeling wordt vervolgens specifiek ingegaan op de Europese vereisten op het vlak van de 

samenwerking  tussen  de  sectorspecifieke  markttoezichthoudende  instanties  enerzijds,  en  de 

gemeenrechtelijke mededingingsautoriteiten anderzijds. 

Afdeling A. Het “NRI”‐begrip: bron van verwarring en fragmentatie 

I. Verwarring: “nationale regelgevende instantie” 

NRI‐BEGRIP – VERWARRING – REGELGEVING VS. REGULERING –  INLEIDING – Tot voor kort bestond er  in verband 

met  de  Europese  richtlijnen  een  nogal  verwarrend  debat  over  de  vraag  of  het  begrip  ‘nationale 

regelgevende  instantie’  enkel  de  instanties  omvatte  die  als  opdracht  hadden  toe  te  zien  op  de 

toepassing van de bestaande regels, of ook de instanties die verantwoordelijk waren voor het opstellen 

van die regels941. Voor de meeste West‐Europese continentale lidstaten is deze vraag van cruciaal belang 

omdat hun rechtsstelsel wordt gekenmerkt door een in principe strikte scheiding of taakverdeling tussen 

de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht, zodat de meesten daarvan geen 

ervaring hadden op het vlak van het oprichten van zogeheten “onafhankelijke” markttoezichthoudende 

instanties  met  uitgebreide  individuele  of  zelfs  reglementaire  beslissingsbevoegdheden942.  In  die 

                                                            
941

 Treffend verwoord in: R. QUECK, “The future of national telecommunications regulatory authorities”, Info 2000, vol. 2, nr. 3, 
252‐253.  

942
 D. GERADIN, “Institutional Aspects of EU Regulatory Reforms  in  the Telecommunications sector: an Analysis of  the Role of 

National Regulatory Authorities”, JONI 2000, vol. 1, no. 1, 11 (5‐32). 
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Westerse  continentale  landen  kan  in  beginsel  enkel  de  wetgevende  macht  materiële  wetgeving 

uitvaardigen,  of  algemene  en  abstracte  basisnormen  die  gelden  in  een  onbepaald  aantal  gevallen. 

Verder kan de wetgevende macht enkel onder bepaalde strikte voorwaarden de bevoegdheid  tot het 

uitvaardigen van materiële wetgeving delegeren aan de uitvoerende macht (i.e. het Staatshoofd en/of 

de  regering)  en  is  ook  de  verdere  delegatie  van  haar  bevoegdheid  door  de  uitvoerende  macht  in 

beginsel  slechts  in  beperkte  gevallen  toegelaten943.  Tenslotte  staat  in  beginsel  enkel  de  rechterlijke 

macht  in  voor  de  toepassing  van  wet‐  en  regelgeving  in  concrete  geschillen  tussen  partijen.  Deze 

principiële  scheiding  van  de  bevoegdheden  leidde  er  in  heel  wat  van  die  landen  toe  dat  de  in  de 

richtlijnen  opgesomde  taken  van  “nationale  regelgevende  instanties”  dienden  te worden  opgesplitst 

volgens het bevoegdheidsniveau waartoe zij behoorden944. Het uitvaardigen van materiële regels (‘rule‐

making’) werd dan  als bevoegdheid  aan de wetgevende of uitvoerende macht  toegekend,  terwijl de 

toepassing  ervan  in  concrete  gevallen  (‘rule‐application’)  aan  een  toezichthoudende  instantie  werd 

toevertrouwd945. 

NRI‐BEGRIP  – VERWARRING  –  REGELGEVING  VS.  REGULERING  –  ONZUIVERE  RICHTLIJNEN  –  Vele  lidstaten  zochten 

daarom tevergeefs naar een precieze definitie van de inhoud en van het toepassingsgebied van het NRI‐

begrip,  daarbij  verderbouwend  op  de  terminologisch weinig  zuivere  tekst  van  de  richtlijnen946.  Niet 

alleen in de Engelse versie, maar ook in andere taalversies werd immers weinig oordeelkundig met het 

voor hen vanuit grondwettelijk oogpunt nochtans belangrijke onderscheid omgegaan. Zie op dat vlak, de 

begrippen “regulation” en “regulatory authority” in het Engels, en hun equivalenten in het Nederlands: 

“regelgeving”  en  “regelgevende  instantie”,  of  in  het  Frans:  “réglementation”  en  “autorité 

                                                            
943

 Merk op dat een gelijkaardig “delegatieverbod” overigens eveneens op Europees niveau bestaat, sinds het Meroni‐arrest 
van het Hof van Justitie: HvJ 13 juni 1958, nr. 9/56. Zie hierover: K. LENAERTS, “Regulating the Regulatory Process: Delegation of 
Powers  in  the  European  Community”,  E.L.Rev.  1993,  nr.  18,  41  en  K.  LENAERTS  en  A.  VERHOEVEN,  “Institutional  Balance  as  a 
Guarantee  for Democracy  in  EU Governance”,  in  C.  JOERGES  en  R. DEHOUSSE  (red.), Good Governance  in  Europe’s  Integrated 
Market, Oxford, Oxford University Press, 2002, 44‐45. 

944
 Met overigens een bont allegaartje van statuten en bevoegdheden in de verschillende lidstaten tot gevolg, zie: Comité voor 

Communicatie 8 juli 2002, Present structure and powers of National Regulatory Authorities in the European Union, COCOM02‐
08,  http://circa.europa.eu.  De  voorwaarden  die  het  richtlijnenkader  van  2002  op  dit  vlak  met  zich  meebracht,  werden 
uitgebreid  toegelicht  in:  Comité  voor  Communicatie  4  juli  2002,  Transposition  requirements  relating  to  national  regulatory 
authorities under the new regulatory framework, COCOM02‐07, http://circa.europa.eu/. 

945
  Over  de  gespannen  relatie  tussen  het  vroege  concept  van  de  onafhankelijke  markttoezichthoudende  instantie  en  de 

vereisten van nationaal recht in Frankrijk, zie RVS (FR), Rapport public 2001: Les autorités administratives indépendantes ‐ Etudes 
et  documents  n.52,  Parijs,  La  Documentation  française,  2001,  472  p.  and  B.  LASSERRE,  “L’Autorité  de  regulation  des 
telecommunications (ART)”, AJDA 1997, 224‐228. 

946
 Ook andere centrale begrippen uit de opeenvolgende richtlijnen waren vaak erg weinig precies omschreven, zie: P. LAROUCHE, 

‘Telecommunications’,  in D. GERADIN,  The  Liberalization  of  State Monopolies  in  the  European Union  and Beyond, Den Haag, 
Kluwer  Law  International, 2000, 47. Andere auteurs  lijken daarentegen  van mening  te  zijn dat de  richtlijnen wel voldoende 
aandacht besteden aan de institutionele aspecten: D. GERADIN, ‘The Opening of State Monopolies to Competition: Main Issues of 
the Liberalization Process’, in D. GERADIN, The Liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, Den Haag, 
Kluwer Law International, 2000, 199. 
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réglementaire”,  welke  allemaal  niet  alleen  het  (doen)  toepassen  van  materiële  regels  in  concrete 

gevallen lijken te omvatten, maar tevens het uitvaardigen van materiële normen in abstracto947. 

NRI‐BEGRIP  –  VERWARRING  –  REGELGEVING  VS.  REGULERING  –  FUNCTIONELE  OPVATTING  NRI‐BEGRIP  –  Sinds  de 

inwerkingtreding van de  richtlijnen uit 2002  is echter duidelijk dat een diepgaand onderzoek van het 

NRI‐begrip als dusdanig niet de correcte weg is om tot een oplossing of tot duidelijkheid te komen. De 

precieze omschrijving van het NRI‐begrip kan voortaan enkel het gevolg zijn van een grondige analyse 

van  de  relevante  artikelen  van  de  richtlijnen  zelf,  nu  artikel  2  g)  van  de  kaderrichtlijn  de  ‘nationale 

regelgevende  instantie’ op een  functionele wijze948 omschrijft als “één of meer  lichamen die door een 

lidstaat zijn belast met een van de  regelgevende  taken die  in deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen 

worden opgelegd”. Hieruit volgt dat elke overheid die taken vervult die  luidens de specifieke artikelen 

van  de  richtlijnen  aan  een  nationale  regelgevende  instantie  moeten  worden  toegekend,  als  een 

nationale regelgevende  instantie moet worden beschouwd en bijgevolg ook in overeenstemming moet 

zijn  met  alle  relevante  institutionele  verplichtingen  die  door  de  richtlijnen  aan  elke  nationale 

regelgevende  instantie worden opgelegd. Voortaan kan de vraag of de  lidstaten verplicht zijn om hun 

nationale  regelgevende  instantie  ook  materiële  wetgeving  te  laten  uitvaardigen  dus  enkel  worden 

beantwoord na een grondig onderzoek van elke aan dergelijke instantie opgedragen taak afzonderlijk949.  

NRI‐BEGRIP –  JURIDISCH PROBLEMATISCHE EVOLUTIE...? – Hoewel meer precieze conclusies dus enkel kunnen 

worden  geformuleerd  aan  het  einde  van  de  derde  afdeling  van  dit  hoofdstuk,  kunnen we  nu  reeds 

stellen  dat  de  nationale  regelgevende  instanties  doorheen  de  verschillende  golven  van  Europese 

richtlijnen  in elk geval gekenmerkt worden door een vanuit  juridisch oogpunt controversiële evolutie. 

Naarmate  de markten  vrijgemaakt werden,  nam  ook  het  belang,  de  impact  en  de  omvang  van  hun 

markttoezichthoudende opdracht toe. Om hen in staat te stellen hun markttoezichthoudende taak met 

succes  uit  te  oefenen,  vereisten  de  opeenvolgende  Europese  richtlijnen  dat  hen  steeds  meer 

bevoegdheden  zouden worden  toegekend. Maar  aangezien  de markttoezichthoudende  instantie  een 

steeds crucialere  rol opnam op de markten, nam ook het belang van haar onpartijdigheid verder  toe, 

wat uiteindelijk  leidde tot een aantal specifieke vereisten op het vlak van het  juridisch statuut van de 

nationale regelgevende instanties. Kort samengevat: de onafhankelijke regulatoren kregen steeds meer 

bevoegdheden én meer autonomie. 

                                                            
947

 Die onduidelijkheid bestond niet  in het minst  in België,  zie: T.  ZGAJEWSKI and M. VAN BELLINGHEN,  “Quelle  réforme pour  le 
régulateur  des  telecommunications  en  Belgique?”,  Stud.Dipl.  2000,  65  ‐  67.  Zij werd  uiteraard  veel minder  problematisch 
beschouwd in de meeste common law‐landen, waar dit onderscheid niet zo strikt wordt gemaakt, zie bvb.: W. MELODY, ‘Telecom 
Reform: progress and perspectives’, Telecommunications Policy 1999, vol. 23, nr. 1, 12‐13, waar de auteur eerder aandacht 
besteedt aan het onderscheid tussen het beheer en beleid op langere en kortere termijn. 

948
 R. QUECK, “The Future of National Telecommunications Regulatory Authorities”, Info 2000, vol. 3, 252; A. DE STREEL, R. QUECK 

en Ph. VERNET,  “Le  nouveau  cadre  réglementaire  européen  des  réseaux  et  services  de  communications électroniques“, CDE 
2002, N° 3‐4, 255 ‐ 260. 

949
 Illustratief voor de verwarring: A. DE STREEL, R. QUECK en Ph. VERNET, “Le nouveau cadre réglementaire européen des réseaux 

et  services de  communications électroniques“, CDE 2002, N° 3‐4, 256, waarin de auteurs  in verband met het opstellen  van 
materiële regels voor het beheer van radiofrequenties en nummers (art. 9 en 10 kaderrichtlijn) kritische vragen stellen over het 
feit dat die rol door de richtlijnen aan een NRI wordt toegekend en er dus kennelijk van uitgaan dat een NRI enkel bevoegd kan 
zijn voor “régulation”, en niet voor “réglementation”. 
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NRI‐BEGRIP – OF HUIDIG BEGRIPPENAPPARAAT ONAANGEPAST? – In de hierna volgende paragrafen analyseren wij 

vooreerst  de  huidige  Europese  vereisten  op  het  vlak  van  het  toekennen  van  autonomie  en 

bevoegdheden aan nationale regelgevende  instanties. Doelstelling daarbij  is na te gaan  in welke mate 

beide  belangen  met  elkaar  kunnen  worden  verzoend.  Uit  onze  analyse  van  de  bepalingen  uit  de 

Europese richtlijnen in verband met de organisatie van markttoezicht zal blijken dat de vereisten die van 

toepassing zijn op het vlak van het juridisch statuut van de nationale regelgevende instanties, vaak niet 

zo helder of eenduidig zijn geformuleerd als ze   – schijnbaar –   door de Europese Commissie worden 

toegepast950. Een verzachtende omstandigheid lijkt ons wel te zijn dat de richtlijnen en de Commissie de 

bijzondere  taak  hadden  water  en  vuur  (namelijk:  respect  voor  constitutionele  en 

administratiefrechtelijke  autonomie  van  de  lidstaten  enerzijds,  en  het  oprichten  van  onafhankelijke 

markttoezichthoudende  administratieve  instanties  met  uitgebreide  bevoegdheden  anderzijds)  te 

verenigen... 

NRI‐BEGRIP – WERKBEGRIP – Tenslotte willen we opmerken dat wij omwille van de onduidelijkheid die lange 

tijd  rond de precieze  contouren  ervan heeft  gehangen, het begrip  ‘nationale  regelgevende  instantie’ 

uitsluitend  zullen  hanteren  wanneer  we  verwijzen  naar  de  Europese  richtlijnen.  Voor  het  overige 

gebruiken wij ook in dit deel in onze ogen preciezere begrippen zoals “reglementering” of “regelgeving” 

(waarbij  de  klemtoon  ligt  op  het  uitvaardigen  van  materiële  wetgeving)  en  “markttoezicht  of 

marktregulering”  (waarbij  de  klemtoon  ligt  op  het  toepassen  van materiële  wetgeving  in  concrete 

gevallen). Naar de hierbij betrokken instanties verwijzen wij dus met de begrippen “wet‐ of regelgever” 

enerzijds, en de “markttoezichthoudende  instantie of markttoezichthouder”  (i.e. de  instantie die over 

toezichts‐ en of sanctioneringsbevoegdheden beschikt op het vlak van de  toetreding  tot de markt, op 

het  vlak  van  het  aansturen  van  het  marktgedrag  van  ondernemingen,  op  het  vlak  van 

consumentenbescherming,  en/of  op  het  vlak  van  het  voorkomen  of  remediëren  van  overige 

externaliteiten) of de  “marktregulerende  instantie”  (i.e. de  instantie die verantwoordelijk  is  voor een 

specifieke  vorm  van markttoezicht,  namelijk  het  reguleren  van  het  (economische)  gedrag  van  op  de 

markt actieve aanbieders van elektronische‐communicatienetwerken of –diensten) anderzijds951. 

II. Fragmentatie: beperkte reikwijdte van het NRI‐begrip 

NRI‐BEGRIP  –  FRAGMENTATIE  –  INLEIDING  –  Zoals  in het  vorige  deel  reeds uitvoerig  toegelicht, maakt  het 

Europese wet‐ en  regelgevend kader van 2002 niet  langer een onderscheid  tussen de  reglementering 

van de netwerken en diensten gebruikt voor telecommunicatie enerzijds, of voor omroep anderzijds. De 

nieuwe richtlijnen zijn daarentegen van toepassing op elke transmissie van elektromagnetische signalen 

zonder  onderscheid.  Toch  dient  te  worden  opgemerkt  dat  de  richtlijnen  helemaal  geen  vereisten 

bevatten op het vlak van het uitvaardigen van een unieke materiële wetgeving, of het toezicht daarop 

door  een  unieke  markttoezichthoudende  of  marktregulerende  instelling.  Lidstaten  kunnen  dus 

autonoom  beslissen  om  de  bevoegdheden  van  hun  nationale  regelgevende  instanties  te  verdelen  in 

                                                            
950

 D.  STEVENS,     "Institutional  aspects  of  Electronic  Communications  Regulation",  in  J. DUMORTIER,  F.  ROBBEN, & M.  TAEYMANS 
(eds.), A Decade of Research @ the Crossroads of Law and ICT, Brussel, Larcier, 2001, 241‐255. 

951
 Supra, Deel I. Hoofdstuk 4. Afdeling B. “Specifieke overheidstaken”, p. 29 e.v. 
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functie van een bepaald thematisch paradigma (bijvoorbeeld: een afzonderlijke instantie die bevoegd is 

voor  het  toekennen  van  radiofrequenties),  of  in  functie  van  hun  nationale  constitutionele  of 

administratiefrechtelijke organisatie (bijvoorbeeld: het in België geldend onderscheid telecommunicatie 

vs. omroep)952.   Zodoende moet worden geconcludeerd dat het huidige Europese richtlijnenkader een 

aanzienlijk risico blijft inhouden op fragmentatie op het vlak van het uitvaardigen en het toepassen van 

regelgeving door al te veel verschillende regelgevende, markttoezichthoudende en/of marktregulerende 

instanties. 

NRI‐BEGRIP –  FRAGMENTATIE  – WEINIG  AMBITIEUZE  RICHTLIJNEN – Allicht nog de belangrijkste  reden  voor dit 

aanzienlijke risico op fragmentatie is de minimalistische aanpak die de richtlijnen op terminologisch vlak 

lijken  te  volgen.  Door  de  louter  functionele  definitie  van  het  NRI‐begrip  laten  de  richtlijnen  de 

mogelijkheid  open  om  de  verschillende  regelgevende, markttoezichthoudende  of  marktregulerende 

taken toe te kennen aan een quasi onbeperkt aantal verschillende instellingen. Op een meer theoretisch 

niveau  kunnen  overigens  vragen  worden  gesteld  bij  de  functionele  definitie  van  een  “nationale 

regelgevende  instantie” zelf, aangezien zij, gelezen  in combinatie met artikel 3 kaderrichtlijn, een bijna 

perfecte  kringredenering  inhoudt:  aan de  ene  kant definieert dat  artikel  een nationale  regelgevende 

instantie  als  de  instantie  die  belast  wordt  met  één  of  meerdere  van  de  regelgevende  of 

markttoezichthoudende taken, terwijl de overige artikelen van de richtlijn aan de andere kant bepalen 

dat heel wat van deze taken moeten worden uitgeoefend door een nationale regelgevende instantie. De 

verplichting  voor  lidstaten  om  te  zorgen  dat  nationale  regelgevende  instanties  hun  bevoegdheden 

onpartijdig  en  transparant  uitoefenen953  en  de  procedures  voor  samenwerking  tussen  nationale 

regelgevende  instanties  en  andere  toezichthoudende  instanties954  lijken minstens op het eerste  zicht 

niet voldoende om deze achteloze conceptuele aanpak van de richtlijnen te compenseren. Door niet te 

vereisen  dat  de  lidstaten  minstens  consistente  pakketten  van  bevoegdheden  toekennen  aan  hun 

nationale regelgevende instanties, zijn de richtlijnen o.i. zelf de oorzaak van een significante bedreiging 

van de harmonisatie waar zij zo onophoudelijk naar streven. 

Afdeling B. Institutionele eisen 

NRI – EU:  INSTITUTIONELE  EISEN – OVERZICHT – Nationale  toezichthoudende  instanties  in de elektronische‐

communicatiesector  dienen  te  voldoen  aan  een  aantal  specifieke  institutionele  vereisten.  De 

belangrijkste  daarvan  zijn  ongetwijfeld  de  onafhankelijkheid  ten  opzichte  van  marktspelers  en  de 

onpartijdigheid,  alsook  de  verplichting  om  alle  redelijke maatregelen  te  nemen met  het  oog  op  het 

realiseren  van  een  aantal beleidsdoelstellingen en  regelgevingsbeginselen. Daarnaast  gelden nog een 

aantal  overige  eisen,  zoals  in  verband  met  het  bereiken  van  voldoende  transparantie  over  de 

bevoegdheden van de verschillende nationale regelgevende instanties, in verband met de bevoegdheid 

                                                            
952

 A. DE STREEL, R. QUECK en Ph. VERNET, “Le nouveau cadre réglementaire européen des réseaux et services de communications 
électroniques“, CDE 2002, N° 3‐4, 258. 

953
 Art. 3, 3. kaderrichtlijn, infra. 

954
 Art. 3, 4. en art. 7 kaderrichtlijn, infra. 
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om geschillen te beslechten, in verband met de afdwingbaarheid van beslissingen en in verband met het 

beroep  tegen  beslissingen.  In  de  hierna  volgende  paragrafen  komen  deze  onderwerpen 

achtereenvolgens aan bod. 

I. Onafhankelijkheid 

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – OVERZICHT – Vóór de liberalisering van de communicatiesector, werden de 

regelgevende of toezichthoudende taken in de praktijk vaak uitgeoefend door de overheidsmonopolist. 

Daarbij  ging  het  veelal  om  eerder  technische  aspecten,  zoals  bijvoorbeeld  het  uitvaardigen  van  en 

toezicht  houden  op  technische  specificaties  van  apparatuur.  Een  aantal  overige  taken  (zoals 

bijvoorbeeld  controles  op  prijzen  en  kwaliteit)  werden  door  de  wet‐  of  regelgever  waargenomen. 

Aangezien dergelijke vermenging van wet‐ en regelgevende taken enerzijds, en operationele belangen 

anderzijds  een  belangrijke  hinderpaal  werd  geacht  voor  de  liberalisering  en  harmonisering  van  de 

markten,  werd  het  afzonderen  ervan  erkend  als  één  van  de  belangrijkste  voorwaarden  voor 

concurrentiële markten955. Maar uit ons onderzoek blijkt dat al bij al ook de huidige kaderrichtlijn van 

2002 weinig duidelijkheid brengt over het vereiste niveau van onafhankelijkheid, of over de specifieke 

modaliteiten van de organisatie ervan, aangezien zij nagenoeg woordelijk de bepalingen van de vorige 

richtlijnen956  overneemt,  inclusief  vage  begrippen  zoals  ‘functionele  onafhankelijkheid’  of  ‘effectieve 

structurele  scheiding  van  regelgevende  functies’.  Voor  zover mogelijk,  voegt  overweging  11  van  de 

kaderrichtlijn  zelfs nog  onduidelijkheid  toe,  door  expliciet  te  stellen:  “Deze  eis  van  onafhankelijkheid 

doet niet af aan de institutionele autonomie en de constitutionele verplichtingen van de lidstaten of aan 

het beginsel van neutraliteit met betrekking tot de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten, dat is 

neergelegd  in  artikel  295  van  het  Verdrag”.  In  de  hierna  volgende  paragrafen worden  de  Europese 

vereisten op het  vlak  van de  vereiste onafhankelijkheid  van de marktregulerende  instellingen  in hun 

historische context geplaatst en kritisch geanalyseerd. 

1. Vroege vereisten van onafhankelijkheid 

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – GROENBOEK EN RICHTLIJN EINDAPPARATUUR – Reeds  in haar Groenboek 1987957 

gaf de Europese Commissie aan van oordeel te zijn dat het welslagen van de liberalisering in grote mate 

afhing  van  de  mate  waarin  een  scheiding  werd  doorgevoerd  tussen  de  "operationele"  en  de 

"regelgevende" bevoegdheden. Dat beginsel werd voor het eerst afdwingbaar geformuleerd in artikel 6 

                                                            
955

 Voor de ruimere context van de vroege hervorming van het telecommunicatielandschap, zie W. H. MELODY, “Policy objectives 
and Models  of  Telecom  Regulation”  in W.  H. MELODY  (ed),  Telecom  Reform:  Principles  Policies  and  Regulatory  Practices, 
Technical  University  of  Denmark  Lyngby,  1997,  557  p.  en  enkele  specifieke  artikelen  van  dezelfde  auteur: W.  H. MELODY, 
‘Telecom reform: progress and prospects’, Telecommunications Policy 1999, vol. 23, 7‐34; W. H. MELODY, ‘On the meaning and 
importance of ‘independence’ in telecom reform’,Telecommunications Policy 1997, vol. 21, no. 3, 195‐199. 

956
 Meer  bepaald:  art. 5a Richtl.Raad nr. 90/387, 28  juni  1990 betreffende de  totstandbrenging  van de  interne markt  voor 

telecommunicatiediensten door middel van de  tenuitvoerlegging van Open Network Provision, Pb.L. 27  juli 1990, afl. 192, 1, 
zoals meermaals gewijzigd. 

957
 Supra 43 voetnoot 122. 
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van de richtlijn over eindapparatuur958. Dat artikel bepaalde: “De Lid‐Staten dragen ervoor zorg dat met 

ingang  van 1  juli 1989 de  formele  vastlegging en publikatie  van de  specificaties en de  keuringsregels 

bedoeld in artikel 5, alsmede de controle op de toepassing daarvan, worden uitgevoerd door een eenheid 

die  onafhankelijk  is  van  de  particuliere  en  overheidsondernemingen  die  goederen  en/of  diensten  op 

telecommunicatiegebied  aanbieden”.  Overweging  17  van  diezelfde  richtlijn  stelde  dat  "de  formele 

vaststelling en de handhaving van de specificaties en de erkenningsregels niet kan worden toevertrouwd 

aan een van de concurrerende subjecten op de eindapparatuurmarkt, omdat daar vanzelfsprekend een 

belangenconflict  heerst;  dat  derhalve  moet  worden  bepaald  dat  de  Lid‐Staten  ervoor  moeten  zorg 

dragen dat de vaststelling van specificaties en keuringsregels wordt toevertrouwd aan een eenheid die 

onafhankelijk  is  van  de  exploitant  van  het  net  en  van  enig  andere  concurrent  op  de 

eindapparatuurmarkt". Het belangrijkste gevolg van deze richtlijn en gelijklopende rechtspraak van het 

Hof van  Justitie op grond van de algemene mededingingsbepalingen959, was dus dat de  regelgevende 

functie diende  te worden afgescheiden van de operationele belangen van de overheid. Maar over de 

precieze wijze waarop die afscheiding diende te worden gerealiseerd, bleef al bij al veel onduidelijkheid 

bestaan. Of, om het met een citaat uit de rechtsleer te zeggen: "The Green Paper on telecommunications 

called only  for a  separation between  the  regulatory and operational  functions of  telecommunications 

administrations ‐ it did not contain any specific guidelines as to how this separation should be achieved. 

Regulatory  functions may  remain within  the government ministry  in charge of  telecommunications, or 

they may be  given over  to  a new,  independent agency with no  explicit  link  to  the ministry"960.  In de 

praktijk  streefden de meeste  lidstaten een  zekere mate  van afscheiding na door een  combinatie  van 

twee verschillende werkwijzen: 

 aan  de  ene  kant  werd  een  afzonderlijk  overheidsorgaan  gecreëerd  dat  voortaan 
verantwoordelijk zou zijn voor het opstellen van technische normen en regels op het vlak van 
eindapparatuur; 

 aan de andere kant nam, mede onder druk van een aantal overige fenomenen zoals groeiende 
ontevredenheid over de dienstverlening, de stimulans af voor de overheid om zich te mengen 
met  operationele  zaken,  wat  resulteerde  in  de  toekenning  van  een  grotere  inhoudelijke 
autonomie aan de nationale operator961. 

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – HOF VAN  JUSTITIE – OKTOBER 1993 – Gelet op de onduidelijkheid, hoeft het 

niet te verbazen dat de onafhankelijkheid van de  toezichthouder het voorwerp  is geweest van  talloze 

                                                            
958

 Richtl.Comm. 16 mei 1988, nr. 88/301 betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie‐eindapparatuur, 
Pb.L. 27 mei 1988, afl. 131, 73, hierna verkort weergegeven als: “eindapparatuurrichtlijn 1988”. 

959 Zie o.m.: HvJ 13 december 1991, nr. C‐18/88, alsook HvJ 19 maart 1991, nr. C‐202/88. 

960
  L. CABY, en Ch.  STEINFIELD,  "Trends  in  the  Liberalization of European  Telecommunications. Community Harmonization  and 

National  Divergence",  in  Ch.  STEINFIELD,  J.  BAUER  en  L.  CABY  (eds.),  Telecommunications  in  Transition:  Policies,  Services  and 
Technologies in the European Community, Londen, Sage Publishing, 1994, 43. 

961
 Hierbij kan worden opgemerkt dat dit in sommige landen ook zou leiden tot een volledige of gedeeltelijke privatisering van 

de  voormalige  staatsmonopolist,  terwijl  de  richtlijnen  dit  als  dusdanig  nooit  formeel  hebben  geëist.    Deze  zogezegde 
neutraliteit wordt wel vaak in vraag gesteld. Zie in dat opzicht bijvoorbeeld: E. FATÔME et A. MÉNÉMENIS, "Concurrence et liberté 
d’organisation des personnes publiques : éléments d’analyse", AJDA, 16 januari 2006, 67‐ 73. 
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discussies. Het Europees Hof van Justitie kreeg de kans om zich in een aantal zaken nader uit te spreken 

over  deze  kwestie.  Het  betreft  drie  prejudiciële  vragen  aan  het  Hof  over  de  toepassing  van  de 

eindapparatuurrichtlijn.  Een  aantal  burgers  had  immers  eindapparatuur  verhandeld  zonder  over  de 

vereiste type‐goedkeuring te beschikken, ondanks het feit dat daar strafsancties aan verbonden waren. 

Ter verdediging voor de  rechtbank voerden  zij o.m. aan dat de  reglementen  ter zake geen uitvoering 

konden  krijgen,  omdat  zij  in  strijd  waren  met  de  eindapparatuurrichtlijn:  meer  bepaald  zou  het 

formuleren van specificaties en de goedkeuring van eindapparatuur zijn toegekend aan organen die niet 

onafhankelijk waren van operatoren in de markt. Allemaal kregen zij van het Hof van Justitie gelijk962. 

NRI  –  EU:  ONAFHANKELIJKHEID  –  HOF  VAN  JUSTITIE  –  BELANG  – Men  mag  evenwel  het  belang  van  deze 

rechtspraak echter niet overschatten. Het Hof heeft in die zaken weliswaar een eerste signaal gegeven 

dat er grenzen bestaan aan de vrije invulling van het begrip "onafhankelijkheid", maar het beperkt zich 

ertoe  geval  per  geval  vast  te  stellen  dat  deze  grenzen  overschreden  zijn.  Anders  gezegd:  uit  de 

geciteerde  arresten  kan  men  niet  zomaar  criteria  afleiden  voor  de  interpretatie  van  het  begrip 

"onafhankelijkheid". Hooguit kon men aannemen dat gelijkaardige  institutionele constructies als die  in 

Frankrijk  ten  overstaan  van  de  litigieuze  feiten,  ten  dode  zouden  zijn  opgeschreven963.  Zo  lijkt  het 

sindsdien  duidelijk  dat  afzonderlijke  directies  binnen  éénzelfde  administratie  niet  kunnen  worden 

geacht onafhankelijk van elkaar te zijn964. Op dit punt volgde het Hof dus de mening van zijn advocaat‐

generaal  Tesauro,  die  schreef:  "Clearly,  the  importation  and  (still more)  the  marketing  of  terminal 

equipment  continues  to  be  subject,  at  least  in  part,  to  a  complex  system  of  national  rules  and 

                                                            
962

 HvJ 27 oktober 1993, nrs. C‐46/90 en C‐93/91; HvJ 27 oktober 1993, nr. C‐69/91; HvJ 27 oktober 1993, nr. C‐92/91. 

963
 Dit  is voor België niet het geval:  in de geciteerde arresten werden regelgevende functies toegekend aan een departement 

van  de  centrale  administratie  voor  PTT,  die  via  een  ander  departement  instond  voor  de  exploitatie  van  het openbare  net. 
Anderzijds  werd  het  laboratorium  van  de  openbare  exploitant  aangewezen  als  enige,  bevoegd  voor  conformiteitstesten. 
Wanneer het Hof stelt dat verschillende departementen van dezelfde administratie niet onafhankelijk van elkaar zijn, heeft het 
ongetwijfeld  gelijk. Wanneer  het  stelt  dat  het  laboratorium  van  de  openbare  exploitant  niet  onafhankelijk  is  de  openbare 
exploitant, dan trapt het o.i. open deuren in ... maar geeft geen bruikbare of precieze interpretatie in verband met de vereiste 
scheiding of onafhankelijkheid.  

964
 Dat  argument werd  door  de  Commissie  overigens  ook  aangebracht  in  een  gelijkaardige  zaak  in  de  postsector,  zie:  het 

verzoekschrfit van de Commissie van 10 september 2004  in zaak nr. C‐389/04 voor het HvJ: “Ingevolge artikel 22 van richtlijn 
97/67/EG heeft de Franse Republiek de minister van Economie en financiën, die ook met de posterijen is belast, aangewezen als 
de nationale regelgevende  instantie voor de postsector. Parallel daaraan staat deze minister aan het hoofd van de binnen het 
ministerie van Economie, Financiën en Industrie gecreëerde afdeling industrie, informatietechnologie en posterijen (DIGITIP) die 
via het  sub‐directoraat voor postactiviteiten  toezicht uitoefent op La Poste. Het begrip  toezicht omvat nu bepaalde  taken en 
verantwoordelijkheden  binnen  het  overheidsbedrijf  in  verband  met  de  uitoefening  van  het  eigendomsrecht  en  met  de 
economische en financiële prestaties van La Poste, zoals de omlijning van de beleidsdoelstellingen, het aanbod en de tarieven 
van diensten naast de universele dienst,  invloed op de keuze van de bestuurders van de onderneming, deelneming  in andere 
ondernemingen, etc., waarvan de uitoefening gescheiden zou moeten zijn van de regelgevende functies, teneinde aan het in de 
postrichtlijn  gestelde  vereiste  van  functionele  onafhankelijkheid  te  voldoen.  Dit  vereiste  heeft  tot  doel  alle  risico's  van 
belangenconflicten  uit  te  sluiten  tussen  enerzijds  de  nationale  regelgevende  instantie  die  belast  is met  de  vaststelling  van 
wetgeving voor de postsector en met de  controle op de  toepassing ervan, en anderzijds de ondernemingen die goederen en 
diensten aanbieden op het gebied van de posterijen. In het onderhavige geval bestaat er een dergelijk belangenconflict omdat 
de twee taken binnen hetzelfde ministerie worden uitgeoefend. Bijgevolg is de nuttige werking van artikel 22, lid 1, van richtlijn 
97/67/EG niet verzekerd.”.  In verband met de  regeling  in de postsector  in ons  land, maakte de Commissie    ‐  zonder verder 
gevolg  ‐   een met redenen omkleed advies over waarin naar verluidt een gelijkaardige redenering werd toegepast: Europese 
Commissie, persbericht 20 juli 2001, nr. IP/01/1139. 
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inspections. Although the enforcement of such rules and  inspections  is to some extent  indispensable  in 

the absence of  a  framework  of  community  or  international provisions,  it may  in  some  circumstances 

have the effect of obstructing trade in a manner which is unjustified or at  least disproportionate to the 

(legitimate) aims pursued. Hence the need for proper guarantees, precisely with a view to preventing the 

freedom to import and sell terminal equipment from remaining a dead letter, having no practical effect. 

Amongst those guarantees, the first and perhaps most  important  is the rule set out  in the green paper 

and laid down in article 6 of the directive on terminal equipment, requiring the independence (or, as it is 

sometimes  termed,  the  separation)  of  regulatory  and  supervisory  functions with  regard  to  terminals 

(including the granting of type‐approval) from activities of an economic or commercial nature"965.  

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – HOF VAN JUSTITIE – NOVEMBER 1995 – Het was pas in zijn arrest van november 

1995  – waarbij de Franse wetgeving opnieuw werd aangemerkt als niet in overeenstemming met artikel 

6 van de eindapparatuurrichtlijn 1988 –  dat het Hof een eerste voorzichtige indicatie gaf van wat in zijn 

oordeel  dan wel  het  belang  van  de  verplichting  tot  onafhankelijkheid was  en  de  aanzet  gaf  tot  een 

eerder functionele benadering:   “L’exigence d’indépendance posée par  l’article 6 de la directive 88/301 

vise donc à exclure  tout  risque de conflit d’intérêts entre, d’une part,  l’autorité  régulatrice chargée de 

formaliser  les  spécifications  techniques, de  contrôler  leur application et de délivrer  les agreements et, 

d’autre  part,  les  entreprises  offrant  des  biens  ou  des  services  dans  le  domaine  des 

télécommunications”966. 

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – UITBREIDING TOEPASSINGSGEBIED –  Intussen werd op het ritme van de steeds 

verderschrijdende  liberalisering  van  de  markten,  ook  het  toepassingsgebied  van  de  vereiste 

onafhankelijkheid  steeds  verder  uitgebreid.  Zo  bepaalde  artikel  7  van  de  oorspronkelijke 

dienstenrichtlijn967:  "De  Lid‐Staten  zorgen  ervoor  dat  de  toekenning  van  exploitatievergunningen,  de 

controle op de  typegoedkeuringen en de verplichte specificaties, de  toekenning van  frequenties en het 

toezicht op de gebruiksvoorwaarden vanaf 1 juli 1991 gebeurt door een instantie die onafhankelijk is van 

de  telecommunicatieorganisaties". Maar  net  zoals  de  eindapparatuurrichtlijn  van  1988,  vereiste  de 

dienstenrichtlijn  niet  veel  meer  dan  dat  de  opgesomde  taken  zouden  worden  toegekend  aan  een 

instantie  die  onafhankelijk  was  van  aanbieders  van  telecommunicatienetwerken  of  –diensten.  De 

verplichting was dus strikt beperkt tot een aantal zeer specifieke taken, en tot de verhouding tussen de 

toezichthouder enerzijds, en de aanbieders van telecommunicatiediensten en –netwerken anderzijds. 

2. De mededeling van de Europese Commissie 

NRI  –  EU:  ONAFHANKELIJKHEID  –  GROEIENDE  BEZORGDHEID  –  Naarmate  de markten  vervolgens  geleidelijk 

werden geliberaliseerd, werden meer en meer bevoegdheden aan de nationale regelgevende instanties 

toegekend en werd de  impact  van hun beslissingen op de markten  steeds groter.  Stilaan werden de 

                                                            
965

 Adv. Adv. Gen. Tesauro bij: HvJ 27 oktober 1993, nr. C‐69/91. 

966
 HvJ 9 november 1995, nr. C‐91/94. 

967
 Richtl.Comm. 28 juni 1990, nr. 90/388  betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten, Pb.L 24 

juli 1990, afl. 192,. 10, hierna verkort weergeven als: “dienstenrichtlijn”. 
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marktspelers  zich  ervan  bewust  dat  het  risico  op  belangenvermenging  zich  niet  beperkte  tot  de 

toezichthoudende  instantie zelf, maar eveneens bestond op het niveau van de minister(s) of regering, 

die immers nog steeds voor beide taken verantwoordelijk waren. In de praktijk werd vastgesteld dat de 

meeste lidstaten wel een afzonderlijke markttoezichthoudende instantie hadden opgericht, maar dat er 

toch nog problemen rezen omwille van het feit dat zowel de regelgevende als de operationele belangen 

nog vermengd waren op het niveau van de regering. Die bleef immers niet alleen verantwoordelijk voor 

het bevorderen van de evolutie naar een eerlijkere en vrije mededinging, maar hield vaak ook nog een al 

dan niet controlerend belang  in de belangrijkste aanbieder van netwerken en diensten.  In dat opzicht 

beschouwden  marktspelers  de  beperkte  onafhankelijkheid  van  de  toezichthoudende  instantie  ten 

opzichte van de regering steeds vaker als problematisch. 

NRI  –  EU:  ONAFHANKELIJKHEID  –  MEDEDELING  COMMISSIE  –  OVERZICHT  –  Zich  kennelijk  bewust  van  deze 

mogelijke hindernis voor de evolutie naar vrijere en eerlijkere markten, nam de Europese Commissie het 

initiatief  om  het  vereiste  niveau  van  onafhankelijkheid  toe  te  lichten  in  haar  mededeling  over  de 

implementatie van de dienstenrichtlijn, waarin zij het volgende schreef: "Aangetoond moet worden dat 

er sprake is van een werkelijke scheiding; de verschillende diensten moeten financieel onafhankelijk zijn; 

op overplaatsingen van personeel van de regelgevende instantie naar de exploiterende organisatie dient 

bijzonder toezicht te worden uitgeoefend"968.  Al bij al blijven deze criteria ‐ en dan zeker het eerste ‐ nog 

vrij vaag en, naar onze mening, niet eenduidig terug te brengen tot de rechtspraak van het Europees Hof 

van  Justitie.  Interessanter  nochtans  is  de  opmerking,  in  diezelfde  mededeling  aan  het  Europees 

Parlement en de Raad, dat "bij de volgende vormen van structurele scheiding mag er redelijkerwijs van 

worden uitgegaan dat voornoemde voorwaarden worden vervuld: 

i)  de  onderbrenging  van  de  regelgevende  bevoegdheden  bij  een  departement  van  het  betrokken 

ministerie  wanneer  de  telecommunicatieonderneming  zelf  onder  de  zeggenschap  van  particuliere 

aandeelhouders valt;  

ii) de  toekenning van de betrokken  regelgevende bevoegdheden aan een  instantie die onafhankelijk  is 

van het betrokken ministerie (met uitzondering van de controle op de financiën en de wettigheid van zijn 

besluiten) wanneer deze  laatste  tevens de enige of meerderheidsaandeelhouder  van de exploiterende 

organisatie is, of indien de staat een aanzienlijk deel van de aandelen van die organisatie behoudt." 

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – MEDEDELING COMMISSIE – BEOORDELING – Deze toelichtingen zijn om méér dan 

één reden  interessant. Vooreerst bevestigt de Commissie het principe dat voor de beoordeling van de 

relatie  tussen  telecommunicatieorganisatie  en  overheid  vooral  het  aandeelhouderschap  van  deze 

laatste doorweegt, eerder dan de diverse vormen van administratief  toezicht. Bovendien kan worden 

opgemerkt  dat  deze  interpretatie  niet  geheel  vrijblijvend  is:  hoewel  dergelijke mededeling  voor  de 

lidstaten  en  het Hof  vanzelfsprekend  geen  bindende  verplichtingen  bevat,  hebben  de  lidstaten  door 

                                                            
968

 Med.Comm. over de stand van zaken en de tenuitvoerlegging van Richtlijn 90/388/EEG betreffende de mededinging op de 
markten  voor  telecommunicatiediensten,  Pb.C.  20  oktober  1995  afl.  275,  10  (2‐24),  hierna  verkort  weergegeven  als: 
“mededeling 1995”. 
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haar  niet  formeel  te  betwisten  toch  de  inhoud  ervan  aanvaard.  Al  bij  al  bleef  de  impact  van  de 

mededeling  op  het  terrein  echter  beperkt,  wat  allicht  hoofdzakelijk  is  toe  te  schrijven  aan  de 

processuele autonomie van de  lidstaten, die dus grotendeels zelf de wijze kunnen bepalen waarop zij 

een daadwerkelijke  structurele  scheiding  zullen bewerkstelligen. De mededeling vestigt  in dat opzicht 

trouwens niet meer dan een vermoeden, d.w.z. dat deze scheiding ook op andere wijze kan tot stand 

komen969. Bij haar beoordeling zal de Commissie niet alleen rekening houden met "de wettelijke traditie 

en gebruiken in elke lidstaat", maar eveneens met de concrete werking en het karakter van de nationale 

regelgevende  instantie in de praktijk. Kort na deze mededeling keurden het Europees Parlement en de 

Raad hun richtlijn nr. 95/62970 goed, waarin het begrip ‘nationale regelgevende instantie’ door artikel 2, 

2.,  derde  gedachtestreep  werd  gedefinieerd  als  “in  elke  Lid‐Staat  die  instantie(s)  die  juridisch 

onderscheiden  en  functioneel  onafhankelijk  is  (zijn)  van de  telecommunicatie‐organisaties  en  door  de 

betrokken  Lid‐Staat  onder  meer  met  de  in  deze  richtlijn  bedoelde  regelgeving  is  (zijn)  belast”. 

Ondertussen  liet  de  Europese  Commissie  een  studie  uitvoeren  over  de  stand  van  zaken  op  het 

institutionele  vlak971.  Op  27  juni  1996  heeft  de  Raad  van ministers  van  telecommunicatie  aan  deze 

materie  blijkbaar  ook  een  debat  gewijd.  Het  verslag  daarvan  werd  gedeeltelijk  hernomen  in  de 

parlementaire stukken  in de Belgische Senaat, en maakt melding van een verklaring van de Europese 

Commissie  waarin  zij  aangeeft  dat  de  vereisten  in  verband met  onafhankelijkheid  een  te  bereiken 

resultaat  aangeven, maar  dat het  aan de  lidstaten  vrijstaat de  vorm  en middelen daartoe  te  kiezen. 

Verder  vermeldt  de  Commissie:  “Het  doel  van  de  effectieve  structurele  scheiding  kan  op  een  aantal 

manieren worden bereikt, afhankelijk van de wettelijke en administratieve  tradities van een Lid‐Staat. 

Mogelijke  mechanismen  zouden  kunnen  zijn  het  onderbrengen  van  regelgevende  en  operationele 

activiteiten  in  afzonderlijke  ministeries,  het  onderbrengen  van  de  regelgevende  activiteiten  bij  een 

regelgevende  instantie  of  het  onderbrengen  van  beide  activiteiten  in  één  ministerie,  met  passende 

vrijwaringsclausules die een daadwerkelijke scheiding garanderen.   [alinea] Dit betekent dat de nadruk 

op  de  doeltreffendheid  van  de  scheiding  en  niet  op  de  vorm  ervan  ligt.  Met  het  oog  op  een 

daadwerkelijke scheiding moeten de Lid‐Staten er met name voor zorgen dat :  — regelgevingsbesluiten 

niet beïnvloed worden door overwegingen inzake eigendom;  — commercieel gevoelige informatie die de 

regelgevende  instantie bij haar toezicht op de markt heeft verzameld, niet wordt doorgesluisd naar de 

instantie die optreedt als aandeelhouder of als eigenaar van de exploitant, wanneer de  informatie zou 

kunnen worden gebruikt om concurrentievoordeel te behalen voor een exploitant die eigendom van de 

Staat is of door de Staat gecontroleerd wordt;  — bijzondere garanties in acht worden genomen bij het 

overstappen  van  personeel  van  de  regelgevende  instantie  naar  de  instantie  die  optreedt  als 

aandeelhouder  of  eigenaar  van  de  exploitant,  en  andersom; —  beide  activiteiten —  regelgeving  en 

                                                            
969 Dit  blijkt  uit  de  formulering  zelf,  die  stelt:  "Bij  de  volgende  vormen  van  structurele  scheiding mag  er  redelijkerwijs  van 
worden uitgegaan dat voornoemde voorwaarden worden vervuld". 

970
 Richtl.Raad 13 december 1995, nr. 95/62 betreffende de toepassing van Open Network Provision op spraaktelefonie, Pb.L. 

30 december 1995,  afl. 321, 6.  Zie ook overweging 10 bij die  richtlijn, dat  eens  te meer  spreekt over het  ‘beginsel  van de 
scheiding van regelgevende en uitvoerende taken’. 

971
 FORRESTER, NORALL & SUTTON, The Institutional Framework for the Regulation of Telecommunications and the Application of the 

EC Competition Rules, Brussel, Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1996, 219 p. 
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toezicht/eigendom — gescheiden structuren hebben inzake financiële boekhouding, personeelsbeheer en 

balans;  — geen enkel personeelslid in een van beide instanties te maken krijgt met een belangenconflict 

tussen naleving van de doelstellingen van de overheid als aandeelhouder/eigenaar, en naleving van de 

doelstellingen of verplichtingen van de overheid als regelgever.  [alinea] Deze garanties moeten worden 

opgenomen in de oprichtingsakte van de regelgevende instantie en moeten haar optreden bepalen.”972 

3. Functionele omschrijving en toegenomen onafhankelijkheid 

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – VERDERE UITBREIDING DOOR RICHTLIJNEN –   Met de volledige  liberalisering van 

netwerken  en  diensten  in  het  vooruitzicht,  zou  het  belang  van  de  nationale  regelgevende  instanties 

natuurlijk  opnieuw  aanzienlijk  toenemen.  In  die  overtuiging,  nam  de  Commissie  zich  voor  om  de 

vereisten van onafhankelijkheid voortaan duidelijker neer te schrijven in het richtlijnenkader zelf. Door 

de definitie van de nationale regelgevende instantie aan te passen tot “één of meer instanties die van de 

telecommunicatieorganisaties  juridisch onderscheiden en functioneel onafhankelijk zijn en die door een 

lidstaat  zijn  belast met  het  opstellen  van  en  het  toezicht  op  de  naleving  van machtigingen”  vormde 

artikel  2,  1,  b)  vergunningenrichtlijn973  in  zekere  zin  de  eerste  stap  naar  het  voorkomen  van 

belangenconflicten op het niveau van de regeringen en weg van een loutere oplijsting van taken van de 

nationale  regelgevende  instantie. Deze eerder  functionele omschrijving van het NRI‐begrip werd  later 

bevestigd  door  de  ONP‐spraakrichtlijn974, waarvan  artikel  2  g)  de  ‘nationale  regelgevende  instantie’ 

omschreef als: “in elke lidstaat de instantie(s) die door de betrokken lidstaat onder meer met de in deze 

richtlijn bedoelde regelgevingstaken (is) zijn belast”. De uitbreiding op het vlak van de onafhankelijkheid 

werd overigens eveneens beter afdwingbaar geformuleerd door artikel 1, 6. van de wijzigingsrichtlijn‐

ONP975, dat een nieuw artikel 5bis  inlaste  in de ONP‐kaderrichtlijn976. Het  tweede  lid van dat nieuwe 

artikel  luidt  als  volgt:  "Teneinde  de  onafhankelijkheid  van  nationale  regelgevende  instanties  te 

waarborgen, dienen: 

 de nationale regelgevende instanties juridisch gescheiden en functioneel onafhankelijk te zijn 
van alle organisaties die telecommunicatienetwerken, ‐uitrusting of –diensten verschaffen; 

 lidstaten  die  het  eigendom  behouden  van  of  die  een  belangrijke mate  van  zeggenschap 
hebben over de organisaties  die  telecommunicatienetwerken  en/of  –diensten  verschaffen, 
ervoor  zorg  te  dragen  dat  er  een  daadwerkelijke  structurele  scheiding  bestaat  tussen  de 

                                                            
972

 Parl.St. Senaat 1997‐98, nr. 808/3, 68‐69. 

973
  Richtl.EP  en  Raad  10  april  1997,  nr.  97/13  betreffende  een  gemeenschappelijk  kader  voor  algemene machtigingen  en 

individuele  vergunningen  op  het  gebied  van  telecommunicatiediensten,  Pb.L.  7  mei  1997,  afl.  117,  15,  hierna  verkort 
weergegeven als: “vergunningenrichtlijn”. 

974 Richtl.EP en Raad 26 februari 1998, nr. 98/10 inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en 
inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat, Pb.L. 1 april 1998, afl. 101, 24. 

975
 Richtl EP en Raad 6 oktober 1997, nr. 97/51 tot wijziging van de Richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EG van de Raad met het 

oog op de aanpassing aan een door concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie, Pb.L. 29 oktober 1997, afl. 295, 
23. 

976
 Richtl. Raad nr. 90/387, 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor telecommunicatiediensten 

door middel van de tenuitvoerlegging van Open Network Provision, Pb.L. 27 juli 1990, afl. 192, 1, meermaals gewijzigd. 
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regelgevende  functie  en de met het  eigendom of met de  zeggenschap  verband houdende 
activiteiten." 

 
NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – UITBREIDING – BEOORDELING – Toegegeven, ten opzichte van de tekst uit de 

oorspronkelijke mededeling of verklaring van de Commissie heeft de  formulering van de  richtlijn aan 

kracht ingeboet. "Daadwerkelijke structurele scheiding" zegt op zich niet zoveel meer dan de bepalingen 

die  reeds  figureerden  in  de  eindapparatuurrichtlijn  of  de  dienstenrichtlijn,  tenzij men  dit  natuurlijk 

interpreteert  in  het  licht  van  voornoemde  mededeling  en  aanneemt  dat  aan  de  vereiste  van 

"daadwerkelijke  structurele  scheiding"  pas  is  voldaan  indien  regelgevende  bevoegdheden  worden 

toegekend aan "een instantie die onafhankelijk is van het betrokken ministerie (met uitzondering van de 

controle op de financiën en de wettigheid van zijn besluiten)". 

Terwijl duidelijk  is dat de eerste zin van het artikel door nagenoeg  letterlijk de bepalingen uit eerdere 

richtlijnen  over  te  nemen  geen  nieuwe  eisen  bevat  op  het  vlak  van  de  onafhankelijkheid  in  het 

algemeen,  stelt  de  tweede  zin  voortaan  duidelijk  dat  voor  een  lidstaat  die  een  bepaalde mate  van 

operationele  zeggenschap  behoudt  bijkomende  vereisten  gelden.  In  dat  geval,  is  de  lidstaat  immers 

verplicht om ervoor zorg te dragen “dat er een daadwerkelijke structurele scheiding bestaat tussen de 

regelgevende functie en de met het eigendom of met de zeggenschap verband houdende activiteiten” 977. 

Maar opnieuw moet worden vastgesteld dat deze tekst veel meer ruimte  laat aan de  lidstaten dan de 

mededeling  1995,  aangezien  de  vereiste  “daadwerkelijke  structurele  scheiding”  niet  verder  wordt 

toegelicht  in de preambules van de richtlijn, die zich beperken tot enkele algemene  indicaties over de 

doelstelling van de onafhankelijkheid, nu zij stellen: 

“(9) Overwegende dat overeenkomstig het beginsel van de  scheiding van  regelgevende en operationele 

functies,  de  lidstaten met  het  oog  op  de  onpartijdigheid  van  de  besluiten  de  onafhankelijkheid  van  de 

nationale  regelgevende  instantie,  respectievelijk  instanties  dienen  te  garanderen  en  ervoor  dienen  te 

zorgen  dat  de  nationale  regelgevende  instantie,  respectievelijk  instanties  van  iedere  lidstaat  bij  de 

uitvoering  van  het  in  de  toepasselijke  communautaire  wetgeving  neergelegde  regelgevingskader  een 

sleutelrol vervullen; dat deze eis van onafhankelijkheid niets afdoet aan de institutionele autonomie en de 

constitutionele verplichtingen van de lidstaten, of aan het beginsel van neutraliteit met betrekking tot de 

regels  in de  lidstaten die ten grondslag  liggen aan de regeling van het eigendomsrecht, overeenkomstig 

artikel 222 van het Verdrag; dat de nationale regelgevende instanties over de nodige middelen (personeel, 

expertise en geldelijke middelen) moeten beschikken om de hun opgedragen taken te kunnen uitvoeren;” 

4. Artikel 3 en 11 kaderrichtlijn 

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – ART. 3 KADERRICHTLIJN – ONDUIDELIJKHEID – Uiteindelijk  resulteerden al deze 

ontwikkelingen  in  artikel  3  van  de  huidige  kaderrichtlijn,  dat  bijgevolg  eveneens weinig  concrete  of 

moeilijk afdwingbare bepalingen op het vlak van de onafhankelijkheid van de nationale  regelgevende 

instanties  lijkt te bevatten978. Het artikel neemt de bepalingen van eerdere richtlijnen immers opnieuw 

                                                            
977

 R. QUECK, “The Future of National Telecommunications Regulatory Authorities”, Info 2000, vol. 3, 265‐268. 

978
  Tenzij wat  betreft  de  expliciete  uitbreiding  van  het  beginsel  van  het  afscheiden  van  bevoegdheden  op  het  vlak  van  de 

bevoegdheden van lokale overheden inzake doorgangsrechten (art. 11, al. 2 kaderrichtlijn), infra. 
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nagenoeg  letterlijk  over  en  bevat  geen  verdere  indicaties  over  wat  nu  als  “functionele 

onafhankelijkheid” of “daadwerkelijke structurele scheiding” dient te worden beschouwd. In elk geval is 

duidelijk dat voor voorstellen om op dit vlak strengere vereisten te formuleren geen meerderheid kon 

worden  gevonden979.  Er  zijn  dus  geen  duidelijke  criteria  voor  handen  over  hoe  de  lidstaten  deze 

vereisten moeten implementeren in hun nationale wetgeving. Verder was ook niet duidelijk wat moest 

worden  beschouwd  als  “de  eigendom  van  of  de  zeggenschap  over  elektronische‐

communicatienetwerken en/of ‐diensten aanbiedende ondernemingen behouden”.  

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – ART. 3 KADERRICHTLIJN – BELEIDSDOCUMENTEN – Indicaties op dat vlak zijn enkel 

terug  te  vinden  in  eerdere  (doorgaans  niet‐bindende)  bronnen  zoals  de mededeling  1995  en/of  het 

verslag  van  de  vergadering  van  de  Raad  van  Telecommunicatieministers  van  27  juni  1996.  Uit  de 

preambules  bij  de  richtlijn  uit  2002  kunnen  evenmin  weinig  zekere  conclusies  worden  getrokken, 

behalve  misschien  dat  de  vereisten  van  ‘functionele  scheiding’  en  ‘daadwerkelijke  en  structurele 

scheiding’ voor de lidstaten de verplichting met zich meebrengen om het risico op conflicten tussen de 

regelgevende  en  toezichthoudende  belangen  en  de  operationele  belangen  van  de  overheid  te 

minimaliseren, en om te zorgen voor de onpartijdigheid van hun beslissingen. Nochtans vermeldt ook de 

kaderrichtlijn  opnieuw  expliciet  de  grenzen  van  deze  verplichting  door  te  stellen  :  “Deze  eis  van 

onafhankelijkheid doet niet af aan de  institutionele autonomie en de constitutionele verplichtingen van 

de lidstaten of aan het beginsel van neutraliteit met betrekking tot de regeling van het eigendomsrecht 

in de  lidstaten, dat  is neergelegd  in artikel 295 van het Verdrag”980. Op dit punt  lijkt het dus minstens 

redelijk te besluiten dat de verplichting om mogelijke belangenconflicten te vermijden dus niet vereist 

dat  lidstaten maatregelen  nemen  die  (disproportioneel?)  ingaan  tegen  hun  eigen  grondwettelijke  of 

administratiefrechtelijke tradities of bepalingen.  

NRI  –  EU:  ONAFHANKELIJKHEID  –  ART.  3,  2.  KADERRICHTLIJN  –  ALGEMENE  VERPLICHTING  – Met  dit  alles  in  het 

achterhoofd,  kan  dus worden  geconcludeerd  dat  de  kaderrichtlijn  in  elk  geval  twee  van  elkaar  erg 

verschillende  sets  van  vereisten  inzake  onafhankelijkheid  bevat.  De  eerste  zin  van  artikel  3,  2. 

kaderrichtlijn  is van  toepassing op alle  lidstaten. Allemaal moeten zij ervoor zorgen dat hun nationale 

regelgevende  instanties  juridisch onderscheiden en  functioneel onafhankelijk  zijn  van  aanbieders  van 

netwerken en/of diensten. Het  toepassingsgebied van deze  verplichting  is dus beperkt  tot de directe 

relatie  tussen  de  nationale  regelgevende  instantie  enerzijds,  en  de  marktspelers  anderzijds.  In  de 

praktijk moeten alle lidstaten dus twee verschillende dingen garanderen. Zo moeten zij vooreerst zorgen 

dat hun nationale regelgevende instanties nooit tot dezelfde juridische persoon zullen behoren als een 

aanbieder van diensten of netwerken.  Het toekennen van zelfs het kleinste deel van de regelgevende of 

                                                            
979

 Zie bvb. het voorstel van het EP  in zijn eerste  lezing van het voorstel dat uiteindelijk aanleiding gaf  tot de kaderrichtlijn, 
waarin het parlement aandringt om “politieke en economische onafhankelijkheid” van de NRIs te vereisen, of te bepalen dat 
“instanties die  regelgevende  taken uitvoeren,  in staat zijn naar eigen  inzicht op  te  treden, zonder verdere  toestemming van 
andere  instellingen of organen, en dat  tegen hun besluiten  alleen beroep  kan worden  ingesteld overeenkomstig  artikel 4”: 
Wetgevingsresolutie EP 1 maart 2001, over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake een 
gemeenschappelijk  regelgevingskader  voor  elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten  (COM(2000)  393  —  C5‐
0428/2000 — 2000/0184(COD)), Pb.C. 1 oktober 2001, afl. 277, 97 (amendement 22). 

980
 Overweging 11 kaderrichtlijn. 
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markttoezichthoudende taak aan één of meerdere marktspelers zou dus een inbreuk op deze bepaling 

inhouden981. Naast deze  strikte  scheiding op het  vlak  van de  rechtspersoonlijkheid,  vereist dit  artikel 

echter  ook  een  “functionele  onafhankelijkheid”  van  de  nationale  regelgevende  instantie  in  haar 

verhouding  met  de  marktspelers.  Wij  zijn  van  oordeel  dat  deze  verplichting  inhoudt  dat  lidstaten 

moeten  garanderen  dat  marktspelers  niet  kunnen  interfereren  met  de  beslissingen  van  de 

markttoezichthoudende  instantie.  Of  anders  gezegd:  marktspelers  mogen  de  beslissingen  van  de 

toezichthouders niet in hun voordeel kunnen beïnvloeden. 

NRI  –  EU: ONAFHANKELIJKHEID  – ART.  3,  2.  KADERRICHTLIJN  –  BIJKOMENDE  VERPLICHTING  –  Enkel wanneer  een 

lidstaat  de  eigendom  van  of  de  zeggenschap  over  een  aanbieder  van  elektronische‐

communicatienetwerken of –diensten behoudt, is zij op grond van artikel 3, 2. tweede zin kaderrichtlijn 

verplicht om een daadwerkelijke en structurele scheiding [te realiseren] tussen de regelgevende taken en 

de met eigendom of zeggenschap verband houdende activiteiten. In de praktijk reflecteert dit artikel de 

terechte bezorgdheid van marktspelers en de Europese Commissie dat  lidstaten die een operationeel 

belang behouden, gekenmerkt worden door een verhoogd risico op belangenvermenging. Aangezien het 

voor  dergelijke  vermenging  van  belangen  helemaal  niet  is  vereist  dat  een  lidstaat  een 

meerderheidsaandeel behoudt in een operator, lijkt het redelijk ervan uit te gaan dat deze bepaling ook 

van toepassing  is wanneer een lidstaat slechts een minderheidsaandeel heeft in een aanbieder. Ook in 

dat geval zou dus de strengere vereiste van  ‘daadwerkelijke en structurele scheiding’ moeten worden 

nageleefd982. De verplichting om een daadwerkelijke en structurele scheiding te realiseren,  is duidelijk 

strenger omdat zij een veel ruimer toepassingsgebied heeft. Terwijl de verplichting  inzake  ‘functionele 

scheiding’ enkel betrekking heeft op de directe verhouding tussen de nationale regelgevende  instantie 

en de marktspelers,  gaan wij  ervan uit dat de daadwerkelijke en  structurele  scheiding moet worden 

gerealiseerd op het vlak van de organisatie van de  regelgevende  functie en de activiteiten  in verband 

met eigendom of zeggenschap.  In concreto  lijkt dit ons  te betekenen dat  lidstaten,  rekening houdend 

met  hun  grondwettelijke  en  administratiefrechtelijke  bepalingen  en  tradities,  elk  mogelijk 

belangenconflict, op elk mogelijk niveau van hun administraties moeten vermijden. 

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – ART. 3, 2.  KADERRICHTLIJN  –  INTERPRETATIE – Deze  conclusie  lijkt  te worden 

gevolgd door het grootste deel van de  rechtsleer983,  terwijl sommige auteurs expliciet stellen dat een 

lidstaat  niet  verplicht  is meer  te  doen  dan  het  toekennen  aan  twee  verschillende ministers  van  het 

                                                            
981

  Uitzonderlijk  interessant  zou  zijn  hoe  het  Hof  bijvoorbeeld  zou  omgaan  met  nieuwere  of  flexibelere  vormen  van 
overheidsoptreden, zoals co‐ en zelfregulering... 

982
 Diezelfde opinie is overigens ook terug te vinden in de mededeling 1995, waarin de Commissie stelt dat daadwerkelijke en 

structurele  scheiding  van  toepassing  is  wanneer  een  lidstaat  “tevens  de  enige  of  meerderheidsaandeelhouder  van  de 
exploiterende organisatie is, of indien de staat een aanzienlijk deel van de aandelen van die organisatie behoudt”: Med.Comm. 
over de stand van zaken en de tenuitvoerlegging van Richtlijn 90/388/EEG betreffende de mededinging op de markten voor 
telecommunicatiediensten, Pb.C. 20 oktober 1995 afl. 275, 10. 

983
  Zie  onder  meer:  R.  SCHÜTZ  en  T.  ATTENDORN,  ‘Das  neue  Kommunikationsrecht  der  Europäischen  Union  –  Was  muss 

Deutschland änderen?’, MMR 2002, 4, 25; G. BENDER,  ‘Regulieringsbehörde quo vadis?’, K&R 2001, 10, 509 en W. ESCHWEILER, 
“Die Regulierungsbehörde im Spannungsfeld zwischen Unabhängigkeit und Weisungsunterworfenheit”, K&R 2001, 5, 241 
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toezicht over de nationale regelgevende instantie en het beheer van het staatsbelang in een operator984. 

Ook de Europese Commissie beantwoordde een aan haar schriftelijkelijke vraag in die zin. Op een vraag 

over  de  onafhankelijkheid  van  de  Duitse  regelgevende  instantie  stelde  ze:  “In  Duitsland  is  de 

„Regulierungsbehörde  für Post und Telekommunikation” belast met de regelgevende taken  [sic] terwijl 

het Ministerie  van  Economische  Zaken  belast  blijft met  de  beleidsbepalende  taken. De  regelgevende 

functie  en  de  activiteiten  van  de  gevestigde  exploitant  zijn  van  elkaar  gescheiden  doordat  de 

verantwoordelijkheid  voor het overheidsaandeel  in Deutsche Telekom bij het Ministerie  van  Financiën 

berust.  [alinea]  Gezien  het  bovenstaande  is  het  in  het  onderhavige  geval  de  taak  van  de  Duitse 

autoriteiten  om  te  beslissen  op  welke  wijze  ministers  gebruik  maken  van  hun  beleidsbepalende 

bevoegdheden, op voorwaarde dat de mogelijkheid wordt uitgesloten dat de minister van Financiën de 

besluiten van de NRI beïnvloed[t].985”  Hoewel nog zou kunnen worden geargumenteerd dat in dit laatste 

geval er geen voldoende structurele scheiding bestaat op het niveau van de regering, lijkt het ook ons de 

meest pragmatische oplossing,  aangezien niet  valt  in  te  zien hoe een  striktere  scheiding  zou  kunnen 

worden  gerealiseerd  tussen  het  beheer  van  het  overheidsbelang  enerzijds  en  het  toezicht  over  de 

nationale  regelgevende  instantie  anderzijds,  zonder  één  van  die  twee  taken  buiten  de  overheid  te 

plaatsen  (bijvoorbeeld: door een privatisering enerzijds, wat door de  richtlijnen nooit werd vereist, of 

door  het  organiseren  van  de  toezichthouders  als  volledig  onafhankelijk  van  de  uitvoerende  of 

wetgevende macht anderzijds, wat vanuit grondwettelijk oogpunt vaak niet mogelijk  zal  zijn).   Hierbij 

moet tenslotte worden opgemerkt dat sommigen de bovenstaande bepalingen interpreteren in een zin 

die nauwer  aansluit bij de mededeling  van de Commissie uit 1995,  zodat de  controle over  zowel de 

regelgevende als de operationele taak zelfs aan één minister zou kunnen worden toegekend, zolang de 

controle  over  de markttoezichthouder  niet meer  inhoudt  dan  een  toezicht  op  de  begroting  en  de 

legaliteit van zijn beslissingen986. 

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – ART. 3, 2. KADERRICHTLIJN – SLOTBEMERKING – Na deze grondige analyse van de 

verschillende bepalingen op het vlak van de onafhankelijkheid van nationale  regelgevende  instanties, 

lijkt dus niet veel meer te kunnen worden geconcludeerd dan dat de evaluatie van het vereiste niveau 

van  onafhankelijkheid  meer  een  zaak  is  van  feitelijkheden  en  concrete  situaties,  daarbij  rekening 

houdend met de nationale constitutionele vereisten, en met de juridische traditie en eigenheid van elke 

lidstaat. Dit  lijkt verder te worden bevestigd door de toevoeging aan het artikel 3, 3. kaderrichtlijn dat 

nationale  regelgevende  instanties  hun  bevoegdheden  onpartijdig  en  op  transparante  wijze  moeten 

uitoefenen. Het minste dat op dit punt kan worden geconcludeerd,  is dat het  laatste woord hierover 

allicht  nog  niet  is  gezegd.  Enerzijds  geeft  de  tekst  van  de  richtlijn  o.i.  duidelijk  blijk  van  weinig 

                                                            
984

 Zie bijvoorbeeld: J. SCHERER,  ‘Die Umgestaltung des europäischen und deutschen Telekommunikationsrechts durch das EU‐
Richtlinienpaket  –  Teil  I’,  K&R  2002, Heft  6,  279‐280  en D. GERADIN,  ‘Institutional Aspects  of  EU  Regulatory  Reforms  in  the 
Telecommunications sector: an Analysis of the Role of National Regulatory Authorities’, Jounal of Network Industries 2000, vol. 
1, no. 1, 18‐20 (5‐32). 

985
 Schriftelijke vraag E‐3977/98 van W.G. van Velzen aan de Commissie, Pb.C. 11 oktober 1999, afl. 198, 107‐108. 

986
 R. QUECK, “The Future of National Telecommunications Regulatory Authorities”, Info 2000, vol. 3, 266. 
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bijkomende ambitie op het vlak van de onafhankelijkheid van de nationale regelgevende  instanties987, 

nu  de  bepalingen  uit  eerdere  richtlijnen  nagenoeg  ongewijzigd  worden  overgenomen,  en  door  het 

verwerpen van het voorstel van de Europese Commissie om ingeval van het behoud van zeggenschap in 

een  aanbieder  van  diensten of netwerken  een  volledige  en  effectieve  structurele  scheiding  te  eisen. 

Anderzijds  lijken deze  zwakke en moeilijk afdwingbare bepalingen de Commissie  toch niet  te hebben 

tegengehouden  om  onder  druk  van  mogelijke  inbreukprocedures  op  het  terrein  steeds  verdere 

toegevingen van lidstaten af te dwingen988. 

NRI – EU: ARTIKEL 11 KADERRICHTLIJN – Vermeldenswaard  tenslotte  is artikel 11 kaderrichtlijn, dat  inzake 

het  toekennen  van  doorgangsrechten  zowel  op  het  vlak  van  de  onafhankelijkheid  van  de  betrokken 

instantie,  als  op  het  vlak  van  het  beroep  tegen  de  genomen  beslissingen,  gelijkaardige  vereisten 

vaststelt, met dien verstande dat de onafhankelijkheid  in dit geval bovendien ook gegarandeerd moet 

worden op het niveau van lokale overheden989. 

5. Hof van Justitie 2008 

NRI – ARTIKEL 3 EN 10 KADERRICHTLIJN – PREJUDICIËLE VRAAG – In zijn arrest van 6 maart 2008 spreekt het Hof 

van Justitie zich uit over een prejudiciële vraag die haar door de Spaanse Tribunal Supremo was gesteld. 

Voor het Tribunal was een geschil aanhangig gemaakt tussen de Spaanse markttoezichthouder voor de 

telecommunicatie, de Comisión del Mercado de  las Telecomunicaciones (CMT) en de Spaanse overheid 

over de wettigheid van het koninklijk besluit van 10 december 2004 met betrekking tot de toegang tot 

de markten, de toegang tot netwerken en tot nummeringscapaciteit990. Op het vlak van de toekenning 

van nummers bevatte dit besluit naast een  aantal  algemene bepalingen over de  toekenning ook het 

nummerplan als een bijlage.  In het geschil over de overeenstemming van dit besluit met de Spaanse 

telecommunicatiewet991  kwam  ook  de  interpretatie  aan  de  orde  die  aan  artikel  10  §1  kaderrichtlijn 

diende  te worden  gegeven.  De  CMT was  immers  van  oordeel  dat  verschillende  bepalingen  van  het 

betwiste koninklijk besluit haar bevoegdheden op het vlak van  toekennen van nummers dermate aan 

banden had gelegd dat zij een  inbreuk vormden op de artikelen 3 en 10 kaderrichtlijn. Met het oog op 

het beslechten van dit geschil stelde het Tribunal Supremo aan het Hof van Justitie vooreerst de vraag of 

de  lidstaten  op  grond  van  de  artikelen  3,  2.  en  10  kaderrichtlijn  verplicht  zijn  om  de  “regelgevende 

functies” enerzijds en het “operationele belang“ anderzijds op het vlak van het toekennen van nummers 

                                                            
987

 Ook het feit dat de verplichting voor lidstaten om ervoor te zorgen dat de NRIs voldoende middelen worden toegekend op 
het vlak van personeel, expertise en budget werd verschoven uit het dispositief van de kaderrichtlijn naar zijn overweging 11 
wijst is in dat opzicht veelzeggend… 

988
 Infra. 

989
 Overigens een o.i. begrijpelijke, maar zeer verregaande vereiste, waarvan het nog maar de vraag is of en hoe overheden die 

participeren in aanbieders van netwerken of diensten hieraan kunnen voldoen... 

990
 Real Decreto 2296/2004 por el que se aprueba el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las 

redes y numeración, 10 december 2004, BOE nr. 314, 30 december 2004, p. 42372. 

991
 Ley General 32/2003 de Telecomunicaciones, 3 november 2003, BOE nr. 264, 4 november 2003, p. 38890. 



 
 

 
262 
 

en het beheer van het nummeringplan toe te kennen aan twee verschillende overheden992. Vervolgens 

stelde het Tribunal Supremo ook expliciet de vraag naar de mogelijkheid om minstens een gedeelte van 

de betwiste bevoegdheden door de centrale overheid zelf te laten uitoefenen, met minder uitgebreide 

bevoegdheden van de markttoezichthoudende instantie als noodzakelijk gevolg993. 

NRI – ART. 3  EN 10  KADERRICHTLIJN – HOF VAN  JUSTITIE –  “FONCTIONS DE REGLEMENTATION” – PRINCIPE –  In  zijn 

antwoord  op  de  vraag  naar  de  mogelijkheid  voor  lidstaten  om  de  bevoegdheid  van  nationale 

regelgevende  instanties te omkaderen, of te beperken door middel van regelgevend optreden door de 

uitvoerende macht, besteedt het Hof enige  aandacht  aan de problematiek  van de onafhankelijkheid. 

Zich  allicht  bewust  van  het  delicate  evenwicht  tussen  de  processuele  autonomie  van  de  lidstaten 

enerzijds,  en  de  doelstelling  op  het  vlak  van  de  onafhankelijkheid  van  de  “nationale  regelgevende 

instanties” anderzijds, lijkt het Hof een eerder voorzichtige houding aan te nemen. Zo stelt het Hof dat 

de  lidstaten  de  onafhankelijkheid  van  hun  regelgevende  instanties  dienen  te  garanderen 

overeenkomstig het principe van de scheiding van de regelgevende en operationele functies en met als 

doel de onpartijdigheid van de beslissingen van die instanties te verzekeren994. Na vervolgens te hebben 

gesteld  dat  artikel  3,  2.  kaderrichtlijn  de  modaliteiten  bevat  die  moeten  toelaten  om  de 

onafhankelijkheid te vrijwaren995, en dat zowel de reglementaire als de regulerende bevoegdheden tot 

de  “regelgevende  functie” behoren996, buigt het Hof  zich over de  vraag of de  “reglementaire” en de 

“regulerende”  bevoegdheden  aan  twee  verschillende  instanties  mogen  worden  toegekend997. 

Uiteindelijk  komt  het  Hof  tot  de  weinig  verbazende  conclusie  dat  de  artikelen  10,  1.  en  3,  2. 

kaderrichtlijn niet  in de weg staan aan dergelijke opsplitsing van de bevoegdheden. Wel dienen  in dat 

geval  beide  overheden  als  nationale  regelgevende  instantie  te  worden  beschouwd  en  als  dusdanig 

worden aangemeld bij de Commissie. Beide instanties dienen bijgevolg te voldoen aan de modaliteiten 

voor onafhankelijkheid zoals voorzien in artikel 3, 2. kaderrichtlijn998. Het Hof besluit dat deze zienswijze 

niet alleen volgt uit artikel 3, 2. kaderrichtlijn zelf, maar bovendien ook steun vindt  in artikel 3, 4. en 

overweging 11 van de richtlijn, alsook  in de definitie van het begrip  ‘nationale regelgevende  instantie’ 

                                                            
992

 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 11 : « En vertu des articles 3, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la directive [‘cadre’], 
lus en liaison avec  le onzième considérant de celle‐ci,  les États membres sont‐ils tenus d’attribuer à des autorités distinctes  les 
‘fonctions  de  réglementation’,  d’une  part,  et  celles  d’‘exploitation’,  d’autre  part,  en  matière  d’assignation  des  ressources 
nationales de numérotation et de gestion des plans nationaux de numérotation? ». 

993
 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 11 : « Lorsqu’un État membre, en transposant dans l’ordre interne la directive [‘cadre’], a 

chargé une autorité  réglementaire spécifique de  l’assignation des  ressources nationales de numérotation et de  la gestion des 
plans nationaux de numérotation, peut‐il simultanément réduire les compétences de cette autorité réglementaire en la matière 
en les attribuant à d’autres ou à l’administration étatique elle‐même, de sorte qu’il y a en réalité une gestion partagée desdites 
ressources entre plusieurs autorités? ». 

994
 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 13. 

995
 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 14. 

996
 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 15. 

997
 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 16. Het Hof gebruikt echter zelf de (Franse) begrippen: “les fonctions de réglementation” 

enerzijds, en “celles de gestion en matière d’assignation des resscources nationales de numérotation et de plans nationaux de 
numérotation" anderzijds. 

998
 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 17. 
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zoals voorzien in artikel 2, g) van diezelfde richtlijn999. Uiteindelijk komt het Hof dus tot de conclusie dat 

de  in  het  concrete  geschil  betwiste bevoegdheden wel  degelijk deel uitmaken  van  de  ‘regelgevende 

functies’,  maar  dat  de  richtlijnen  geen  verbod  inhouden  voor  de  lidstaten  om  deze  functies  aan 

verschillende instanties toe te kennen1000. 

NRI – ART. 3 EN 10 KADERRICHTLIJN – HOF VAN JUSTITIE – “FONCTIONS DE REGLEMENTATION” – OPSPLITSBAARHEID – In 

zijn antwoord op de tweede vraag brengt het Hof wel enige verdere beperkingen of verduidelijkingen 

aan  de  eerder  goedgekeurde  principiële  mogelijkheid  tot  opsplitsing  van  de  ‘regelgevende 

bevoegdheden’.  Zo  herhaalt  het  Hof  dat  de  lidstaten  ondanks  het  beginsel  van  de  institutionele 

autonomie toch gehouden zijn alle doelstellingen en verplichtingen uit de kaderrichtlijn na te leven1001. 

Op dit vlak verwijst het Hof niet alleen naar de bepalingen in verband met onafhankelijkheid (artikel 3, 2. 

kaderrichtlijn), maar  tevens  naar  de  verplichting  om  de  respectieve  taken  van  elke  instantie  in  een 

gemakkelijk toegankelijke vorm bekend te maken (artikel 3, 4 kaderrichtlijn) en naar de verplichting om 

de  Europese  Commissie  in  kennis  te  stellen  van  alle  ‘nationale  regelgevende  instanties’  en  hun 

onderscheiden  verantwoordelijkheden  (artikel  3,  6.  kaderrichtlijn)1002.  Specifiek  op  het  vlak  van  de 

onafhankelijkheid lijkt het Hof een voorzichtige aanzet te geven in verband met de verdere omschrijving 

van de verplichting  inzake  functionele scheiding door vervolgens  te  stellen: “Derhalve dient, wanneer 

deze bevoegdheden, al  is het maar ten dele, bij ministeriële  instanties berusten, elke  lidstaat ervoor te 

zorgen dat deze  instanties niet  rechtstreeks of  indirect bij de  „operationele  functies”  in de  zin van de 

„kaderrichtlijn” betrokken zijn.”1003. Het Hof beantwoordt de tweede vraag vervolgens in die zin dat niets 

in de weg staat om de regelgevende bevoegdheden aan meerdere instanties toe te kennen, voor zover 

hun  taakverdeling  in  een  toegankelijke  vorm  is  publiek  gemaakt  en  aan  de  Europese  Commissie  is 

meegedeeld. 

6. Toezichthouders audiovisuele sector 

NRI  –  AUDIOVISUELE  SECTOR  –  Omwille  van  het  belang  in  de  specifieke  Belgische  context1004  van 

markttoezicht  in de omroepsector, brengen wij hieronder kort de bepalingen  in herinnering die  in de 

audiovisuele sector gelden.  Inhoudelijk beperken wij ons echter  toe  te wijzen op het  schrille contrast 

met  de  elektronische‐communicatiesector  op  het  vlak  van  de  geldende  vereisten  inzake  statuut  en 

bevoegdheden  van de  toezichthoudende  instanties, aangezien artikel 3, al. 6 van de geconsolideerde 

AVMD‐richtlijn slechts bepaalt: “De Lid‐Staten zorgen er  in het kader van hun wetgeving met passende 

middelen voor dat de onder hun bevoegdheid vallende aanbieders van mediadiensten de bepalingen van 

deze richtlijn daadwerkelijk naleven”. Hierbij valt weliswaar op te merken dat de betrokken bepaling in 

                                                            
999

 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 18‐20. 

1000
 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 21. 

1001
 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 24. 

1002
 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 25. 

1003
 HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07, r.o. 26. 

1004
 Supra Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B “Samenwerking”, p. 160 e.v. 
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haar oorspronkelijke versie1005 allicht nóg meer onafdwingbaar was, aangezien die luidde: “De Lid‐Staten 

zien er met passende middelen  in het kader van hun wetgeving op toe dat de onder hun bevoegdheid 

vallende  televisie‐omroeporganisaties  zich  houden  aan  de  bepalingen  van  deze  richtlijn.”.  Door  de 

AVMD‐richtlijn werd wel een nieuw artikel 23ter ingevoegd, dat bepaalt: “De lidstaten nemen passende 

maatregelen om elkaar en de Commissie de informatie te verschaffen die nodig is voor de toepassing van 

de bepalingen van deze richtlijn, en met name de artikelen 2, 2 bis en 3, met name via hun bevoegde 

onafhankelijke regulerende organen”, maar het ligt voor de hand dat hieruit voor de lidstaten weinig of 

geen afdwingbare vereisten op het vlak van het statuut en/of de bevoegdheden volgen. Pogingen van 

de Europese Commissie om meer te vereisen1006, blijven totnogtoe in de audiovisuele sector dus zonder 

resultaat.  Verder  bepaalt  artikel  23bis  AVMD‐richtlijn wel  dat  de  lidstaten  over  de  toestand  en  de 

ontwikkeling  van  de  regelgevende  werkzaamheden  betreffende  audiovisuele  mediadiensten  wordt 

overlegd  in de  schoot van het Contactcomité1007. Tenslotte verwijzen wij op dit vlak ook nog naar de 

aanbeveling die over dit onderwerp door de Raad van Europa werd aangenomen en waarvan de bijlage 

een  aantal  criteria  bevat,  zoals  in  verband met  de  aanstelling  en  samenstelling  van  de  regulerende 

instantie, in verband met de financiële onafhankelijkheid en de bevoegdheden ervan en in verband met 

haar verantwoordingsplichten1008, alsook naar de verklaring van het Comité van Ministers van diezelfde 

Raad1009. 

7. Synthese 

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – BEOORDELING HUIDIGE STAND VAN ZAKEN – Hoewel het Hof van Justitie zich al bij 

al  weinig  expliciet  heeft  uitgedrukt,  allicht  onder  meer  omdat  de  formulering  van  de  gestelde 

prejudiciële vragen zich daar ook toe  leende,  lijkt eens te meer bevestigd dat de richtlijnen onder het 

begrip  ‘nationale  regelgevende  instanties’ niet enkel de markttoezichthoudende of marktregulerende 

instellingen  begrijpt,  maar  ook  wet‐  en  of  regelgevende  instanties  die  een  taak  uitvoeren  die 

overeenkomstig  de  richtlijnen  door  een  ‘nationale  regelgevende  instantie’  moet  wordt  uitgevoerd. 

Hoewel  deze  zienswijze  in  beginsel  al  volgt  uit  de  louter  functionele  omschrijving  van  het  begrip 

‘nationale  regelgevende  instantie’,  kunnen  hierbij  toch  enkele  kritische  bemerkingen  worden 

geformuleerd.  In  de  eerste  plaats  kan worden  opgemerkt  dat  zij  een  breuk  lijkt  te  vormen met  de 

opvatting die  totnogtoe  leefde bij marktspelers, overheden en de Europese Commissie.  In de praktijk 

                                                            
1005

  Art.  3,  al.  2  Richtl.  Raad  3  oktober  1989,  nr.  89/552  betreffende  de  coördinatie  van  bepaalde  wettelijke  en 
bestuursrechtelijke bepalingen  in de Lid‐Staten  inzake de uitoefening van televisie‐omroepactiviteiten, Pb.L. 17 oktober 1989, 
afl. 298, 23. 

1006
 B.Comm, 13 december 2005, nr.  , COM(2005)646, Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging  van  richtlijn  89/552/EEG  van  de  Raad  betreffende  de  coördinatie  van  bepaalde wettelijke  en  bestuursrechtelijke 
bepalingen  in de  lidstaten  inzake de uitoefening van televisie‐omroepactiviteiten.   Art. 1, al. 20 daarvan  luidde als volgt: “De 
lidstaten garanderen de onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instanties en zien erop toe dat die hun bevoegdheden 
op onvooringenomen en transparante wijze uitoefenen”. 

1007
 Art. 23bis, 1. AVMD‐ricthlijn (zie voetnoot 379). 

1008
 Raad van Europa, Comité van Ministers, Aanbeveling 20 december 2000, nr. REC(2000)23 concernant l’indépendance et les 

fonctions des autorités de régulation du secteur de la radiodiffusion,. 

1009
 Raad van Europa, Comité van Ministers, Verklaring 26 maart 2008, concernant l’indépendance et les fonctions des autorités 

de régulation du secteur de la radiodiffusion, www.coe.int. 
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leken zij er  immers allemaal van uit te gaan dat enkel de markttoezichthoudende of marktregulerende 

instantie als een  ‘nationale regelgevende  instantie’ moest worden beschouwd. Door er anders over te 

oordelen,  en  ook  individuele  ministers,  regeringen  of  Staatshoofden  als  ‘nationale  regelgevende 

instantie’ te beschouwen, vereist het Hof ook dat deze  instanties alle verplichtingen naleven die op de 

nationale  regelgevende  instanties  van  toepassing  zijn.  Zo  moeten  zij  worden  aangemeld  aan  de 

Europese  Commissie  en  dienen  de  bevoegdheden  van  de  verschillende  nationale  regelgevende 

instanties  te worden publiek gemaakt  in een  toegankelijk vorm. Verder  zijn zij op grond van artikel 8 

kaderrichtlijn ook verplicht om een aantal specifieke beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen na 

te  leven.  Uit  dit  alles  lijkt  o.i.  ook  te  volgen  dat  het  Hof  de  deur  openzet  om  voortaan  de 

vertegenwoordigers  van  de  regering  of  de  bevoegde  minister  deel  te  laten  nemen  aan  de 

werkzaamheden van de ERG1010. Een mogelijk verstrekkender gevolg  is echter dat deze erg uitgebreide 

omschrijving van het begrip  ‘nationale  regelgevende  instantie’ allicht  zal  leiden  tot minder  stringente 

vereisten op het vlak van de onafhankelijkheid, of minstens een moeilijkere afdwingbaarheid daarvan, 

aangezien op regeringsniveau de autonomie van  lidstaten veel meer zal doorwegen dan op het niveau 

van  een  afzonderlijke,  sectorspecifieke  markttoezichthouder.  Van  een  toezichthoudende 

administratieve overheid kan  immers nog worden verwacht dat ze op een zekere afstand functioneert 

van  de  operationele  belangen  van  de  overheid.  Op  het  niveau  van  de  regering  zelf  komen  de 

regelgevende  en  operationele  belangen  echter  noodzakelijkerwijs  samen, wanneer  de  overheid  een 

operationeel belang overhoudt1011... Aangezien de Spaanse overheid echter geen operationeel belang 

meer heeft in Telefónica, moest weliswaar aan de strengere vereiste van onafhankelijkheid (namelijk: de 

daadwerkelijke structurele scheiding tussen de regelgevende taken en de met eigendom of zeggenschap 

verband  houdende  activiteiten)  niet  worden  voldaan.  Het  blijft  bijgevolg  afwachten  welke  precieze 

interpretatie het Hof daaraan in de toekomst zal geven. 

NRI – EU: ONAFHANKELIJKHEID – KOMEND RECHT – Op het vlak van de vereiste van onafhankelijkheid, moet 

tenslotte nog worden gewezen op de aan de gang zijnde herziening van de richtlijnen van 2002, zoals 

hierboven toegelicht en waarin de (nog) strengere eisen op het vlak van onafhankelijkheid voortaan wel 

enkel nog van toepassing zouden zijn op de instanties die belast zijn met marktregulering1012. Tenslotte 

vermelden wij  hier  ook  de  ingebrekestelling  en  het  gemotiveerd  advies  die  de  Europese  Commissie 

luidens  haar  eigen  persberichten  zou  hebben  overgemaakt  aan  respectievelijk  Roemenië1013, 

Slovakije1014 en Letland1015.  Met betrekking tot de Roemeense en Slovaakse situatie heeft de Commissie 

                                                            
1010

 Infra Hoofdstuk 1. Afdeling C. III., 1. ”Europese netwerken van regelgevende instanties”, p. 294 e.v. 

1011
 Opmerkelijk  is vooral dat de nieuwe  richtlijnen  van 2009 wel nog  stringentere bepalingen bevatten op het  vlak  van de 

onafhankelijkheid, maar dat deze slechts van toepassing zijn op de “nationale regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn 
voor marktregulering  ex ante  of  voor  de  beslechtingen  van  geschillen  tussen  ondernemingen”,  en  dus  niet  langer  op  alle 
“nationale regelgevende instanties” (art. 1, 3) ontwerp kaderrichtlijn 2009). 

1012
 Supra Hoofdstuk 1. Afdeling D. III. 4. a. “Onafhankelijkheid nationale regelgevende instanties”, p. 87 e.v. 

1013
 Europese Commissie, persbericht 29 januari 2009, nr. IP/09/165. 

1014
 Europese Commissie, persbericht 29 januari 2009, nr. IP/09/775. 

1015
 Europese Commissie, persbericht 14 april 2009, nr. IP/09/569. 
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kennelijk bezwaren bij de afzettingsprocedure voor het hoofd van de nationale regelgevende instantie, 

terwijl  in  Letland  zowel  regelgevende  als  operationele  taken  onder  de  bevoegdheid  van  dezelfde 

minister ressorteren. 

II. Beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen 

NRI  –  EU:  BELEIDSDOELSTELLINGEN  EN  REGELGEVINGSBEGINSELEN  –  OVERZICHT  –  Naast  de  onafhankelijkheid, 

verplicht de kaderrichtlijn de lidstaten ook om ervoor te zorgen dat de nationale regelgevende instanties 

bij de uitvoering van hun  taken alle  redelijke maatregelen  treffen die gericht zijn op aantal specifieke 

doelstellingen.  Drie  belangrijke  groepen  van  doelstellingen  worden  door  artikel  8  kaderrichtlijn 

opgesomd, met  name  het  bevorderen  van  concurrentie,  het  bijdragen  aan  de  ontwikkeling  van  de 

interne markt en het bevorderen van de belangen van de gebruikers. Voor elk van deze doelstellingen 

wordt  vervolgens een  lange  lijst gegeven  van manieren waarop de nationale  regelgevende  instanties 

ertoe moeten bijdragen: 

“1. De  lidstaten zorgen ervoor dat de nationale  regelgevende  instanties bij de uitvoering van de  in deze 

richtlijn en de bijzondere richtlijnen omschreven regelgevende taken alle redelijke maatregelen treffen die 

gericht zijn op de verwezenlijking van de in de leden 2, 3 en 4 genoemde doelstellingen. Die maatregelen 

dienen in evenredigheid te zijn met die doelstellingen. 

De  lidstaten  zorgen  ervoor  dat  de  nationale  regelgevende  instanties  bij  de  uitvoering  van  de  in  deze 

richtlijn en de bijzondere richtlijnen omschreven regelgevende taken, met name die welke erop gericht zijn 

daadwerkelijke  concurrentie  te waarborgen,  zoveel mogelijk  rekening  houden met  het  streven  dat  de 

regelgeving technologisch neutraal moet zijn. 

De nationale regelgevende instanties kunnen binnen hun bevoegdheden bijdragen tot het waarborgen van 

de uitvoering van beleid ter bevordering van culturele en taalkundige verscheidenheid en pluralisme in de 

media. 

2.  De  nationale  regelgevende  instanties  bevorderen  de  concurrentie  bij  de  levering  van  elektronische‐

communicatienetwerken  en  ‐diensten  en  de  bijbehorende  faciliteiten  en  diensten,  onder  meer  op  de 

volgende wijze1016: 

a) zij zorgen ervoor dat de gebruikers, met inbegrip van gehandicapte gebruikers, maximaal profiteren wat 

betreft keuze, prijs en kwaliteit; 

                                                            
1016

 Het Hof van Justitie heeft deze bepaling aldus uitgelegd dat de lidstaten verplicht zijn om ervoor te zorgen dat de nationale 
regelgevende  instanties  alle  redelijke maatregelen  treffen  die  gericht  zijn  op  het  bevorderen  van  de mededinging  bij  het 
aanbieden  van  elektronische‐communicatiediensten,  door  erop  toe  te  zien  dat  er  in  de  sector  van  de  elektronische 
telecommunicatie  geen  verstoring  of  beperking  van  de mededinging  is,  en  door  de  resterende  belemmeringen  voor  het 
aanbieden van de genoemde diensten op Europees niveau op  te heffen  (HvJ 31 januari 2008, nr. C‐380/05, r.o. 81).   Verder 
stelde het Gerecht  van Eerste Aanleg dat uit een belissing waarin een nationale  regelgevende overheid de  sectorspecifieke 
bepalingen  toepast,  geen  conclusies  kunnen  afgeleid  in  verband met  de  eventuele  toepassing  van  de  gemeenrechtelijke 
bepalingen,  zie: Ger. EG 10 april 2008, nr. T‐271/03, waarin het Gerecht van Eerste Aanleg de beschikking van de Europese 
Commissie van 21 mei 2003, nr. 2003/707  (zie hierover Computerr. 2003 afl. 6)  in de zaak over de  jarenlange price‐squeeze 
voor de ontbundelde toegang tot het aansluitnet van Deutsche Telekom de visie bevesigt dat het prijsplafond dat aan Deutsche 
Telekom werd opgelegd door RegTP Deutsche Telekom niet vrijstelde van de gemeenrechtelijke mededingingsregels, alsook de 
door de Commissie gehanteerde methodologie voor het  leveren van het bewijs van price squeeze: het aantonen van een  te 
klein verschil tussen groothandelstarieven en eindgebruikerstarieven volstaat. De Commissie hoefde hierbij niet aan te tonen 
dat de eindgebruikerstarieven op zichzelf als afbraakprijzen kunnen worden beschouwd. 
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b) zij zorgen ervoor dat er  in de sector elektronische communicatie geen verstoring of beperking van de 

concurrentie is; 

c) zij moedigen efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur aan en steunen innovaties; en 

d)  zij  bevorderen  efficiënt  gebruik  en  zorgen  voor  een  efficiënt  beheer  van  de  radiofrequenties  en  de 

nummervoorraad. 

3. De nationale regelgevende instanties dragen bij aan de ontwikkeling van de interne markt, onder meer 

op de volgende wijze: 

a) zij heffen resterende belemmeringen op voor het aanbieden van elektronische‐communicatienetwerken, 

bijbehorende faciliteiten en diensten en elektronische‐communicatiediensten op Europees niveau; 

b)  zij moedigen het opzetten en ontwikkelen van  trans‐Europese netwerken en de  interoperabiliteit van 

pan‐Europese diensten aan en eind‐tot‐eind connectiviteit; 

c)  zij  zorgen  ervoor  dat  er  in  vergelijkbare  omstandigheden  geen  verschil  in  behandeling  is  van 

ondernemingen die elektronische‐communicatienetwerken en ‐diensten aanbieden; 

d) zij werken met elkaar en met de Commissie op transparante wijze samen om de ontwikkeling van een 

consistente  regelgevende  praktijk  en  de  consistente  toepassing  van  deze  richtlijn  en  van  de  bijzondere 

richtlijnen te waarborgen. 

4. De nationale  regelgevende  instanties bevorderen de belangen van de burgers van de Europese Unie, 

onder meer op de volgende wijze: 

a) zij waarborgen dat alle burgers  toegang hebben  tot een universele dienst als omschreven  in Richtlijn 

2002/22/EG (universeledienstrichtlijn); 

b) zij waarborgen de consument een hoog niveau van bescherming bij zijn  transacties met  leveranciers, 

met name door ervoor te zorgen dat er eenvoudige en goedkope geschillenprocedures beschikbaar zijn die 

worden toegepast door een van de betrokken partijen onafhankelijke instantie; 

c) zij dragen bij tot het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens en de 

persoonlijke levenssfeer; 

d) zij bevorderen de verstrekking van duidelijke informatie, met name door te verplichten tot transparantie 

ten  aanzien  van  tarieven  en  de  voorwaarden  voor  het  gebruik  van  openbare  elektronische‐

communicatiediensten; 

e)  zij  schenken  aandacht  aan  de  behoeften  van  specifieke  maatschappelijke  groepen,  met  name 

gehandicapte gebruikers; en 

f) zij waarborgen de integriteit en de veiligheid van de openbare communicatienetwerken.” 

 

Verder  bepaalt  artikel  8  kaderrichtlijn  ook  dat  de  door  nationale  regelgevende  instanties  genomen 

besluiten in evenredigheid dienen te zijn met die doelstellingen. De tweede alinea van datzelfde artikel 

legt aan de nationale  regelgevende  instanties bovendien de  verplichting op om bij hun besluiten die 

gericht zijn op het waarborgen van een daadwerkelijke concurrentie zoveel mogelijk rekening te houden 

met  het  streven  naar  een  technologisch  neutrale  regelgeving.  In  de  praktijk  zouden  de  nationale 

regelgevende  instanties bij het nemen  van  een beslissing dus niet mogen discrimineren  ten  voor‐ of 

nadele  van  een  bepaalde  technologie.  Enkel  in  gerechtvaardigde  gevallen  kunnen  lidstaten 

proportionele maatregelen nemen om de ontwikkeling van bepaalde specifieke diensten te bevorderen 

(bijvoorbeeld: in het geval van digitale televisie omwille van een efficiënter gebruik van het beschikbare 

radiospectrum).    De  laatste  alinea  verduidelijkt  tenslotte  dat  de  nationale  regelgevende  instanties 

binnen  hun  bevoegdheden  kunnen  bijdragen  tot  het  waarborgen  van  de  uitvoering  van  beleid  ter 

bevordering van culturele en taalkundige verscheidenheid en pluralisme in de media. 
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NRI  –  EU:  BELEIDSDOELSTELLINGEN  EN  REGELGEVINGSBEGINSELEN  –  BEOORDELING  –  Zeker  in  het  begin  leek  de 

Europese Commissie een grote waarde te hechten aan deze geharmoniseerde set van doelstellingen en 

beginselen.  De  Commissie  leek  ervan  uit  te  gaan  dat  het  opleggen  van  dergelijke  geharmoniseerde 

beleidsdoelstellingen zou kunnen bijdragen tot het realiseren van een meer geharmoniseerde Europese 

interne markt. Deze expliciete verwoording van doelstellingen en grondbeginselen was  in de ogen van 

de Europese Commissie blijkbaar noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de toegenomen flexibiliteit van 

het  regelgevende  kader  niet  zou  leiden  tot minder  harmonisering  van  de marktvoorwaarden  in  de 

Europese Unie. Wij zijn echter van mening dat het belang van deze  lijsten van doelstelingen niet moet 

worden overschat, nu de formulering ervan meestal erg algemeen of vaag (en dus moeilijk afdwingbaar) 

is. De opgesomde beleidsdoelstellingen zijn  in onze ogen veeleer de algemene doelstellingen geweest 

die  de  liberalisering  en  harmonisering  van  de  gehele  elektronische‐communicatiesector  hebben 

vooruitgestuwd. Wij zien niet in op welke wijze de opname ervan in het dispositief van de richtlijnen, het 

omzetten ervan  in nationaal  recht, of het opleggen  ervan  aan nationale  regelgevende  instanties een 

harmoniserende  of  andere  toegevoegde  waarde  kan  bieden.  Zelfs  de  onder  iedere  doelstelling 

opgesomde  lijsten  van  specifieke  manieren  hoe  die  algemene  doelstellingen  dienen  te  worden 

nagestreefd,  brengen  o.i.  weinig  bij,  nu  het  ook  daarbij  in  de  meeste  gevallen  om  abstracte 

doelstellingen van overheidsbeleid gaat, niet om afdwingbare verplichtingen.... Een bijkomende  reden 

die  in verband hiermee bij ons de nodige scepsis opwekt,  is het  feit dat artikel 8 van de kaderrichtlijn 

helemaal geen hiërarchie lijkt te impliceren tussen de verschillende doelstellingen. Het artikel bevat niet 

de minste verduidelijking over de vraag hoe een nationale regelgevende instantie moet beslissen ingeval 

twee of meer van deze doelstellingen  tot verschillende  resultaten voor haar beslissing zouden  leiden. 

Wanneer  regelgevende  instanties  concrete beslissingen moeten nemen,  zullen  zij doorgaans niet alle 

verschillende doelstellingen of beginselen op gelijke wijze  in acht kunnen nemen, maar een afweging 

moeten maken (bijvoorbeeld: tussen het bevorderen van de concurrentie op de nationale markt, en het 

stimuleren van de ontwikkeling van een Europese interne markt). Aangezien de nationale regelgevende 

instanties van de verschillende lidstaten over het belang van de verschillende doelstellingen van mening 

kunnen verschillen, valt niet in te zien welk nuttig harmoniserend effect deze bepalingen op het terrein 

zouden kunnen hebben1017. 

NRI – EU: BELEIDSDOELSTELLINGEN EN REGELGEVINGSBEGINSELEN – HOF VAN  JUSTITIE   – Verdere steun voor deze 

nogal beperkende opvatting over de  impact  van  artikel 8  kaderrichtlijn  kan worden  gevonden  in het 

arrest  van  10  januari  2008  van  het  Hof  van  Justitie,  waarin  het  Hof  het  verzoek  van  de  Europese 

Commissie afwijst om Finland te veroordelen wegens gebrekkige implementatie van onder meer artikel 

8 kaderrichtlijn. Ter zake stelt het Hof dat een bepaalde nationale bepaling die een uitzondering voorziet 

op  de  verplichting  om  een  verschillende  prijs  te  bepalen  voor  de  gespreksafgifte  wat  betreft  de 

aansluiting van een vast netwerk naar een mobiel netwerk op zich niet voldoende  is om aan te tonen 

dat  (en  in welke mate) deze bepaling een beperking  inhoudt van de bevoegdheden van de nationale 

regelgevende  instantie, zodat deze niet alle redelijke maatregelen zou kunnen treffen met het oog op 

                                                            
1017

  Tot  volstrekt  de  tegenovergestelde  conclusie  lijkt  te  komen:  A.  OTTOW,  Telecomunicatietoezicht.  De  invloed  van  het 
Europese en Nederlandse bestuurs(proces)recht. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2006, 55‐57. 
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het verwezenlijken van de door de kaderrichtlijn voorziene doelstellingen. Om dat te bewijzen, zo stelt 

het Hof, had de Commissie het gehele dispositief van de wet die de bevoegdheden van deze  instantie 

bepaalt  moeten  analyseren,  en  had  zij  een  uitvoerig  onderzoek  moeten  verrichten  van  de 

bevoegdheden van de regelgevende instantie1018. 

NRI  –  EU:  BELEIDSDOELSTELLINGEN  EN  REGELGEVINGSBEGINSELEN  –  ADVOCAAT‐GENERAAL  –  Hierbij  past  echter 

volgende  kanttekening.  In  de  (lopende)  zaak  van  de  Europese  Commissie  tegen  Duitsland  over  de 

mogelijkheid  tot het bij wet  toekennen van  reguleringspauzes voor nieuwe markten  (zaak C‐424/07), 

heeft de advocaat‐generaal op 23 april 2009 zijn conclusie neergelegd. Voor nieuwe markten, die door 

de  Duitse  wet  werden  gedefinieerd  als:  “een  markt  voor  diensten  en  producten  die  aanmerkelijk 

verschillen van de tot dusver beschikbare diensten en producten wat hun doeltreffendheid betreft, hun 

bereik, hun verkrijgbaarheid voor grotere gebruikersgroepen  (grootschalige beschikbaarheid), hun prijs 

of hun  kwaliteit  vanuit het gezichtspunt  van een goed geïnformeerde afnemer,  en die niet  slechts de 

bestaande producten vervangen”, voorzag de Duitse wet dergelijke vrijstelling van marktregulering. De 

advocaat‐generaal  is echter van mening dat die vrijstelling bij wet niet verzoenbaar  is met het huidige 

kader voor de  communicatiesector enerzijds, en dat de Duitse wetgever de beslissingsvrijheid van de 

nationale  regelgevende  instantie  heeft  beknot  door  haar  te  verplichten  prioriteit  te  geven  aan  één 

specifieke reguleringsdoelstelling (namelijk: het bevorderen van investeringen en innovaties) anderzijds, 

wat een schending van artikel 8 kaderrichtlijn zou inhouden. Een beperking van het gezichtsveld van de 

nationale  regelgevende  instanties  door  nationale  wet‐  of  regelgeving,  lijkt  dus  mogelijkerwijs  toch 

problematisch in het licht van artikel 8 kaderrichtlijn... 

NRI – EU: BELEIDSDOELSTELLINGEN EN REGELGEVINGSBEGINSELEN – KOMEND RECHT – Tenslotte wijzen wij erop dat 

de aan de gang zijnde herziening van de richtlijnen ook op dit vlak een aantal wijzigingen met zich mee 

zal brengen1019.  

III. Overige eisen 

NRI – EU: OVERIGE EISEN – OVERZICHT –  Dit onderdeel afsluitend, brengen wij hieronder kort nog een aantal 

overige  eisen  in  verband  met  het  juridisch  statuut  van  de  nationale  regelgevende  instanties  in 

herinnering. 

1. Transparantie en samenwerking 

TRANSPARANTE  (OVERZICHT  VAN  BEVOEGDHEDEN)  EN  SAMENWERKING  –  Het  efficiënt  functioneren  van  de 

nationale  regelgevende  instanties  is  altijd  een  van  de  belangrijkste  bezorgdheden  geweest  van  de 

marktspelers.  Vanaf  de  vroege  dagen  van  de  liberalisering,  bestonden  bij  marktspelers  ook 

bezorgdheden  op  het  vlak  van  de  verdeling  van  bevoegdheden  tussen  de  markttoezichthoudende 

instantie enerzijds, en de  regering of de verantwoordelijke minister anderzijds.  In een poging om die 

onduidelijkheid  te  remediëren  en  meer  transparantie  te  realiseren,  werd  in  de  kaderrichtlijn  de 

                                                            
1018

 HvJ 10 januari 2008, nr. C‐387/06, r.o. 23, 24 en 26. 

1019
 Supra Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling D. III. 4. c. “Aanpassing beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen”, p. 89 e.v. 
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verplichting neergeschreven om de taken van de verschillende nationale regelgevende instanties op een 

gemakkelijk  toegankelijke wijze  bekend  te maken, wanneer  zij  aan meer  dan  één  instantie worden 

toegewezen1020.  Bovendien  bevat  de  tweede  zin  van  dezelfde  bepaling  de  verplichting  voor  die 

verschillende  nationale  regelgevende  instanties  om  niet  alleen  onderling  te  overleggen  en  samen  te 

werken,  maar  dit  in  aangelegenheden  van  gemeenschappelijk  belang  eveneens  te  doen  met  de 

nationale  instanties  die  belast  zijn  met  de  uitvoering  van  het  mededingingsrecht  en  van  het 

consumentenrecht.  Ook  voor  deze  instanties  vereist  artikel  3,  4.  laatste  zin  kaderrichtlijn  dat  de 

respectieve taken van elke instantie in een gemakkelijk toegankelijke vorm wordt bekendgemaakt. 

2. Rechtsmiddelen 

RECHTSMIDDELEN – ARTIKEL 4 KADERRICHTLIJN – EERSTE LID – Op het vlak van de rechtsmiddelen  legt artikel 4 

kaderrichtlijn ook een aantal verplichten aan de  lidstaten op. Zo moeten zij er  luidens de eerste alinea 

voor zorgen dat er op nationaal niveau doeltreffende regelingen voorhanden zijn op grond waarvan elke 

gebruiker of aanbieder van communicatiediensten of –netwerken het recht heeft om in beroep te gaan 

tegen een beslissing van een nationale  regelgevende  instantie waardoor hij werd getroffen1021.  In zijn 

arrest  van 13  juli 2006 heeft het Hof  van  Justitie op dit punt  verduidelijkt dat dit  artikel  aldus moet 

worden uitgelegd dat het  lichaam dat  is aangewezen om kennis te nemen van de beroepen tegen de 

beslissingen  van  de  nationale  regelgevende  instanties,  moet  beschikken  over  alle  informatie  die 

noodzakelijk is om de gegrondheid van een beroep te onderzoeken, met inbegrip, in voorkomend geval, 

van de vertrouwelijke informatie die deze instanties in aanmerking hebben genomen bij de vaststelling 

van  de  beslissing  waartegen  beroep  is  ingesteld.  Het  staat  echter  aan  de  beroepsinstantie  om  de 

vertrouwelijke behandeling van de betrokken gegevens te garanderen, met  inachtneming van de eisen 

van  een  effectieve  rechtsbescherming  en met  eerbiediging  van  de  rechten  van  verdediging  van  de 

procespartijen1022. De beroepsinstantie, waarvan de richtlijn expliciet voorziet dat het een rechtbank kan 

zijn, dient onafhankelijk  te  zijn  van de betrokken partijen  en dient over de nodige  deskundigheid  te 

beschikken om haar  taken te kunnen uitoefenen. Verder worden de  lidstaten door deze bepaling ook 

verplicht  er  zorg  voor  te  dragen  dat  het  recht  van  beroep  tegen  de  beslissingen  van  de  nationale 

regelgevende  instantie, dat kan worden uitgeoefend door  iedere gebruiker of aanbieder die door een 

beslissing wordt getroffen1023, moet worden gebaseerd op een doeltreffende beroepsregeling waarin de 

                                                            
1020

 Art. 3, 4., eerste zin kaderrichtlijn 

1021
 Over het ruimere kader van dit beroep, zie: P. NIHOUL en P. RODFORD, EC Electronic Communications Law. Competition and 

Regulation  in  the  European  Telecommunications  Market,  Oxford,  Oxford  University  Press,  2004,  629‐641    en  KPE  LASOK, 
“Appeals under the new regulatory framework the in Electronic Communications Sector”, EBLRev 2005, afl. 16, 787‐801. 

1022
 HvJ 13 juli 2006, nr. C‐438/04, r.o. 43. 

1023
 Uit zijn arrest in de zaak “Tele2 Telecommunications” (HvJ 21 februari 2008, nr. C‐426/05) blijkt dat het Hof van Justitie er 

een  vrij  ruime  interpretatie  van  dit  begrip  op  nahoudt,  aangezien  het  stelt  dat  zowel  het  begrip  „getroffen”  gebruiker  of 
onderneming als het begrip partij „die gevolgen ondervindt”  in de zin van artikel 16,  lid 3, van de kaderrichtlijn aldus moeten 
worden uitgelegd dat zij niet enkel betrekking kunnen hebben op een onderneming die aanzienlijke macht heeft (of had) op de 
relevante markt en die het voorwerp uitmaakt van een in het kader van een marktanalyseprocedure in de zin van artikel 16 van 
deze richtlijn genomen beslissing van een nationale regelgevende instantie die tot haar is gericht, maar ook op de gebruikers en 
de concurrenten van deze onderneming die zelf geen adressaat van deze beslissing zijn, maar hierdoor in hun rechten worden 
aangetast. Deze visie werd later bevestigd door een gelijkaardige uitspraak (over artikel 4, 1. van de verordening ontbudeling): 
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feiten van de  zaak op afdoende wijze  in aanmerking kunnen worden genomen1024. Tenslotte voorziet 

deze bepaling dat het besluit van de nationale regelgevende instantie door het beroep in beginsel niet 

wordt geschorst, tenzij de beroepsinstantie daar anders over beslist1025. 

RECHTSMIDDELEN – ARTIKEL 4 KADERRICHTLIJN – TWEEDE  LID – Op procedureel vlak voorziet de tweede alinea 

van  artikel  4  kaderrichtlijn  dat  de  beroepsinstantie,  voorzover  het  geen  rechtscollege  is,  haar 

beslissingen altijd schriftelijk met redenen moet omkleden, en dat tegen een beslissing van een instantie 

die geen rechtscollege is een beroep moet kunnen worden ingesteld bij een rechterlijke instantie in de 

zin van artikel 234 van het Verdrag. 

RECHTSMIDDELEN  –  ARTIKEL  5  BIS  ONP‐RICHTLIJN  –  HOF  VAN  JUSTITIE  –  In  vergelijking  met  de  vroeger 

geformuleerde  vereiste  inzake  rechtsmiddelen,  zoals  geformuleerd  door  artikel  5bis,  3.  ONP‐

kaderrichtlijn houdt deze bepaling twee aanzienlijke toevoegingen in, namelijk de expliciete vermelding 

van de vereiste om de feiten van de zaak op afdoende wijze  in aanmerking te nemen enerzijds, en het 

feit dat het beroep in beginsel geen schorsende werking heeft anderzijds. Over die eerdere bepaling kan 

in  herinnering  worden  gebracht  dat  het  Hof  van  Justitie  zich  in  een  prejudiciële  vraag  van  het 

Oostenrijkse  Verfassungsgerichtshof  overigens  reeds  had  uitgesproken  in  die  zin  dat  elke  nationale 

instantie  (en  dus  ook  rechters)  de  vereisten  van  artikel  5bis  van  de ONP‐kaderrichtlijn  diende  na  te 

leven. Bovendien stelde het Hof in zijn arrest, dat wanneer de rechter zou vaststellen dat zijn nationale 

recht  hem  verhindert  een  toetsing  te  doen  overeenkomstig  de  bepalingen  van  artikel  5bis  ONP‐

kaderrichtlijn, en voorzover zijn eigen bevoegdheid en  toetsing wel zou voldoen aan de vereisten van 

dat artikel, hij de hem verhinderende nationale bepaling buiten toepassing diende te laten en derhalve 

zelf het geschil moest beslechten1026. 

RECHTSMIDDELEN  –  ARTIKEL  11  VERGUNNINGENRICHTLIJN  – HOF VAN  JUSTITIE  – Verder dient ook  herinnerd  te 

worden aan de rechtspraak waarin het Hof van Justitie stelt dat uit de gezamenlijke lezing van artikel 10 

EG‐Verdrag  en  artikel  11  van  de  (oude)  Vergunningenrichtlijn  voor  een  nationale  rechtbank  de 

verplichting kan worden afgeleid om een nationale regeling (bijvoorbeeld in dit geval in verband met de 

administratieve kosten voor het verkrijgen van een vergunning) die duidelijk niet in overeenstemming is 

met de geldende Europese bepalingen overeenkomstig zijn nationale wetgeving als manifest onwettig 

aan te merken en bijgevolg zonder toepassing te laten1027. 

                                                                                                                                                                                                
HvJ 24 april 2008, nr. 55/06. Op dit punt, zie eveneens de conclusie van de advocaat‐generaal in de zaak Arcor bij het HvJ, nr. C‐
55/06. 

1024
 HvJ 13 juli 2006, nr. C‐438/04. 

1025
  Op  het  vlak  van  de  mogelijkheid  tot  beroep  en  schorsing  worden  door  de  herziening  van  2009  enkele  wijzigingen 

aangebracht. Zie in dat verband: supra Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling D. III. 4. b. “Beroep”, p. 89 e.v. 

1026
 HvJ 22 mei 2003, nr. C‐462/99, r.o. 35‐42. 

1027
 HvJ 19 september 2006, nrs. C‐392/04 en C‐422/04, r.o. 49‐72. 
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Afdeling C. Bevoegdheden, procedures en instanties 

NRI – BEVOEGDHEDEN, PROCEDURES EN NIEUWE  INSTANTIES – OVERZICHT – Hierboven werd aangetoond dat het 

regelgevende  kader  van  2002  wel  veranderingen  beoogde  op  het  vlak  van  de  vereisten  die  van 

toepassing zijn op het juridische statuut van de nationale regelgevende instanties, maar dat vele van die 

bepalingen  dermate  vaag  of  algemeen  zijn  geformuleerd,  en  bovendien  niet  steeds  even  goed  in 

overeenstemming met de juridische tradities van verschillende lidstaten, dat de impact ervan al bij al vrij 

beperkt is gebleven. In deze afdeling wordt een overzicht geschetst van de terreinen waarop het kader 

van 2002 voor de nationale  regelgevende  instanties wel aanzienlijke wijzigingen met  zich meebracht. 

Vooreerst  namen  de  bevoegdheden  van  de  regelgevende  instanties  aanzienlijk  toe  (zie  I.  “Taken  en 

bevoegdheden  van  nationale  regelgevende  instanties”).  Vooral  op  het  vlak  van  het  toezicht  op  het 

eerlijk verloop van de vrije concurrentie kregen de nationale regelgevende instanties een essentiële rol 

toebedeeld. Om echter  te  vermijden dat de  toegenomen nationale bevoegdheden  zouden  leiden  tot 

een  nog meer  gefragmenteerde  Europese markt, werden  er  een  aantal  specifieke  ‘harmoniserende’ 

procedures ingesteld die de nationale regelgevende instanties bij de uitoefening van die bevoegdheden 

moeten  naleven  (zie  II.  “Transparantie‐  en  harmonisatieprocedures”),  alsook  een  aantal  specifieke 

instanties op  Europees niveau opgericht  (zie  III.  “Instanties met  oog op  geharmoniseerde  toepassing 

wet‐ en regelgeving”). Op deze zaken wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan. 

I. Taken en bevoegdheden van nationale regelgevende instanties 

NRI – BEVOEGDHEDEN – OVERZICHT –    In de hierna volgende paragrafen wordt een overzicht geschetst van 

de  verschillende  bevoegdheden  die  op  grond  van  de  richtlijnen  door  een  “nationale  regelgevende 

instantie” moeten worden uitgeoefend. Doelstelling daarbij  is niet zozeer een uitgebreide analyse van 

de precieze omvang en organisatie van de bevoegdheden op Europees niveau, maar veeleer om een 

indicatie  te geven van de erg uiteenlopende domeinen of materies waarin de nationale  regelgevende 

instanties een cruciale rol spelen, alsook van de ruime beslissingsmarge waarover zij vaak beschikken. 

Hierbij weze    ‐  ten overvloede  ‐   herinnerd aan het  feit dat uit de definitie van het begrip “nationale 

regelgevende  instantie”1028 volgt dat elke  instantie die één of meerdere van deze  taken uitoefent, als 

een nationale regelgevende  instantie dient te worden beschouwd en bijgevolg niet alleen dient te zijn 

georganiseerd in overeenstemming met de vereisten op het vlak van hun juridisch statuut, maar bij het 

uitoefenen van hun bevoegdheden ook de hierna beschreven ‘harmoniserende’ procedures dienen toe 

te passen. 

1. Algemene bevoegdheden 

NRI  –  BEVOEGDHEDEN  –  ALGEMENE  BEVOEGDHEDEN  –  OVERZICHT  –  Vooreerst  worden  aan  de  nationale 

regelgevende  instanties  een  aantal  algemene  bevoegdheden  toegekend  met  betrekking  tot  de 

toepassing  van het wet‐  en  regelgevende  kader. De belangrijkste opdrachten  in dat opzicht, houden 

                                                            
1028

 Art. 2 g) kaderrichtlijn. 
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verband met het  verzamelen  van  informatie, het algemene  toezicht op de naleving  van de  geldende 

regels en het afdwingen ervan, inclusief de geschillenbeslechting. 

a. Verzamelen en publiceren van informatie 

NRI – BEVOEGDHEDEN – VERZAMELEN VAN  INFORMATIE – ALGEMEEN – Artikel 5 kaderrichtlijn bevat een aantal 

algemene principes in verband met het opvragen en verstrekken van  informatie. Zo bepaalt het artikel 

in  zijn  eerste  alinea  dat  aanbieders  van  elektronische‐communicatienetwerken  of  –diensten  aan  de 

nationale  regelgevende  instanties alle  informatie moeten verstrekken die die  instanties nodig hebben 

om de naleving te waarborgen van het wet‐ en regelgevende kader inzake elektronische communicatie, 

en van de besluiten die zijn genomen in uitvoering daarvan. De door nationale regelgevende instanties 

gevraagde  informatie dient wel  in verhouding te zijn met de uitvoering van haar taak. Verder dient de 

nationale  regelgevende  instantie  de  redenen  voor  haar  verzoek  om  informatie  mee  te  delen. 

Marktspelers van hun kant zijn in beginsel verplicht al deze informatie aan te leveren binnen de door de 

nationale regelgevende instantie vastgestelde termijn en in de opgelegde mate van detail. Wanneer de 

nationale  regelgevende  instantie  daarom  verzoekt,  dient  dit  zelfs  onverwijld  te  gebeuren.  Mutatis 

mutandis  voorziet  de  tweede  alinea  van  artikel  5  kaderrichtlijn  in  dezelfde  verplichtingen  voor  de 

nationale regelgevende in hun relatie met de Europese Commissie, en tussen de nationale regelgevende 

instanties onderling. 

NRI – BEVOEGDHEDEN – VERZAMELEN VAN INFORMATIE – BEKENDMAKING – Wanneer de bekomen informatie kan 

bijdragen  tot  een  open  en  concurrerende markt,  dienen  de  nationale  regelgevende  instanties  deze 

informatie te publiceren, hierbij wel rekening houdend met de nationale regels  inzake de toegang van 

het  publiek  tot  informatie,  en met  inachtneming  van  de  communautaire  en  nationale  voorschriften 

betreffende het zakengeheim1029. Verder dienen de nationale regelgevende  instanties de voorwaarden 

en procedures voor de toegang van het publiek tot deze informatie te publiceren1030. Op het vlak van de 

vertrouwelijkheid  daarentegen  stelt  de  kaderrichtlijn  zich  ermee  tevreden  te  bepalen  dat  wanneer 

informatie door een nationale regelgevende  instantie  in overeenstemming met de communautaire en 

nationale voorschriften betreffende vertrouwelijke bedrijfs‐ of fabricagegevens als vertrouwelijk wordt 

aangemerkt,  de  Commissie  en  de  betrokken  nationale  regelgevende  instanties  het  vertrouwelijke 

karakter van de verstrekte informatie dienen te garanderen1031. 

b. Toezicht en afdwingen wet‐ en regelgevend kader 

NRI  –  BEVOEGDHEDEN  –  TOEZICHT  ALGEMENE  MACHTIGING  –  ARTIKEL  10  MACHTIGINGSRICHTLIJN  –  Artikel  10 

machtigingsrichtlijn bevat een aantal bepalingen  in verband met de naleving door marktspelers van de 

voorwaarden  voor  het  verkrijgen  van  een  algemene machtiging  en  de  afdwingbaarheid  daarvan.  Zo 

bepaalt de eerste alinea van dat artikel dat de nationale regelgevende instanties overeenkomstig artikel 

11 van diezelfde richtlijn kunnen eisen dat aanbieders van diensten of netwerken, of ondernemingen die 

                                                            
1029

 Art. 5, 4. kaderrichtlijn. 

1030
 Art. 5, 5. kaderrichtlijn. 

1031
 Art. 5, 3. kaderrichtlijn. Zie in verband met vertrouwelijkheid en rechtsmiddelen: supra 270, voetnoot 1022. 
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gebruiksrechten hebben op nummers of frequenties, de nodige informatie verstrekken om na te gaan of 

wordt  voldaan aan de  voorwaarden  van de algemene machtiging,  van de gebruiksrechten, of  van de 

specifieke verplichtingen die werden opgelegd na een marktanalyse. Verder voorziet dat artikel  in een 

concrete  procedure  voor  de  ingebrekestelling  door  een  nationale  regelgevende  instantie  en  voor  de 

maatregelen die een nationale regelgevende  instantie kan nemen om de geldende verplichtingen af te 

dwingen  (bijvoorbeeld:  het  opleggen  van  administratieve  boetes,  de  schorsing  als  operator,  of  de 

intrekking van gebruiksrechten).  

NRI – BEVOEGDHEDEN – TOEZICHT ALGEMENE MACHTIGING – ARTIKEL 11 MACHTIGINGSRICHTLIJN – Tenslotte zijn  in 

artikel 11 machtigingsrichtlijn de modaliteiten weergegeven volgens dewelke de nationale regelgevende 

instanties  informatie kunnen opvragen van de marktspelers  in het kader van de algemene machtiging, 

de gebruiksrechten en de specifieke verplichtingen. Zo kunnen nationale regelgevende  instanties enkel 

de  informatie  opvragen die passend  en  objectief  gerechtvaardigd  is  voor  een  aantal welomschreven 

doeleinden, zoals onder meer toezicht, marktdefinitie en –analyse en het opleggen van verplichtingen, 

publicatie  van  vergelijkende  overzichten  van  kwaliteit,  alsook  voor  duidelijk  omschreven  statistische 

doeleinden. 

c. Geschillenbeslechting 

NRI  –  BEVOEGDHEDEN  –  GESCHILLENBESLECHTING  –  ARTIKEL  20,  1.    KADERRICHTLIJN  –  PRINCIPE  –  Artikel  20 

kaderrichtlijn bevat bepalingen met betrekking tot de beslechting van geschillen die tussen aanbieders 

van elektronische‐communicatienetwerken of –diensten zouden kunnen rijzen over de  toepassing van 

de  elektronische‐communicatierichtlijnen1032. De  beslechting  van  dergelijke  geschillen  dient door  een 

nationale  regelgevende  instantie  te  gebeuren.  Of  preciezer  uitgedrukt:  de  instantie  die  dergelijke 

geschillen beslecht, wordt overeenkomstig de functionele definitie ervan als een nationale regelgevende 

instantie beschouwd. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, dient dergelijk geschil zo snel mogelijk 

en  in elk geval binnen de vier maanden  te worden beslecht door een bindend besluit. Verder  legt de 

laatste zin van artikel 20, 1. kaderrichtlijn aan de  lidstaten de verplichting op om ervoor te zorgen dat 

alle partijen volledig met de geschillenbeslechtende instantie samenwerken. 

NRI – BEVOEGDHEDEN – GESCHILLENBESLECHTING – ARTIKEL 20, 2. KADERRICHTLIJN – UITZONDERING – Artikel 20, 2. 

kaderrichtlijn  voorziet  vervolgens  een  uitzonderingsprocedure.  Wanneer  er  andere  mechanismen 

bestaan die beter zouden bijdragen tot het  tijdig beslechten van het geschil, overeenkomstig de door 

artikel  8  kaderrichtlijn  opgesomde  beleidsdoelstellingen  en  regelgevingsbeginselen1033,  kunnen  de 

lidstaten bepalen dat de geschillenbeslechtende  instantie kan besluiten om een geschil niet zelf op  te 

lossen. De richtlijn vermeldt in dit opzicht expressis verbis het voorbeeld van de bemiddeling. In dergelijk 

geval  dient  de  geschillenbeslechtende  instantie  de  partijen  daarvan  onverwijld  in  kennis  te  stellen. 

Tenslotte voorziet het artikel ook  in een regeling voor het geval het geschil op deze alternatieve wijze 

niet  binnen  de  vier maanden  zou  kunnen worden  beslecht.  Behoudens  het  geval waarin  het  geschil 

                                                            
1032

 Bij het Hof van Justitie zijn verschillende prejudiciële vragen aanhanging over de toepassing van deze bepaling, die werden 
samengevoegd, meer bepaald de zaken: nr. 317/08, nr. 318/08, nr. 319/08 en nr. 320/08. 

1033
 Supra, II. “Beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen”, p. 266 e.v. 
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intussen  door  de  eisende  partij  is  voorgelegd  aan  de  rechter,  gaat  voor  de  geschillenbeslechtende 

instantie een nieuwe termijn van vier maanden lopen, waarbinnen zij bij middel van een bindend besluit 

het geschil dient te beslechten. 

NRI – BEVOEGDHEDEN – GESCHILLENBESLECHTING – ARTIKEL 20, 3., 4. EN 5. KADERRICHTLIJN – MODALITEITEN – Verder 

voorziet artikel 20, 3. kaderrichtlijn dat de geschillenbeslechtende instantie zich moet laten leiden door 

de doelstellingen uit artikel 8 kaderrichtlijn en dat de verplichtingen die zij oplegt  in het kader van het 

oplossen  van  een  geschil  moeten  voldoen  aan  de  bepalingen  van  de  elektronische‐

communicatierichtlijnen.  Op  procedureel  vlak  vereist  het  vierde  lid  dat  het  besluit  moet  worden 

bekendgemaakt, met  inachtneming  van  het  zakengeheim.  Verder  dient  het  besluit  voor  de  partijen 

volledig met  redenen  te worden omkleed. Tenslotte bepaalt het  laatste  lid dat de procedure  van de 

alinea’s 1, 3 en 4 het  recht van elk van de partijen onverlet  laat om bij de  rechterlijke  instanties een 

procedure in te leiden. 

NRI –  BEVOEGDHEDEN – GESCHILLENBESLECHTING –  BEOORDELING –   Het mag duidelijk  zijn dat ook artikel 20 

kaderrichtlijn  op  gespannen  voet  leeft  met  de  juridische  traditie  in  de  meeste  West‐Europese 

continentale  rechtsstelsels,  door  te  eisen  dat  geschillen  tussen  ondernemingen  ook  zouden  kunnen 

worden  “beslecht”  door  een  administratieve  overheid  waaraan  bovendien  heel  wat  specifieke 

institutionele eisen worden opgelegd1034. Aangezien het eerder een rechterlijke functie betreft,  lijkt de 

vereiste van functionele of daadwerkelijk structurele onafhankelijkheid nog niet meteen een probleem, 

maar dat deze  instantie  zich moet  laten  leiden door de doelstellingen  van artikel 8  kaderrichtlijn  ligt 

minder voor de hand. Bovendien valt ook moeilijk  in  te  zien welke de precieze draagwijdte  is van de 

bepaling die stelt dat alle partijen met de geschillenbeslechtende instantie moeten samenwerken1035, of 

hoe de geschillenbeslechtende  instantie moet overleggen en  samenwerken met de overige nationale 

regelgevende  instanties1036.  Voor  grondige  analyses  van  de  problemen  die  in  deze  context  rijzen, 

verwijzen  we  naar  bestaande  rechtsleer1037.  Voor  de  analyse  van  deze  problematiek  op  nationaal 

Belgisch  niveau  (meer  bepaald:  de  verzoenbaarheid  van  deze  bepaling  van  de  richtlijnen  met  de 

artikelen  145  en  146  van  onze  Grondwet,  die  bepalen  dat  geschillen  inzake  subjectieve  rechten 

                                                            
1034 Zie: A. OTTOW, “Dispute resolution under the new European Framework”, in E.J. DOMMERING en N. VAN EIJK  (eds.), The round 
table  expert group on  telecommunications  law. Conference papers, Amsterdam, Otto Cramwinckel Uitgever, 2005, 191‐221. 
Verder  vermelden we  de  ingebrekestelling  van  Zweden  door  de  Europese Commissie wegens  nationale  rechtspraak  die  de 
bevoegdheden van de nationale  regelgevende  instantie op dit  vlak beperkt, alsook  van  Litouwen en  Letland  “because  their 
respective  ministries  responsible  for  telecoms  perform  certain  functions  assigned  to  national  regulators  in  the  areas  of 
numbering, frequency management and universal service while at the same time exercising, on behalf of the state, activities 
associated  with  ownership  and  control  (’operational  activities’)  in  certain  state‐owned  telecoms  companies.”:  Europese 
Commissie, persbericht 18 september 2008, nr. IP/08/1343. 

1035 Art. 20, 1. kaderrichtlijn. 

1036
 Art. 3, 4. kaderrichtlijn. 

1037
 T. ZGAJEWSKI, “Les incertitudes judiciaires dans les télécommunications: un révélateur du malaise juridictionnel belge face à 

la  libéralisation  européenne?”,  JT  2000,  505‐516 ;  R.  QUECK,  “The  Future  of  National  Telecommunications  Regulatory 
Authorities”, Info 2000, vol. 3, 257‐258, A. OTTOW, “De bevoegdheidsverdeling tussen OPTA en de civiele rechter”, Mediaforum 
2002, 10, 316‐319 en A. OTTOW, “Over toezicht en rechtsbescherming: de omissies  in de Telecommunicatiewet”, Mediaforum 
2002, 4, 108‐113. 



 
 

 
276 
 

uitsluitend  aan  de  hoven  en  rechtbanken  van  de  rechterlijke  macht  mogen  worden  voorgelegd), 

verwijzen wij naar de specifieke paragrafen daarover in het volgende hoofdstuk1038. 

2. Markttoegang: voorwaarden voor het toetreden tot de markt 

NRI  –  BEVOEGDHEDEN  –  MARKTTOEGANG  –  TOEZICHT  OP  NALEVING  ALGEMENE  MACHTIGING  –  Een  belangrijke 

doelstelling van het kader van 2002 was de voorwaarden die gelden voor het betreden van de markt 

verder te vereenvoudigen. In dit kader  leek de Europese regelgever dus vooral te willen vermijden dat 

de nationale overheden al te creatief (of: restrictief) zouden optreden. Daartoe werd het beginsel van de 

“algemene machtiging” heropgefrist en voortaan door artikel 2, 2. a) machtigingsrichtlijn gedefinieerd 

als:  “regelgeving  door  de  lidstaten  waarbij  rechten  worden  verleend  voor  het  aanbieden  van 

elektronische‐communicatienetwerken of –diensten en specifieke sectorgebonden verplichtingen worden 

vastgesteld  die  overeenkomstig  de  richtlijn  kunnen  gelden  voor  alle  of  voor  specifieke  soorten 

elektronische‐communicatienetwerken of –diensten, overeenkomstig deze richtlijn”. Verder stelt artikel 3 

machtigingsrichtlijn  expliciet  dat  van  een  kandidaat‐aanbieder  enkel  een  kennisgeving mag  worden 

vereist, maar dat hij geen expliciet besluit of een andere bestuurshandeling moet afwachten alvorens 

zijn activiteiten aan te vatten. Wel voorziet artikel 9 machtigingsrichtlijn dat de nationale regelgevende 

instanties een verklaring of attest kunnen afleveren waarmee de aanbieders hun rechten om faciliteiten 

te installeren en/of interconnectie‐onderhandelingen aan te knopen, gemakkelijker kunnen uitoefenen, 

en wordt aan de regelgevende instanties de taak opgedragen om toezicht uit te oefenen op de naleving 

van de strikte gereglementeerde voorwaarden die van toepassing zijn op de algemene machtiging1039. 

NRI – BEVOEGDHEDEN – MARKTTOEGANG –  INDIVIDUELE GEBRUIKSRECHTEN – Ook op het vlak van het toekennen 

van  gebruiksrechten  voor  radiofrequenties  en  nummers,  is  een  belangrijke  rol  weggelegd  voor  de 

nationale  regelgevende  instanties.  Zo  bepaalt  artikel  10  kaderrichtlijn dat  de  nationale  regelgevende 

instanties toezicht uitoefenen op de toewijzing van alle nationale nummervoorraden en het beheer van 

de nationale nummerplannen, alsook dat de nationale regelgevende instanties objectieve, transparante 

en  niet‐discriminerende  procedures  op[stellen]  voor  de  toewijzing  van  de  nationale 

nummervoorraden1040.  Ook  op  het  vlak  van  de  toekenning  van  radiofrequenties  bevat  artikel  9 

kaderrichtlijn   – weliswaar op minder expliciete wijze –   de verplichting om de nationale regelgevende 

instantie bevoegd te maken voor de bestemming en de toewijzing van radiofrequenties. Deze regeling is 

in  twee  opzichten  opmerkelijk.  Vooreerst  worden  vooral  op  het  vlak  van  de  toekenning  van 

radiofrequenties  heel  wat  bevoegdheden  expliciet  niet  aan  de  nationale  regelgevende  instanties 

toegekend,  maar  kunnen  zij  door  de  lidstaten  zelf  worden  uitgeoefend.  Zo  kunnen  de  lidstaten 

bijvoorbeeld toestaan dat ondernemingen rechten op het gebruik van radiofrequenties overdragen aan 

andere  ondernemingen1041. Uitzonderlijker  is  echter dat  zowel  op  het  vlak  van nummers  als  dat  van 

                                                            
1038

 Infra Hoofdstuk 2. Afdeling C. I. “Geschillenbeslechting: Raad voor de mededinging”, p. 447 e.v. 

1039
 Supra, b. “Toezicht en afdwingen wet‐ en regelgevend kader”, p. 273 e.v. 

1040
 Over de draagwijdte van deze bepaling: supra I. 5. “Hof van Justitie 2008”, p. 261 e.v. 

1041
 Art. 9, 3. kaderrichtlijn. Hier lijken de richtlijnen het onderscheid tussen “reglementering” en “regulering” dus in zekere zin 

wel toe te passen. 
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frequenties een aantal bevoegdheden aan de nationale regelgevende  instanties worden toegekend die 

manifest betrekking hebben op het uitvaardigen van materiële normen, of reglementering. Zo bepalen 

de  artikelen  9,  4.  en  10,  1.  kaderrichtlijn  immers  dat  de  nationale  regelgevende  instanties 

verantwoordelijk  zijn  voor  het  vaststellen  van  de  procedure  voor  respectievelijk  de  overdracht  van 

frequenties,  en  het  toekennen  van  de  nationale  nummervoorraden.  Voor  zover  nodig,  lijkt  dit  ons 

overigens  een  bijkomend  bewijs  dat  de  richtlijnen  niet  enkel markttoezichthoudende  instanties  als 

nationale  regelgevende  instanties  beschouwt,  nu  moeilijk  kan  worden  ontkend  dat  het  om  het 

vaststellen van materiële normen gaat. 

NRI – BEVOEGDHEDEN – MARKTTOEGANG – INDIVIDUELE GEBRUIKSRECHTEN – FREQUENTIES – HOF VAN JUSTITIE – In zijn 

arrest  van  31  januari  2008  spreekt  het  Hof  van  Justitie  zich  uit  over  de  toekenningprocedure  voor 

radiofrequenties  in  Italië.  Het  Hof  herhaalt  het  principe  dat  het  aantal  marktdeelnemers  op  het 

nationale  grondgebied  kan worden beperkt  als dit  gerechtvaardigd  is omwille  van doelstellingen  van 

algemeen belang, maar dat uit de  richtlijnen  inzake elektronische  communicatie  volgt dat ook  in dat 

geval  de  frequenties  moeten  worden  toegekend  op  basis  van  objectieve,  transparante,  niet‐

discriminerende en evenredige criteria. Zo komt het Hof tot de conclusie dat het uitsluitend en zonder 

beperking  in  de  tijd  toewijzen  van  de  radiofrequenties  aan  een  beperkt  aantal  bestaande 

marktdeelnemers,  zonder  daarbij  de  bovengenoemde  criteria  te  hanteren,  in  strijd  is met  de  in  het 

Verdrag  geformuleerde  beginselen  over  het  vrij  verrichten  van  diensten  (in  concreto:  artikel  49  EG 

Verdrag) en met artikel 9, lid 1 kaderrichtlijn, met de artikelen 5, leden 1 en 2, tweede alinea, en 7, lid 3 

machtigingsrichtlijn en met artikel 4 van de  richtlijn nr. 2002/77 over de mededinging op de markten 

voor elektronische communicatie1042.  

NRI – BEVOEGDHEDEN – AANMOEDIGEN GEDEELD GEBRUIK – Artikel 12 kaderrichtlijn heeft vervolgens betrekking 

op het gedeeld gebruik van  faciliteiten die geïnstalleerd zijn op, over of onder openbaar of particulier 

domein.  Concrete  voorbeelden uit  de  klassieke  telecommunicatiesector  zijn het  gedeeld  gebruik  van 

antennesites  en  wachtbuizen.  De  regeling  impliceert  dat  de  nationale  regelgevende  instantie  het 

gedeeld  gebruik  van  een  faciliteit  in  elk  geval  “aanmoedigt”  wanneer  een  onderneming  die 

elektronische‐communicatienetwerken  aanbiedt,  een  wettelijk  installatierecht  heeft,  dan  wel  een 

procedure kan volgen voor de onteigening of het gedeeld gebruik van eigendom. Met  toepassing van 

artikel  12,  2.  kaderrichtlijn  kan  het  gedeeld  gebruik  van  eigendom  of  faciliteiten  door  de  lidstaten 

worden  opgelegd  aan  een  operator  indien  er  voor  andere  aanbieders  van  elektronische‐

communicatienetwerken  geen  andere  mogelijkheden  voor  de  aanleg  van  infrastructuur  bestaan 

(bijvoorbeeld  om  redenen  van  milieubescherming,  of  ruimtelijke  ordening).  Daartoe  moet  dan  wel 

vooraf een openbare raadpleging worden georganiseerd. Hierbij moet tenslotte worden vermeld dat het 

Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de aan een operator opgelegde verplichting om toegang te geven 

tot het basistelecommunicatienet geen verantwoording kan zijn voor een verschil  in behandeling voor 

wat betreft de kosten voor de aanleg van een nieuw net1043. 

                                                            
1042

 HvJ 31 januari 2008, nr. C‐380‐05. 

1043
 HvJ 20 oktober 2005, nr. C‐334/03. 
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NRI – BEVOEGDHEDEN – MARKTTOEGANG – OVERZICHT VAN BEVOEGDHEDEN – Om de transparantie te vergroten, 

verplicht  artikel  15  machtigingsrichtlijn  de  lidstaten  om  de  relevante  informatie  over  rechten, 

voorwaarden,  procedures,  bijdragen,  heffingen1044  en  besluiten  over  algemene  machtigingen  en 

gebruiksrechten  te  publiceren.  Wanneer  die  informatie  wordt  bijgehouden  op  verschillende 

bestuursniveaus, dient “de” nationale regelgevende instantie alle redelijke inspanningen te leveren om 

een gebruiksvriendelijk overzicht van die informatie op te stellen. 

3. Marktregulering: opvolging en aansturing marktgedrag marktspelers 

NRI  –  BEVOEGDHEDEN  –  MARKTREGULERING  –  ALGEMEEN  –  Het  reguleren  van  het  marktgedrag  van 

ondernemingen  is  zonder  twijfel één van de belangrijkste opdrachten  van de nationale  regelgevende 

instanties.  Zoals  eerder  toegelicht1045,  zijn  de  beginselen  in  verband  hiermee  terug  te  vinden  in  de 

richtlijnen, maar dient ook rekening te worden gehouden met secundaire teksten, zoals de aanbeveling 

en de richtsnoeren van de Europese Commissie. Ook op dit punt beperken wij ons tot het schetsen van 

een  overzicht  van  de  belangrijkste  bevoegdheden  waarover  de  nationale  regelgevende  instanties 

beschikken,  aangezien  wij  voor  meer  uitvoerige  beschrijvingen  en  analyses  kunnen  verwijzen  naar 

bestaande literatuur1046. 

NRI – BEVOEGDHEDEN – MARKTREGULERING – DRIE CRITERIA TEST – Om te bepalen of een markt  in aanmerking 

komt  om  ex  ante  gereguleerd  te  worden,  werkt  de  Europese  Commissie  met  de  zogenaamde 

“driecriteriatest”.  Die  test  werd  oorspronkelijk  omschreven  in  de  toelichting  bij  de  aanbeveling 

marktanalyse  20031047  en  later  hernomen  in  het  dispositief  zelf  van  de  aanbeveling  marktanalyse 

20071048.  De  drie  criteria  houden  verband  met:  1°  belemmeringen  voor  markttoegang  en  de 

                                                            
1044

 Opgemerkt weze dat een heffing die overeenkomt met het bedrag dat tevoren als tegenprestatie werd gevorderd voor de 
verlening van een intussen afgeschaft exclusief recht door het Hof van Justitie werd bschouwd als in strijd met de artikelen 6, 
11, 22 en 25 van de vroeger Vergunningenrichtlijn: HvJ 21 februari 2008, nr. C‐296/06. 

1045
 Supra, Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling C.III. 5. “Markttoezicht in snel evoluerende markten – noodzaak aan flexibiliteit”, p. 66 

e.v. 

1046
 Goede uitvalsbasissen zijn, o.i. : A. DE STREEL, R. QUECK en Ph. VERNET, “Le nouveau cadre réglementaire européen des réseaux 

et services de communications électroniques“, CDE 2002, N° 3‐4, 243 – 314 ; A. DE STREEL, R. QUECK, "La 'puissance significative' 
nouvelle  est  arrivée!  L'évolution  de  la  réglementation  asymétrique  dans  le  secteur  des  communications  électroniques", 
Rev.Ubiquité  2002,  n°  13,  43‐71 ;  D.  GERADIN  en  C.  HUMPE,  “Regulatory  Issues  in  Establishment  and  Management  of 
Communications  Infrastructure:  the  Impact  of  Network  Convergence”,  Jounral  of  Network  Industries  2002,  99‐127;  E. 
DOMMERING, N.  VAN EIJK,  J. THEEUWES en  F. VOGELAAR,  “Toezicht en  regulering  in de  telecommunicatiemarkt – Een  analyse  van 
sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht”, Mediaforum 2001‐6, 186‐190. Specifiek voor België, zie ook: Ph. GÉRARD, R. 
QUECK,  P.  VALCKE  en  D.  STEVENS,  "Réglementation  des  réseaux  et  services  de  communications  électroniques  ‐  Perspectives 
européennes et enjeux pour la Belgique fédérale", AM 2002‐3, 257‐272. 

1047
  Aanbev.Comm.  11  februari  2003,  nr.  2003/311  betreffende  de  relevante  producten‐  en  dienstenmarkten  in  de 

elektronische‐communicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG  van het Europees Parlement en de Raad  inzake 
een gemeenschappelijk  regelgevingskader voor elektronische‐communicatienetwerken en –diensten aan  regelgeving ex ante 
kunnen  worden  onderworpen,  Pb.L.  8 mei  2003,  alf.  114,  45,  hierna  verkort weergegeven  als:  “aanbeveling  2003”.  Deze 
aanbeveling werd intussen vervangen door Aanbev.Comm. 17 december 2007, nr. 2007/879, zie voetnoot 1048. 

1048
  Aanbev.Comm.  17  december  2007,  nr.  2007/879  betreffende  relevante  producten‐  en  dienstenmarkten  in  de 

elektronischecommunicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en ‐diensten aan regelgeving ex ante kunnen 
worden onderworpen, Pb.L. 28 december 2007, afl. 344, 65 (kort: “Aanbeveling 2007”). 
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ontwikkeling van de mededinging, hetzij structurele, hetzij wettelijke of regelgevende belemmeringen; 

2° dynamische aspecten, m.a.w. de vraag of de markt kenmerken vertoont waardoor die na verloop van 

tijd  een  ontwikkeling  naar  daadwerkelijke  mededinging  zal  vertonen  zonder  een  behoefte  aan 

regelgevende  interventie ex  ante; 3° de  relatieve ondoeltreffendheid  van het mededingingsrecht. De 

drie criteria moeten cumulatief vervuld zijn: als er aan één criterium niet is voldaan, is de test negatief 

en komt de betreffende markt in beginsel niet in aanmerking om sectorspecifiek te worden gereguleerd. 

NRI – BEVOEGDHEDEN – MARKTREGULERING – SMP‐REGIME – Eenmaal bepaald is dat een markt in aanmerking 

komt voor specifieke regulering wordt zij door de Europese Commissie in haar aanbeveling opgenomen, 

en  zijn  de  nationale  regelgevende  instanties  op  grond  van  artikel  15  kaderrichtlijn  verplicht  om  een 

aantal  verschillende  stappen  te  doorlopen  alvorens  verplichtingen  te  kunnen  leggen. Het  gaat meer 

bepaald om: 

1. Marktdefinitie  (artikel  15  kaderrichtlijn):  het  vaststellen  en  omschrijven  van  de  product‐  en 
dienstenmarkt  en  het  bepalen  van  de  geografische  omvang  ervan,  overeenkomstig  de 
aanbevelingen en richtsnoeren van de Europese Commissie, overeenkomstig de beginselen van 
het  mededingingsrecht  en  rekening  houdend  met  de  nationale  marktomstandigheden;  de 
nationale  regelgevende  instanties  kunnen  slechts markten  definiëren  die  verschillen  van  de 
aanbeveling volgens een specifieke procedure1049; 

2. Marktanalyse (artikelen 14 en 16 kaderrichtlijn): het in voorkomend geval in samenwerking met 
de nationale mededingingsinstanties analyseren of de geïdentificeerde markten daadwerkelijk 
concurrentieel  zijn,  of  niet;  in  dat  laatste  geval:  het  identificeren  van  de  operatoren  met 
aanmerkelijke marktmacht1050; 

3. Opleggen  van  verplichtingen  (artikel  16  kaderrichtlijn  en  artikel  8  toegangsrichtlijn):  het 
opleggen van de proportionele en passende verplichtingen aan operatoren met aanmerkelijke 
marktmacht1051. Deze verplichtingen kunnen verband houden met: 

 transparantie  met  betrekking  tot  toegang  en/of  interconnectie,  inclusief  het 
publiceren  van  boekhoudkundige  informatie,  technische  specificaties, 
netwerkkenmerken  en  andere  eisen,  voorwaarden  en/of  tarieven  (artikel  9 
toegangsrichtlijn); 

 non‐discriminatie  (het  garanderen  van  gelijkwaardige  voorwaarden  voor 
gelijkwaardige  diensten  in  gelijkwaardige  omstandigheden):  artikel  10 
toegangsrichtlijn 

                                                            
1049

  Infra  II.  “Transparantie‐ en harmonisatieprocedures”, p. 284 e.v. Op dit vlak weze opgemerkt dat over de problematiek 
waarbij de Duitse wetgeving de definitie van “nieuwe markten” vaststelt en op die wijze een bevoegdheid uitoefent die aan de 
nationale regelgevende instantie toekomt, zonder de nodige procedurele bepalingen na te leven (bijvoorbeeld op het vlak van 
raadplegings‐ en samenwerkingsprocedures) is een zaak aanhanging bij het Hof van Justitie: zaak nr. C‐424/07. 

1050
 Over het begrip « significant market power »  in het algemeen, zie o.m.: A. DE STREEL, R. QUECK, "La  'puissance significative' 

nouvelle est arrivée! L'évolution de  la  réglementation asymétrique dans  le secteur des communications électroniques", Rev. 
Ubiquité  2002,  nr.  13,  43‐71;  S.  POLSTER  en  M.  BRANDL,  ‘The  new  concept  of  Market  Dominance  in  the  Proposed  E.U. 
Telecommunications  Framework’, CTLR 2001, 216‐ 219.   Specifiek over de  richtsnoeren  van de Europese Commissie,  zie: S. 
TAYLOR,  “European  Commission’s Draft Guidelines  on Market Analysis  and  the  Calculation  of  Significant Market  Power:  the 
Extension of Tetra Pak II to Regulation”, CTLR 2001, 129‐135. 

1051
 In verband met de overgang tussen het oude en het huidige regime inzake opleggen van verplichtingen: HvJ 22 november 

2007, nr. C‐262/06, supra 70. 
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 boekhoudkundige scheiding (in het bijzonder op het vlak van groothandelsprijzen en 
verrekeningsprijzen  om  onbillijke  kruissubsidiëring  te  voorkomen):  artikel  11 
toegangsrichtlijn; 

 toegang tot en gebruik van specifieke netwerkfaciliteiten: verplichtingen om onder 
meer derden toegang te verlenen tot bepaalde netwerkelementen of –onderdelen, 
om te goeder trouw te onderhandelen over toegang; om op groothandelsbasis aan 
concurrenten bepaalde diensten aan te bieden: artikel 12 toegangsrichtlijn1052; 

 prijscontrole  en  kostentoerekening:  onder meer  het  opleggen  van  verplichtingen 
inzake  het  terugverdienen  van  kosten  en  prijscontrole,  inclusief  verplichtingen 
inzake  kostenoriëntering  van  prijzen  en  kostenttoerekeningssystemen  voor  het 
verlenen  van  specifieke  types  van  interconnectie  of  toegang:  artikel  13 
toegangsrichtlijn1053; 

 verplichtingen  inzake  diensten  die  aan  eindgebruikers worden  aangeboden,  zoals 
het verbod om buitensporige prijzen aan te rekenen, om de toegang tot de markt te 
belemmeren, om de mededinging te beperken door middel van afbraakprijzen, om 
een ongegronde  voorkeur aan de dag  te  leggen  voor bepaalde eindgebruikers en 
om  diensten  op  een  onredelijke  wijze  te  bundelen  (artikel  17 
universeledienstrichtlijn); 

 verplichtingen op het vlak van het aanbieden van een minimumset van huurlijnen 
(artikel 18 universeledienstrichtlijn); 

 verplichtingen  inzake  operatorkeuze  en  operatorvoorkeuze,  zoals  onder meer  de 
verplichting  om  deze  op  het  vaste  netwerk  aan  te  bieden  tegen  op  de  kosten 
georiënteerde prijzen (artikel 19 universeledienstrichtlijn)1054. 

 

NRI – BEVOEGDHEDEN – MARKTREGULERING – OVERIGE  BEVOEGDHEDEN – Naast deze algemene bevoegdheden 

voor het opleggen van verplichtingen aan operatoren met een sterke marktpositie, en de bepalingen in 

verband  met  de  rechten  en  verplichtingen  van  ondernemingen  op  het  vlak  van  toegang  en 

interconnectie1055, dienen de nationale regelgevende instanties ook bevoegd te zijn voor: 

                                                            
1052

 Hoewel het aan nationale regelgevende instanties toekomt om na een marktanalyse andere toegangsverplichtingen op te 
leggen dan de loutere onderhandelingsplicht over interconnectie, mogen deze verplichtingen niet van rechtswege door de wet 
of regelgeving worden opgelegd: HvJ 13 november 2008, C‐227/07, r.o. 36‐44. 

1053
 De bevoegdheden van de nationale regelgevende instanties ter zake worden door het Hof van Justitie verder toegelicht in 

zijn  arrest  van  24  april  2008,  waarin  het  Hof  onder  meer  bevestigt  dat  de  nationale  regelgevende  instanties  over  een 
uitgebreide controlebevoegdheid beschikken die zelfs kan leiden tot het verzoeken om aanpassingen van tarieven, dat van de 
betrokken  operator  kan worden  gevraagd  het  nodige  bewijs  aan  te  brengen  van  het  kostenoriënterend  karakter  van  zijn 
tarieven,  en  dat  de  nationale  regelgevende  instanties  andere  toegangsverplichtingen  kunnen  opleggen  dan  diegene  die 
voorzien zijn door de toegangsrichtlijn: HvJ 24 april 2008, nr. C‐55/06. 

1054
In verband hiermee, zie: HvJ 17 juli 2008, nrs. 152/07 en 154/07, waarin het Hof op basis van de oude Interconnectierichtlijn 

stelt  dat  een  nationale  regelgevende  instantie  een  exploitant  van  een  met  een  openbaar  netwerk  geïnterconnecteerd 
verbindingsnetwerk niet kan verplichten om voor 2003 aan de op de markt dominante exploitant van het gebruikersnetwerk 
een  aansluitvergoeding  bovenop  een  interconnectievergoeding  te  betalen,  ter  compensatie  van  het  deficit  dat  voor  die 
dominante exploitant ontstaat door de beschikbaarstelling van de aansluiting voor de gebruikers. 

1055
 Art. 4 toegangsrichtlijn, waarover het Hof van Justitie zich uitsprak (HvJ 13 november 2008 nr. 227/07, zie r.o. 44) in die zin 

dat  de  Republiek  Polen  artikel 4,  lid 1,  van  de  toegangsrichtlijn  niet  correct  heeft  uitgevoerd  door  aan  exploitanten  van 
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 het waarborging van de beleidsdoelstellingen: op eigen initiatief op na verzoek van één van de 
betrokken  partijen  moeten  de  nationale  regelgevende  instanties  kunnen  ingrijpen  ter 
waarborging  van  de  beleidsdoelstellingen  van  artikel  8  kaderrichtlijn,  ter  beslechting  van 
geschillen  en/of  om  de  specifieke  harmoniserende  procedures  toe  te  passen:  artikel  5,  4. 
toegangsrichtlijn; 

 het waarborgen van de eind‐tot‐eindconnectiviteit: voorzover noodzakelijk om eind‐tot‐eind‐
verbindingen  te  waarborgen,  moeten  de  nationale  regelgevende  instanties  objectieve, 
transparante,  proportionele  en  niet‐discriminerende  verplichtingen  kunnen  opleggen  om  in 
specifieke  gevallen  netwerken  te  interconnecteren:  artikel  5,  1.  2,  a)  en  artikel  5,  3. 
toegangsrichtlijn; 

 toegang  tot  toepassingsprogrammaverbindingen  en  elektronische  programmagidsen:  de 
nationale regelgevende instanties moeten de verplichting kunnen opleggen om tegen bepaalde 
specifieke  voorwaarden  toegang  te  geven  tot bepaalde  faciliteiten  voor de uitrol  van digitale 
radio‐ en televisieomroepdiensten, zoals  applicatieprogramma‐interfaces (API) en elektronische 
programmagidsen (EPG): artikel  5, 1. 2, b) en 5, 3. toegangsrichtlijn; 

 voorwaardelijke  toegang en andere  faciliteiten: de nationale  regelgevende  instanties moeten 
de noodzaak kunnen evalueren om aan  leveranciers van voorwaardelijke toegangssystemen en 
andere faciliteiten bepaalde toegangsverplichtingen op te leggen: artikel 6 toegangsrichtlijn. 

4. Bevoegdheden in verband met bescherming van gebruikers 

NRI – BEVOEGDHEDEN – BESCHERMING GEBRUIKERS – Op het vlak van de bescherming van de gebruikers, kent 

vooral de universeledienstrichtlijn een aantal bevoegdheden aan de nationale  regelgevende  instanties 

toe. De belangrijkste daarvan zijn: 

 transparantie  en  bekendmaking  van  informatie:  het  bevorderen  van  het  verstrekken  van 
informatie over tarieven en algemene voorwaarden om consumenten in staat te stellen zich een 
onafhankelijk oordeel  te kunnen vormen over de kosten van een alternatief gebruikspatroon: 
artikel 21 universeledienstrichtlijn; 

 kwaliteit  van  de  dienst:  van  aanbieders  van  openbare  elektronische‐communicatiediensten 
kunnen  de  nationale  regelgevende  instanties  vereisen  dat  zij  vergelijkbare,  toereikende  en 
actuele  informatie  over  de  kwaliteit  van  hun  diensten  publiceren:  artikel  22 
universeledienstrichtlijn; 

                                                                                                                                                                                                
openbare communicatienetwerken een algemene verplichting op te leggen om te onderhandelen over overeenkomsten inzake 
toegang  tot  het  telecommunicatienetwerk.  Hierover  is  ook  nog  een  zaak  aanhanging    (nr.  C‐192/08) waarin  de  advocaat‐
generaal op 14 mei 2009  in zijn conclusie voorstelt om de betrokken bepalingen zo uit te  leggen dat het nationale recht wel 
degelijk kan bepalen dat elk willekeurig  telecombedrijf verplicht  is om met een ander  telecombedrijf over  interconnectie  te 
onderhandelen,  ongeacht  zijn  marktmacht,  mits  beide  bedrijven  openbare  telecommunicatienetwerken  exploiteren. 
Leveranciers van elektronische‐communicatiediensten kunnen dus in de ogen van de advocaat‐generaal zich neit beroepen op 
het recht om over interconnectie te onderhandelen overeenkomstig deze bepaling. Zodoende komt hij tot de conclusie dat  de 
nationale regelgevende instantie niet de verplichting kan opleggen om te onderhandelen over de interconnectie van systemen 
voor  tekst‐ en multimediaberichtdiensten, maar  ingevolge artikel 5,  lid 4, van de kaderrichtlijn  in beginsel wel bevoegd  is om 
een  exploitant  van openbare netwerken,  die  geen  aanmerkelijke marktmacht bezit maar wel de  toegang  van  eind‐tot‐eind 
controleert,  te  gelasten  te  goeder  trouw  over  interconnectie  van  zijn  netwerken  met  die  van  een  ander  bedrijf  te 
onderhandelen om  in het belang van de eindgebruikers de operabiliteit van de berichtdiensten op  redelijke voorwaarden  te 
verzekeren. 
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 aanbieden van extra faciliteiten: nationale regelgevende instanties kunnen van aanbieders van 
openbare  telefoonnetwerken  eisen  dat  zij  bijkomende  faciliteiten  aanbieden  aan 
eindgebruikers,  zoals  toonkiezen  en  identificatie  van  de  oproepende  lijn:  artikel  29 
universeledienstrichtlijn; 

 nummeroverdraagbaarheid:  nationale  regelgevende  instanties moeten  ervoor  zorgen  dat  de 
prijsstelling voor interconnectie in verband met nummeroverdraagbaarheid kostengeoriënteerd 
is  en  dat  eventuele  directe  kosten  voor  abonnees  het  gebruik  van  die  faciliteiten  niet 
ontmoedigen: artikel 30 universeledienstrichtlijn; 

 doorgifteverplichtingen of “must‐carry”1056; 

 overleg met belanghebbenden: de nationale regelgevende instanties dienen in passende mate 
rekening te houden met de standpunten van belanghebbenden in aangelegenheden die verband 
houden  met  eindgebruikers‐  en  consumentenrechten  met  betrekking  tot  openbare 
elektronische‐communicatiediensten,  met  name  wanneer  zij  een  belangrijke  impact  op  de 
markt  hebben;  indien  nodig  kunnen  belanghebbenden mechanismen  ontwikkelen waarbij  zij 
worden  betrokken  teneinde  de  algehele  kwaliteit  van  de  dienstverlening  te  verbeteren  door 
onder meer gedragscodes en functioneringsnormen te ontwikkelen en bij te houden: artikel 33 
universeledienstrichtlijn. 

5. Bevoegdheden in verband met universele dienst 

NRI – BEVOEGDHEDEN – UNIVERSELE DIENST – Tenslotte kennen de richtlijnen aan de nationale regelgevende 

instanties  ook  heel wat  bevoegdheden  toe  op  het  vlak  van  de  universele  dienstverlening.  Zo  zijn  zij 

onder meer verantwoordelijk voor: 

 de  kostprijsberekening  van  de  universele  dienst:  vooreerst  zijn  de  nationale  regelgevende 
instanties bevoegd om te beoordelen of het aanbieden van de universele dienst een onredelijke 
last1057  kan  vormen  voor  ondernemingen  die  zijn  aangewezen  om  hem  aan  te  bieden1058; 

                                                            
1056

  In  verband  hiermee,  zie HvJ  22 december 2008,  nr. 336/07, waarin  het Hof bepaalt  dat dit  artikel  aldus moet worden 
uitgelegd  dat  deze bepaling  niet  in  de weg  staat  aan  een  nationale  regeling  als  de  in  het  hoofdgeding  aan  de  orde  zijnde 
regeling, die de  kabelexploitant  verplicht om  via  zijn  analoge  kabelnetwerk  televisiezenders en ‐diensten door  te  geven die 
reeds terrestrisch worden uitgezonden, en aldus meer dan de helft van de in dat netwerk beschikbare kanalen te bezetten, en 
die voorschrijft dat wanneer er te weinig kanalen beschikbaar zijn, een rangorde van de gegadigden wordt vastgesteld die leidt 
tot  de  volledige  bezetting  van  de  ter  beschikking  staande  kanalen  van  het  netwerk,  voor  zover  deze  verplichtingen  geen 
onredelijke economische gevolgen hebben, wat door de verwijzende rechter moet worden beoordeeld. In datzelfde arrest stelt 
het Hof ook  dat  diensten  van  televisieomroeporganisaties  of  van  aanbieders  van mediadiensten,  zoals  telewinkelen,  vallen 
onder  het  begrip  „televisiediensten”  in  de  zin  van  artikel 31,  lid 1,  voor  zover  is  voldaan  aan  de  in  deze  bepaling  gestelde 
voorwaarden, wat eveneens door de verwijzende rechter moet worden beoordeeld. Zie meer ten gronde ookhet arrest van het 
Hof, waarin het bevestigde dat artikel 49 EG‐Verdrag niet  in de weg staat van een must‐carry‐regeling voorzover die regeling 
een doelstelling van algemeen belang nastreeft en niet onevenredig is aan die doelstelling (HvJ 13 december 2007, C‐250/06). 

1057
 Hierbij weze opgemerkt dat bij het Hof van Justitie de vraag aanhanging is of een regeling waarbij de wetgever optreedt als 

nationale regelgevende instantie bij het beoordelen van de onredelijkheid van de last in overeenstemming kan worden geacht 
met deze bepaling: HvJ nr. C‐389/08. Zie ook: Ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 9. 

1058
  In verband hiermee heeft het Hof van Justitie gesteld dat een nationale wettelijke regeling die a priori marktdeelnemers 

uitsluit  die  deze  dienst  niet  voor  het  gehele  nationale  grondgebied  kunnen  aanbieden  niet  in  overeenstemming  is met  de 
vereiste die aan lidstaten wordt opgelegd om ervoor te zorgen dat het mechanisme voor de aanwijzing van de ondernemingen 
die belast zijn met de aanbieding van de universele dienst doeltreffend, objectief, transparant en niet‐discriminerend is (HvJ 19 
juni 2008, nr. C‐220/07). Zie ter zake ook: HvJ 22 december 2008, nr. C‐336/07 waarin het Hof zelfs de Duitse regeling (waarbij 
tot de helft van de capaciteit wordt benomen) niet als disproportioneel heeft aangemerkt. 
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voorzover zij van oordeel zijn dat dat geval is, dienen zij de nettokosten voor het aanbieden van 
de universele dienst te berekenen; verder zijn de nationale regelgevende instanties bevoegd om 
de  kostenramingen  en/of  andere  gegevens  die  als  basis  dienen  voor  de  berekening  van  de 
nettokosten te (laten) controleren of verifiëren: artikel 12 universeledienstrichtlijn1059; 

 financiering van universele dienst: de  lidstaten zijn bevoegd om een mechanisme  in te stellen 
voor  de  financiering  van  de  universele  dienst  (met  overheidsmiddelen  of  bijdragen  van  de 
aanbieders  van  netwerken  of  diensten);  bij  verdeling  van  de  kosten,  is  de  nationale 
regelgevende instantie of een ander van de begunstigden onafhankelijk orgaan bevoegd om het 
opgerichte fonds te beheren: artikel 13 universeledienstrichtlijn; 

 transparantie: in voorkomend geval dient de nationale regelgevende instantie erop toe te zien 
dat  de  beginselen  voor  de  kostendeling  en  de  details  van  de  toegepaste  regeling  voor  het 
publiek  beschikbaar  zijn;  de  nationale  regelgevende  instantie  dient  een  jaarlijks  verslag  te 
publiceren  waarin  een  overzicht  wordt  gegeven  van  de  kosten  en  bijdragen:  artikel  14 
universeledienstrichtlijn;  

 betaaltelefoons:  de  nationale  regelgevende  instanties  kunnen  ondernemingen  verplichtingen 
opleggen  om  te  waarborgen  dat  voldoende  betaaltelefoons  worden  geïnstalleerd  om  te 
voorzien in de redelijke behoefte van de eindgebruikers; de lidstaten zijn verplicht om ervoor te 
zorgen  dat  de  nationale  regelgevende  instantie  kan  besluiten  om minder  betaaltelefoons  te 
laten installeren: artikel 6 universeledienstrichtlijn; 

 betaalbaarheid  van  tarieven:  de  nationale  regelgevende  instanties  houden  toezicht  op  de 
ontwikkeling en het niveau van de tarieven voor een aansluiting op het vaste telefoonnetwerk, 
de oproepen naar telefooninlichtingendiensten en het gebruik van telefoongidsen, het gebruik 
van betaaltelefoons en de bijzondere maatregelen voor gebruikers met een handicap: artikel 9, 
1. toegangsrichtlijn; bovendien moeten de nationale regelgevende instanties ervoor zorgen dat 
aanbieders waaraan  speciale  tariefopties,  uniforme  tarieven  (zoals  bijvoorbeeld  geografische 
gemiddelden) of maximumprijzen zijn opgelegd die voorwaarden volledig transparant naleven, 
dat  ze worden  bekendgemaakt  en worden  toegepast  overeenkomstig  het  beginsel  van  niet‐
discriminatie;  de  nationale  regelgevende  instantie  kan  zelfs  eisen  dat  specifieke  regelingen 
worden gewijzigd of ingetrokken: artikel 9, 5. universeledienstrichtlijn; 

 kwaliteit van de dienstverlening: de nationale regelgevende instanties dienen ervoor te zorgen 
dat de leveranciers van de universele dienst toereikende en actuele informatie publiceren over 
hun prestaties bij het  verlenen  van de universele dienst en  kunnen aanvullende  standaarden 
vaststellen om de kwaliteit van de diensten te bepalen; zij kunnen de inhoud, vorm en wijze van 
bekendmaking  bepalen  teneinde  ervoor  te  zorgen  dat  de  eindgebruikers  en  consumenten 
toegang  hebben  tot  volledige,  vergelijkbare  en  gebruiksvriendelijke  informatie;  tenslotte 
kunnen  zij aan de  leverancier prestatiedoelstellingen opleggen  (minstens  voor wat betreft de 
toegang  tot  het  vaste  telefoonnetwerk)  en  nagaan  of  de  aangewezen  ondernemingen  eraan 
voldoen;  wanneer  een  aanbieder  stelselmatig  niet  aan  zijn  verplichtingen  voldoet,  kan  de 
nationale regelgevende instantie een onafhankelijke evaluatie laten uitvoeren op kosten van de 
betrokken onderneming: artikel 11 universeledienstrichtlijn. 

                                                            
1059

 Over het ontbreken van de vereiste beoordeling door een nationale regelgevende instantie of het aanbieden van de sociale 
tarieven een onredelijke last vormen voor de aangewezen ondernemingen is een zaak aanhanging bij het Hof van Justitie: HvJ 
nr. C‐222/08. 
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II. Transparantie‐ en harmonisatieprocedures 

TRANSPARANTIE‐ EN HARMONISATIEPROCEDURES – OVERZICHT – De vorige paragraaf (I. “Taken en bevoegdheden 

van nationale regelgevende instanties”) gaf een overzicht van de uiteenlopende bevoegdheden waarvan 

de  richtlijnen vereisen dat  zij door een nationale  regelgevende  instantie worden uitgeoefend. Uit dat 

overzicht  mag  voldoende  blijken  welke  cruciale  rol  deze  nationale  regelgevende  instanties  op  de 

markten voor elektronische‐communicatie spelen. Om echter te vermijden dat de toegenomen rol van 

de verschillende nationale instanties zou leiden tot meer gefragmenteerde markten, werden een aantal 

specifieke transparantie‐ en harmonisatieprocedures ingevoerd die de nationale regelgevende instanties 

in acht moeten nemen bij de uitoefening van hun markttoezichthoudende bevoegdheden1060.  In grote 

lijnen kunnen deze procedures (in stijgende mate van overleg en afstemming)  in vier groepen worden 

samengebracht,  die  achtereenvolgens  in  deze  paragraaf worden  besproken:  1°  het  vereisen  van  de 

publicatie van informatie door nationale regelgevende instanties, 2° het vereisen van een kennisgeving 

over bepaalde voornemens of beslissingen, en specifieke procedures met het oog op consultatie (3°) en 

harmonisatie  (4°)  van  beslissingen  van  nationale  regelgevende  instanties.  Grafisch  worden  de 

belangrijkste van deze procedures door Geus en Zwenne als volgt weergegeven: 

 

Bron: M. GEUS en G.‐J. ZWENNE, “Het Europese telecommunicatierecht na 24 juli 2003 en de gevolgen voor de Nederlandse wetgeving”, Mediaforum 2002, afl. 6, 

199. 

                                                            
1060

 P. LAROUCHE, “A closer  look at some assumptions underlying EC Regulation of Electronic Communications”,  JONI 2002, 3, 
145‐148. Met  betrekking  tot  het  ruimere  kader  van  coordinatie  van  overheidsoptreden,  zie:  P.  LAROUCHE,  “Coordination  of 
European and Member State Regulatory Policy: Horizontal, Vertical and Transversal Aspects”, in D. GERADIN, R. MUÑOZ en N. PETIT 
(eds.), Regulation  through Agencies  in  the EU. A new Paradigm of European Governance, Cheltenham  (UK) & Northampton 
(USA), Edward Elgar, 2005, 164‐179   waarin de auteur horizontale  (tussen  regulatoren van verschillende  lidstaten), verticale 
(tussen  instanties  op  nationaal  en  Europees  niveau)  en  transversale  (tussen  sectorspecifieke  en  mededingingsrechtelijke 
toezichthouders) coördinatie onderscheidt. 
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 Nog dieper  ingaand op de bevoegdheden  inzake marktregulering, geeft De Streel de situatie als volgt 

grafisch weer: 

 

Bron: A. DE STREEL, “A First Assessment of the New European Regulatory Framework for Electronic Communications”, C&S 2005, 149. 

1. Verplichtingen om bepaalde informatie te publiceren 

TRANSPARANTIEPROCEDURES  –  PUBLICATIEVERPLICHTINGEN  –  NATIONALE  REGELGEVENDE  INSTANTIES  –  In  heel wat 

gevallen leggen de richtlijnen aan de nationale regelgevende instanties de verplichting op om bepaalde 

informatie publiek beschikbaar  te  stellen. Op die wijze  lijken de  richtlijnen vooral de  transparantie  te 

willen verhogen op de markten. Concreet verplichten de richtlijnen de nationale regelgevende instanties 

om in de volgende gevallen informatie te publiceren1061: 

 het publiceren van  informatie die kan bijdragen tot een open en concurrerende markt, 
alsook  de  voorwaarden  voor  toegang  van  het  publiek  tot  deze  informatie  en  de 
procedures voor het verkrijgen van die toegang (artikel 5, 4. en 5. kaderrichtlijn); 

 het  publiceren  van  de  nationale  raadplegingsprocedures  en  hun  resultaten  (artikel  6 
kaderrichtlijn); 

                                                            
1061

 Hierbij weze opgemerkt dat deze overzichten (zoals overigens het gehele hoofdstuk) in beginsel enkel een overzicht geven 
van de bevoegdheden of verplichtingen om samen te werken met andere NRIs, met de mededingingsautoriteiten en/of met de 
Europese Commissie zoals die door de richtlijnen aan de nationale regelgevende  instanties worden opgelegd. Niet verplichte 
maatregelen  of  verplichtingen  die  worden  opgelegd  aan  de  lidstaten  of  marktspelers  worden  dus    ‐  behoudens  enkele 
uitzonderingen  ‐    niet  vermeld. Verder  zij  erop  gewezen  dat  niet  al  deze  verplichtingen  in  dezelfde mate  afdwingbaar  zijn 
geformuleerd. 
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 het  publiceren  van  beslissingen  inzake  geschillenbeslechting    (artikel  20,  4. 
kaderrichtlijn); 

 het  publiceren  van  een  beschrijving  van  het  voor  prijscontrole  en  kostentoerekening 
gebruikte  kostentoerekeningssysteem  en  van  een  jaarlijkse  verklaring  over  de 
inachtneming van dit systeem (artikel 13, 4. toegangsrichtlijn); 

 het publiceren van de besluiten over het toekennen van gebruiksrechten voor nummers 
en frequenties (artikel 5, 3. machtigingsrichtlijn); 

 erop toezien dat de aangewezen  leveranciers ervan toereikende en actuele  informatie 
publiceren over hun prestaties bij het verlenen van de universele dienst  (artikel 11, 1. 
universeledienstrichtlijn); 

 het publiceren van de resultaten van de kostenberekening en van de conclusies over de 
controle of verificatie van die berekening (artikel 12 universeledienstrichtlijn); 

 indien  van  toepassing,  het  publiceren  van  de  beginselen  voor  de  kostendeling  en  de 
details van de toegepaste regeling  inzake universele dienst en van een  jaarlijks verslag 
over de berekende kosten en geleverde bijdragen (artikel 14 universeledienstrichtlijn); 

 het  publiceren  van  een  jaarlijkse  verklaring  over  de  naleving  van  het 
kostentoerekeningssysteem  voor  controle  over  eindgebruikersprijzen  (artikel  17 
universeledienstrichtlijn); 

 
TRANSPARANTIEPROCEDURES – PUBLICATIEVERPLICHTINGEN – LIDSTATEN – Naast de verplichtingen die rechtstreeks 

van  toepassing  zijn  op  de  nationale  regelgevende  instanties,  leggen  de  richtlijnen  ook  heel  wat 

verplichtingen  inzake  publicatie  op  aan  de  lidstaten  zelf.  Aangezien  in  vele  gevallen  het  allicht  de 

nationale  regelgevende  instantie zal  zijn die de betrokken bevoegdheid op het  terrein  zal uitoefenen, 

vermelden wij de volgende verplichtingen hieronder eveneens ter wille van de volledigheid: 

 het  bekendmaken  van  de  respectieve  taken  van  de  verschillende  nationale 
regelgevende  instanties  in  een  gemakkelijk  toegankelijke  vorm  (artikel  3,  4. 
kaderrichtlijn); 

 het  oprichten  van  één  enkel  informatiepunt  over  lopende  raadplegingsprocedures  
(artikel 6 kaderrichtlijn); 

 het publiceren van de nummeringsplannen en alle  latere  toevoegingen en wijzigingen 
(artikel 10, 3. kaderrichtlijn); 

 het publiceren van de procedures voor het verkrijgen van doorgangsrechten (artikel 11, 
1. kaderrichtlijn); 

 het publiceren van bijgewerkte  informatie over de omzetting en de toepassing van de 
verschillende  richtlijnen,  inclusief  het publiceren  van  een mededeling  in hun  officiële 
publicatie waarin wordt beschreven hoe en waar deze  informatie wordt gepubliceerd 
(artikel  24,  1.  en  28  kaderrichtlijn,  artikel  18  toegangsrichtlijn,  artikel  18 
machtigingsrichtlijn en artikel 38 universeledienstrichtlijn); 

 het publiceren  van  informatie over de  specifieke  verplichtingen die worden opgelegd 
aan operatoren met een sterke marktpositie (artikel 15, 1. toegangsrichtlijn); 

 het  publiceren  van  elk  besluit  waarin  het  verlenen  van  gebruiksrechten  voor 
radiofrequenties wordt  beperkt,  alsook  van  het  besluit  dat  er meer  gebruiksrechten 
kunnen worden verleend (artikel 7, 1. en 2. machtigingsrichtlijn); 

 het  publiceren  van  een  jaarlijks  overzicht  van  de  administratieve  kosten  en  de 
opgelegde bijdragen (artikel 12, 2. machtigingsrichtlijn); 
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 het  publiceren  van  informatie  over  de  algemene  machtiging  en  de  gebruiksrechten 
(artikel 15, 1. en 2. machtigingsrichtlijn); 

 het  publiceren  van  de  voorwaarden die  van  toepassing  zijn  voor  speciale  tarieven  of 
maximumprijzen (artikel 9, 5. universeledienstrichtlijn); 

 het  aan  de  eindgebruikers  en  consumenten  beschikbaar  stellen  van  transparante  en 
bijgewerkte  informatie over de  geldende  prijzen,  algemene  voorwaarden  en  tarieven 
voor toegang tot vaste telefonie (artikel 21 universeledienstrichtlijn). 

2. Verplichtingen om andere overheden te berichten of informeren 

TRANSPARANTIEPROCEDURES  –  INFORMATIEVERPLICHTINGEN  –  NATIONALE  REGELGEVENDE  INSTANTIE  –  Naast  de 

bekendmaking  van  informatie  aan  het  ruime  publiek,  leggen  de  richtlijnen  aan  de  nationale 

regelgevende instanties ook de verplichting op om heel wat besluiten aan andere overheden ter kennis 

te  brengen.  Hieronder  geven wij  een  overzicht  van  de  verschillende  gevallen  waarin  een  nationale 

regelgevende  instantie  specifieke  informatie of ontwerpen  van besluit  aan  andere overheden  (onder 

meer:  aan  nationale  mededingingsinstanties,  aan  nationale  regelgevende  instanties  van  andere 

lidstaten, of aan de Europese Commissie) dient over te maken: 

 nationale regelgevende instanties en nationale mededingingsautoriteiten dienen elkaar 
de  informatie  te  leveren  die  nodig  is  voor  de  toepassing  van  de  elektronische‐
communicatierichtlijnen (artikel 3, 4. kaderrichtlijn); 

 de nationale regelgevende instanties dienen aan de Europese Commissie de informatie 
te verstrekken waarom zij verzoekt en die zij nodig heeft om haar taken te vervullen; in 
sommige gevallen kan deze  informatie ook worden doorgegeven aan andere nationale 
regelgevende instanties (artikel 5, 2. kaderrichtlijn)1062; 

 nationale regelgevende instanties moeten de Europese Commissie inlichten wanneer zij 
beslissen een aanbeveling niet te volgen (artikel 19, 1. kaderrichtlijn); 

 in voorkomend geval, de partijen informeren over de beslissing dat een geschil niet door 
een bindend besluit van de nationale  regelgevende  instantie  zelf  zal worden beslecht 
(artikel 20, 2. kaderrichtlijn); 

 het  in kennis stellen van de Europese Commissie van de aanbieders met aanmerkelijke 
marktmacht en de hen opgelegde verplichtingen (artikel 16, 2. toegangsrichtlijn); 

 het meedelen aan een operator dat de regelgevende instantie van oordeel is dat hij niet 
voldoet aan zijn verplichtingen zoals voorzien  in de algemene machtiging (artikel 10, 2. 
machtigingsrichtlijn); 

 het  bezorgen  van  informatie  aan  de  Europese  Commissie  over  het  gehanteerde 
kostentoerekeningssysteem  en  over  eindgebruikersprijzen  (artikel  17,  3. 
universeledienstrichtlijn); 

 het  aanmelden  van  de  ondernemingen  die  zijn  aangewezen  voor  het  leveren  van  de 
universele dienst en van de aan operatoren met aanmerkelijke marktmacht opgelegde 
verplichtingen (artikel 36, 1. en 2. universeledienstrichtlijn); 

 
TRANSPARANTIEPROCEDURES  –  INFORMATIEVERPLICHTINGEN  –  LIDSTATEN  – Ook  op  dit  vlak worden  een  aantal 

verplichtingen aan de lidstaten zelf opgelegd: 

                                                            
1062

 Zie ook: Richtsnoeren marktanalyse, r.o. 139‐141 en 143. 
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 het aanmelden van alle nationale regelgevende  instanties aan de Europese Commissie 
(artikel 3, 6.  kaderrichtlijn, artikel 16, 1. toegangsrichtlijn); 

 het bezorgen aan de Europese Commissie van een kopie van elke officiële mededeling 
over de toepassing van het wet‐ en regelgevend kader (artikel 24, 2. kaderrichtlijn); 

 het  informeren  van de  Europese Commissie over de omzetting  en  toepassing  van de 
elektronische‐communicatierichtlijnen  (artikel  28,  3.  kaderrichtlijn,  artikel  18,  2. 
toegangsrichtlijn, artikel 38, 3. universeledienstrichtlijn, artikel 17, 2. richtlijn privacy  in 
e‐communicatie, artikel 9 mededingingsrichtlijn); 

 het bezorgen aan de Europese Commissie  van een kopie  van de aan operatoren met 
aanmerkelijke marktmacht opgelegde verplichtingen  (artikel 15, 2. toegangsrichtlijn); 

 het bezorgen aan de Europese Commissie van de informatie die zij nodig heeft met het 
oog  op  de  herziening  van  de  richtlijnen  (artikel  25  kaderrichtlijn,  artikel  17 
toegangsrichtlijn,  artikel  16 machtigingsrichtlijn,  artikel  36,  3.  universeledienstrichtlijn 
en artikel 18 richtlijn e‐privacy); 

 het meedelen  aan  de  Europese  Commissie  van  het  uitbreiden  van  eerder  bestaande 
rechten of verplichtingen voor aanbieders (artikel 17, 3. machtigingsrichtlijn); 

 het  in  kennis  stellen  van de  Europese Commissie  van  elke  kostenverdelende  regeling 
voor de universele dienst (artikel 6, 2. mededingingsrichtlijn); 

 het in kennis stellen van de Europese Commissie wanneer een lidstaat van oordeel is dat 
er  op  haar  grondgebied  bij  het  aanbod  van  infrastructuur  en  van  diensten  van  het 
aansluitnet voldoende mededinging is (artikel 6, 3. mededingingsrichtlijn); 

 het  meedelen  aan  de  Commissie  van  gevallen  waarin  het  technisch  onhaalbaar  of 
onevenredig  veel  economische  middelen  zou  vergen  om  te  voldoen  aan  bepaalde 
vereisten op het vlak van de bescherming van de persoonlijke  levenssfeer (artikel 3, 3. 
richtlijn e‐privacy); 

 het  in kennis stellen van de Europese Commissie wanneer sommige bepalingen alleen 
kunnen worden  toegepast  door  specifieke  technische  kenmerken  van  elektronische‐
communicatienetwerken  voor  te  schrijven  (artikel  14,  2.  richtlijn  privacy  in  e‐
communicatie). 

3. Verplichtingen op het vlak van raadpleging 

TRANSPARANTIEPROCEDURES  –  RAADPLEGINGSVERPLICHTINGEN  –  ARTIKEL  6  KADERRICHTLIJN  –  UITGANGSPUNT  – 

Vervolgens  leggen de elektronische‐communicatierichtlijnen een aantal raadplegingsprocedures op die 

de  nationale  regelgevende  instantie  dient  te  volgen wanneer  zij  een  aantal  specifieke  besluiten wil 

nemen.  In deze gevallen volstaat het voor de nationale regelgevende  instanties dus niet om bepaalde 

informatie mee te delen aan één of meerdere betrokken partijen, maar dient publieke raadpleging  te 

worden georganiseerd over de ontwerpbeslissing van een nationale regelgevende instantie. Zo bepaalt 

artikel  6  kaderrichtlijn  dat  nationale  regelgevende  instanties  de  belanghebbenden  in  staat  moeten 

stellen  om  binnen  een  redelijke  termijn  hun  zienswijzen  te  geven  over  een  ontwerpmaatregel  die 

aanzienlijke  gevolgen  heeft  voor  de  relevante markt1063.  Verder  bepaalt  het  artikel  dat  de  nationale 

regelgevende instanties hun raadplegingsprocedures moeten publiceren en dat de lidstaten zorg dienen 

                                                            
1063

  Richtsnoeren marktanalyse,  r.o.  145,  waar  de  Europese  Commissie  stelt  dat  in  het  algemeen  een  periode  van  twee 
maanden  als  redelijk  zou  kunnen worden  beschouwd  voor  consultatie.  Daaraan wordt  echter  expliciet  toegevoegd  dat  in 
specifieke gevallen een andere periode redelijk kan zijn. 
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te dragen voor de oprichting van één enkel  informatiepunt waar  inzage kan worden verkregen  in alle 

lopende raadplegingsprocedures, alsook dat de resultaten van de raadpleging publiek moeten worden 

gemaakt,  tenzij het om vertrouwelijke  informatie gaat1064. Tenslotte stelde de Europese Commissie  in 

haar  richtsnoeren  marktanalyse  het  uitgangspunt  voorop  dat  het  niet  zou  volstaan  om  enkel  te 

consulteren over de ontwerpmaatregel  zelf, maar dat  aan de belanghebbenden ook de mogelijkheid 

moest worden geboden om commentaar uit te brengen over de grondslagen en het bewijs waarop de 

beslissing zich steunt1065. 

TRANSPARANTIEPROCEDURES  –  RAADPLEGINGSVERPLICHTINGEN  –  OVERIGE  PROCEDURES  –  Naast  deze  algemene 

verplichting  tot  raadpleging,  vermelden  de  elektronische‐communicatierichtlijnen  ook  in  een  aantal 

andere specifieke gevallen de verplichting om partijen te raadplegen, of ontwerpen voor te leggen voor 

opmerkingen of commentaren. In dat opzicht kunnen volgende gevallen worden vermeld: 

 alvorens de verplichting op  te  leggen om  faciliteiten gedeeld  te gebruiken, of maatregelen  te 
treffen  om  de  coördinatie  van  publieke  werken  te  vergemakkelijken,  dienen  de  nationale 
regelgevende instanties een openbare raadpleging te organiseren waarbij alle belanghebbenden 
in staat zijn gesteld om hun standpunten naar voren te brengen (artikel 12, 2. kaderrichtlijn); dit 
artikel vermeldt geen specifieke vereisten op het vlak van de procedure; 

 wanneer een  lidstaat zich voorneemt om het aantal gebruiksrechten voor  radiofrequenties  te 
beperken, dient zij een raadpleging te organiseren volgens de procedure zoals voorzien in artikel 
6 van de kaderrichtlijn (artikel 7, 1. machtigingsrichtlijn); 

 het wijzigen  van  de  rechten  en  verplichtingen  in  verband met  de  algemene machtiging,  de 
gebruiksrechten  en/of  het  recht  om  faciliteiten  te  installeren  dient  te worden  voorafgegaan 
door  een  raadplegingstermijn  die  niet  korter  mag  zijn  dan  vier  weken  (artikel  14,  1. 
machtigingsrichtlijn); 

 het opheffen van de verplichting om openbare betaaltelefoons aan te bieden en het vaststellen 
van  prestatiedoelstellingen  op  het  vlak  van  de  toegang  tot  het  vaste  telefoonnetwerk 
(respectievelijk  de  artikelen  6,  2.  en  11,  4  van  de  universeledienstrichtlijn);  in  deze  beide 
gevallen,  dient  dit  besluit  te  worden  genomen  na  de  specifieke  raadplegingsprocedure  van 
gebruikers, zoals voorzien in artikel 33 universeledienstrichtlijn. 

4. Procedures op het vlak van samenwerking en harmonisatie 

TRANSPARANTIEPROCEDURES – SAMENWERKINGSVERPLICHTINGEN – UITGANGSPUNT – In een aantal gevallen volstaat 

het  voor  de  nationale  regelgevende  instanties  zelfs  niet  om  belanghebbenden  te  consulteren, maar 

wordt door de richtlijnen een verdergaande vorm van afstemming of overleg vereist1066. De algemene 

principes van die samenwerkingsverplichting worden geformuleerd door de artikelen 7, 2. en 8, 3. d) 

kaderrichtlijn.  Artikel  7,  2.  bepaalt  dat  de  nationale  regelgevende  instanties  op  transparante  wijze 

moeten samenwerken met elkaar en met de Europese Commissie met het oog op het garanderen van 

                                                            
1064

 Art. 6 kaderrichtlijn, in fine. 

1065
 Richtsnoeren marktanalyse, r.o. 144‐145. 

1066
 Over de wijzigingen aan deze procedure en de rol die het nieuwe BEREC erin zal spelen: supra Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling 

D. III. 3. "Europese toezichthoudende instantie” en 4. c. “Aanpassing beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen”, resp. op 
p. 84 en 89. 
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een consistente toepassing van het wet‐ en regelgevende kader. Het stelt verder ook dat zij daartoe met 

name moeten  streven naar overeenstemming over alle  soorten  instrumenten en oplossingen die het 

meest  geschikt  zijn  om  specifieke  situaties  op  de  markt  aan  te  pakken.  Artikel  8,  3.  d)  van  de 

kaderrichtlijn  van  zijn  kant  kadert  deze  noodzaak  tot  samenwerking  in  de  verplichting  die  op  de 

nationale regelgevende instanties rust om bij te dragen aan de ontwikkeling van de interne markt. 

TRANSPARANTIEPROCEDURES  –  ARTIKEL  7  KADERRICHTLIJN  –  HARMONISATIEPROCEDURE  –  OVERZICHT  –  Naast  deze 

algemene verplichting tot samenwerking,  leggen de richtlijnen ook een aantal specifiekere vormen op. 

Wanneer een nationale regelgevende instantie zich voorneemt om een beslissing te nemen op het vlak 

van marktdefinitie, marktanalyse of het opleggen van verplichtingen1067, en wanneer deze voorgestelde 

maatregel  een  invloed  heeft  op  de  handel  tussen  de  lidstaten1068  dient  de  nationale  regelgevende 

instantie  de  ontwerpmaatregel  (inclusief  de  motivering  ervoor)  mee  te  delen  aan  de  nationale 

regelgevende  instanties  in  de  overige  lidstaten  en  aan  de  Europese  Commissie,  die  in  principe  over 

maximaal één maand beschikken om hem te becommentariëren1069. Enkel wanneer de periode van de 

openbare  raadpleging  (zie  artikel  6  kaderrichtlijn,  supra)  langer  is  dan  één  maand,  beschikken  de 

nationale  regelgevende  instanties  en  de  Europese  Commissie  over  dezelfde  tijdsspanne  om  hun 

opmerkingen over de ontwerpmaatregel mee te delen. 

TRANSPARANTIEPROCEDURES  –  ARTIKEL  7  KADERRICHTLIJN  –  HARMONISATIEPROCEDURE  –  OMVANG  –  “INVLOED”  – 

Hierbij weze opgemerkt dat de Nederlandstalige versie van de richtlijnen verkeerdelijk lijkt te vermelden 

dat  de  vereiste  invloed  van  de maatregel  op  de  handel  tussen  de  lidstaten  ‘aanzienlijk’  zou  zijn. De 

meeste  andere  tekstversies  stellen  deze  voorwaarde  immers niet. Bovendien blijkt de  veeleer  ruime 

omvang die  aan het begrip  ‘invloed’  zelf wordt  toegekend uit de  toelichting bij de  kaderrichtlijn, die 

stelt: “Maatregelen die van  invloed kunnen zijn op de handel  tussen de  lidstaten zijn maatregelen die 

direct  of  indirect,  feitelijk  of  in  potentie,  van  invloed  kunnen  zijn  op  het  handelspatroon  tussen  de 

lidstaten op een wijze die een belemmering kan vormen voor de interne markt. Het gaat om maatregelen 

die van aanzienlijke invloed zijn op aanbieders of gebruikers in andere lidstaten, waarbij het onder meer 

kan gaan om: maatregelen die de prijzen voor gebruikers in andere lidstaten beïnvloeden; maatregelen 

die  gevolgen  hebben  voor  de  mogelijkheid  van  een  onderneming  in  een  andere  lidstaat  om  een 

elektronische‐communicatiedienst  te verlenen,  in het bijzonder maatregelen die gevolgen hebben voor 

de mogelijkheid diensten te verlenen op transnationale basis; en maatregelen die gevolgen hebben voor 

                                                            
1067

 Art. 7, 3. a) kaderrichtlijn. 

1068
 Art. 7, 3. b) kaderrichtlijn. 

1069
  Art.  7,  3.  in  fine  kaderrichtlijn.  Deze  basisregels  werden  door  de  Commissie  verder  toegelicht  in  haar  richtsnoeren 

marktanalyse,  r.o.   146‐152.  In  dringende  gevallen,  kan  de  nationale  regelgevende  instantie wel  proportionele  voorlopige 
maatregel  nemen,  zie  artikel  7,  6  kaderrichtlijn  en  richtsnoeren marktanalyse,  r.o.  153  en  154.  Over  het  statuut  van  de 
Commissiebrieven  in de procedure op  grond  van  artikel 7  kaderrichtlijn,  zie de beschikking van 12 december 2007  van het 
Gerecht van Eerste Aanleg waarin het oordeelde dat het niet voor beroep vatbare handelingen zijn aangezien zij geen directe 
juridische gevolgen creëren voor de betrokken ondernemingen en het enkel aan de nationale regelgevende instantie toekomt 
om de ontwerpmaatregel goed  te keuren en de  inhoud ervan  te bepalen  (Ger. EG T‐109/06, Vodafone España en Vodafone 
Group v. Commissie, Pb. C. 23 februari 2008, afl. 51, 42). 
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de marktstructuur of de  toegang  tot de markt, met nadelige gevolgen voor ondernemingen  in andere 

lidstaten.”1070. 

TRANSPARANTIEPROCEDURES  –  ARTIKEL  7  KADERRICHTLIJN  –  HARMONISATIEPROCEDURE  –  OMVANG  –  BESLISSINGEN  – 

Overeenkomstig  artikel 7, 3. a) kaderrichtlijn dienen de nationale regelgevende instanties bij de meeste 

van hun beslissingen  in verband met marktdefinitie, marktanalyse en het opleggen van verplichtingen 

deze eerste stap van de specifieke harmoniseringsprocedure toe te passen. Het gaat meer bepaald om 

beslissingen in verband met: 

 de artikelen 15 en 16 van de kaderrichtlijn  (waarvan het  laatste verwijst naar de artikelen 16 
t.e.m. 19 van de universeledienstrichtlijn en de artikelen 7 en 8 van de toegangsrichtlijn); 

 de artikelen 5 en 8 van de toegangsrichtlijn (waarvan het laatste verwijst naar de verplichtingen 
zoals voorzien in de artikelen 9 t.e.m. 13 van diezelfde richtlijn); 

 de artikelen 16 van de universeledienstrichtlijn (dat verwijst naar de artikelen 17 t.e.m. 19 van 
diezelfde richtlijn)1071. 

 

TRANSPARANTIEPROCEDURES – ARTIKEL 7 KADERRICHTLIJN – HARMONISATIEPROCEDURE – OMVANG – VEREIST OVERLEG  – 

In  tegenstelling  tot  de  eerder  vermelde  algemene  raadplegingsprocedure,  vermeldt  artikel  7,  5. 

kaderrichtlijn  voor  deze  procedure  expliciet  dat  de  nationale  regelgevende  instantie  zoveel mogelijk 

rekening dient te houden met de opmerkingen van andere nationale regelgevende instanties en van de 

Commissie. Wel blijft zij als enige bevoegd om de uiteindelijke maatregel goed te keuren. 

TRANSPARANTIEPROCEDURES – ARTIKEL 7 KADERRICHTLIJN – HARMONISATIEPROCEDURE – STATUUT OPMERKINGEN –  In 

verband met het juridische statuut van de brieven van de Europese Commissie waarin zij opmerkingen 

formuleert  over  de  nationale  ontwerpbeslissingen,  heeft  het  Gerecht  van  Eerste  Aanleg  zich 

uitgesproken over de beroepen tot nietigverklaring van de brief die de Europese Commissie  in  januari 

2006  aan  de  Spaanse  marktregulator  (CMT)  schreef  in  het  kader  van  de  procedure  uit  artikel  7 

kaderrichtlijn.  Bij  het  onderzoek  van  de  ontvankelijkheid  van  dit  beroep  komt  het  Gerecht  tot  de 

conclusie dat dit verzoek niet toelaatbaar is, aangezien de beschikking van de Europese Commissie geen 

rechtsgevolgen met  zich meebrengt  en  vermits  de  rechten  van marktspelers  voldoende  zouden  zijn 

gewaarborgd door rechtsmiddelen op het nationale niveau. Aangezien de beschikking van de Commissie 

geen  rechtsgevolgen  heeft,  biedt  ook  de  kaderrichtlijn  voor  elektronische  communicatie  geen 

                                                            
1070

 Kaderrichtlijn, r.o. 38. 

1071 
Zie ter zake ook voetnoot 124 van de richtsnoeren marktanalyse, waarin gesteld wordt dat hoewel art. 7 kaderrichtlijn dat 

niet expliciet voorziet deze procedure wel van toepassing  is vermits  art. 6 toegangsrichtlijn zelf naar art. 6 en 7 kaderrichtlijn 
verwijst. De Commissie is dus van mening dat ook voor beslissingen inzake systemen voor voorwaardelijke toegang en andere 
faciliteiten  de  procedure  uit  art.  7  kaderrichtlijn moet worden  toegepast. Het  belang  van  deze  discussie  lijkt  echter  nogal 
beperkt, aangezien de lidstaten niet verplicht zijn om voor deze markten een marktanalyse uit te voeren. Uit de overzichten van 
de Europese Commissie  lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat totnogtoe enkel het Verenigd Koninkrijk een marktanalyse 
voor  deze  markten  uitvoerde,  en  daarbij  inderdaad  de  harmonisatieprocedure  van  artikel  7  kaderrichtlijn  toepaste,  zie: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library  (overzicht)  en  http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home  (nr. 
UK/2007/595) (zaak Verenigd Koninkrijk). 
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bijkomende bescherming of mogelijkheid tot beroep ertegen. Daartegenover staat wel de mogelijkheid 

voor een nationale rechterlijke instantie om ter zake prejudiciële vragen te stellen1072. 

TRANSPARANTIEPROCEDURES – ARTIKEL 7 KADERRICHTLIJN – HARMONISATIEPROCEDURE – COMMISSIE‐VETO – Verder is 

de nationale regelgevende instantie in twee specifieke gevallen niet meer bevoegd om de voorgenomen 

maatregel nog aan te nemen. Zo voorziet artikel 7, 4. kaderrichtlijn dat de Europese Commissie over de 

bevoegdheid beschikt om een nationale regelgevende instantie te verzoeken een ontwerpmaatregel in 

te trekken, namelijk wanneer een nationale regelgevende instantie een relevante markt zou definiëren 

die  verschilt  van de markten  in de  aanbeveling  van de  Europese Commissie, maar ook wanneer  een 

nationale  regelgevende  instantie  een  operator  wil  aanwijzen  als  operator  met  aanmerkelijke 

marktmacht1073.  Als  voorwaarde  geldt  dat  de  Europese  Commissie  moet  aantonen  dat  de 

ontwerpmaatregel  van  invloed  zou  zijn  op  de  handel  tussen  de  lidstaten  en  dat  de maatregel  een 

belemmering  inhoudt voor de  interne Europese markt of dat de Europese Commissie ernstige twijfels 

heeft over de verenigbaarheid van de ontwerpmaatregel met het gemeenschapsrecht, en met de door 

artikel 8 kaderrichtlijn opgesomde beleidsdoelstellingen (bevorderen van de concurrentie, bijdragen aan 

de  ontwikkeling  van  de  interne markt  en/of  het bevorderen  van de  belangen  van  de burgers). Voor 

zover  de  Commissie  erin  slaagt  daarvan  het  bewijs  te  leveren,  kan  de  Europese  Commissie  de 

goedkeuring van de ontwerpmaatregel met twee maanden doen uitstellen. Tijdens deze periode kan de 

Europese Commissie overeenkomstig een specifieke overlegprocedure het besluit nemen de nationale 

regelgevende  instantie te verzoeken haar maatregel  in te trekken1074. Enkel wanneer de Commissie er 

niet  in  slaagt  dit  bewijs  te  leveren,  kan  de  ontwerpmaatregel  nog  met  succes  door  de  nationale 

regelgevende instantie worden aangenomen.  

TRANSPARANTIEPROCEDURES  –  ARTIKEL  7  KADERRICHTLIJN  –  HARMONISATIEPROCEDURE  –  PROCEDURE  –  Over  de 

concrete modaliteiten  van  deze  harmonisatieprocedure  nam  de  Europese  Commissie  op  15  oktober 

2008 een nieuwe aanbeveling aan betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als bedoeld 

in  artikel  7  van  Richtlijn  2002/21/EG  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  inzake  een 

gemeenschappelijk  regelgevingskader  voor  elektronische‐communicatienetwerken  en  –  diensten1075. 

Deze  aanbeveling  vervangt  de  aanbeveling  van  23  juli  2003  en  stroomlijnt  de  procedures  voor 

samenwerking tussen de nationale regulatoren en de Europese Commissie. 

                                                            
1072

 Ger. EG, 12 december 2007, nr T‐109/06 en Ger. EG 22 februari 2008, nr. T‐295/06. 

1073
 De Commissie beschikt dus niet over dergelijke veto‐bevoegdheid op het vlak van de opgelegde verplichtingen. 

1074
 In dat geval heeft deze ‘veto’‐beslissing van de Commissie wel rechtsgevolgen en staat er dus ook een beroep tegen open. 

Maar wanneer de Commissie dergelijk besluit niet neemt, kan dit niet worden gelijkgesteld met een  impliciete goedkeuring 
door de Commissie, zodat tegen deze niet‐beslissing geen beroep mogelijk is: Ger. EG, 12 december 2007, nr T‐109/06 en Ger. 
EG 22 februari 2008, nr. T‐295/06.  

1075
  Aanbev.Comm.  15  oktober  2008,  nr.  C(2008)  5925  final  betreffende  kennisgevingen,  termijnen  en  raadplegingen  als 

bedoeld  in  artikel  7  van  Richtlijn  2002/21/EG  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  inzake  een  gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische‐communicatienetwerken en – diensten (C(2008) 5925 final), Pb.L. 12 november 2008, afl. 
301, 23. 
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TRANSPARANTIEPROCEDURES – ARTIKEL 7 KADERRICHTLIJN – HERZIENING 2009 – Ook op dit punt weze herinnerd 

aan de in het kader van de herziening van de richtlijnen op til zijnde wijzigingen, vooral in verband met 

de harmoniserende rol die aan het nieuwe BEREC wordt toegekend, alsook op het vlak van de specifieke 

harmoniseringsprocedure op het vlak van het opleggen van verplichtingen1076. 

TRANSPARANTIEPROCEDURES – OVERIGE PROCEDURES – Harmonisatie wordt ook nagestreefd door een aantal 

overige  vereisten waarmee de nationale  regelgevende  instanties  in overeenstemming moeten  zijn  in 

een aantal specifieke gevallen: 

 wanneer  zij  markten  analyseren  dienen  zij  zich  zeer  zorgvuldig  te  houden  aan  de 
richtsnoeren marktanalyse van de Europese Commissie (artikel 14, 2. kaderrichtlijn); 

 wanneer zij markten definiëren dienen zij zoveel mogelijk  rekening  te houden met de 
aanbevelingen marktanalyse van de Europese Commissie (artikel 15, 3. kaderrichtlijn); 

 de  verplichting  voor  nationale  regelgevende  instanties  om  gezamenlijk  een 
marktanalyse  uit  te  voeren  ingeval  van  transnationale  markten  (artikel  16,  5. 
kaderrichtlijn); 

 de  algemene  verplichting  voor  nationale  regelgevende  instanties  om  zoveel mogelijk 
rekening  te houden met de aanbevelingen van de Europese Commissie  (artikel 19, 1. 
kaderrichtlijn)1077; 

 de mogelijkheid voor de Europese Commissie om de passende technische maatregelen 
te nemen met het oog op het harmoniseren van de nummervoorraden (artikel 10, 4. en 
19, 2. kaderrichtlijn); 

 de verplichting voor nationale regelgevende instanties om een specifieke procedure toe 
te passen ingeval van grensoverschrijdende geschillen (artikel 21 kaderrichtlijn); 

 nationale  regelgevende  instanties  dienen  de  Europese  Commissie  te  verzoeken  om 
toelating  alvorens  aan  operatoren  met  aanmerkelijke  marktmacht  andere 
verplichtingen  inzake  toegang  op  te  leggen  dan  diegene  die  voorzien  zijn  door  de 
artikelen 9 t.e.m. 13 van de toegangsrichtlijn (artikel 8, 3. toegangsrichtlijn). 

 
TRANSPARANTIEPROCEDURES  –  OVERIGE  PROCEDURES  –  EUROPESE  COMMISSIE  –  Tenslotte  worden  enkele 

harmoniserende bevoegdheden ook rechtstreeks toegekend aan de Europese Commissie: 

 zij kan aan een lidstaat de toelating geven om een bestaande machtigingsvoorwaarde in 
de tijd te verlengen (artikel 17 machtigingsrichtlijn); 

 zij  kan  beslissen  om  de  verplichting  tot  juridische  scheiding  op  het  vlak  van  lokale 
infrastructuren te beëindigen (artikel 8 mededingingsrichtlijn). 

 
TRANSPARANTIEPROCEDURES  –  OVERIGE  PROCEDURES  –  GEEN  PREJUDICIËLE  VRAGEN  –  In  zijn  beschikking  van  6 

oktober 2005 gaf het Hof van  Justitie aan dat een nationale  regelgevende  instantie geen prejudiciële 

vragen kan stellen aan het Hof, zelfs niet wanneer de Europese Commissie die instantie overeenkomstig 

                                                            
1076

 Supra Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling D. III. “Nieuwe richtlijnen 2009”, p. 79 e.v. 

1077
 Over de afdwingbaarheid van die aanbevelingen, zie: HvJ 13 december 1989, nr. C‐322/88, alsook A. DE STREEL, R. QUECK en 

Ph. VERNET, “Le nouveau cadre réglementaire européen des réseaux et services de communications électroniques“, CDE 2002, 
N° 3‐4, 254, voetnoot 35. 
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de procedure uit artikel 7, 4. kaderrichtlijn verzocht heeft om de maatregel  in  te  trekken. Volgens de 

vaste rechtspraak van het Hof zijn enkel de nationale rechtscolleges immers gerechtigd om prejudiciële 

vragen te stellen aan het Hof, wanneer voor hen een geschil hangend is en wanneer zij zich dienen over 

de  aan  het  Europese  recht  te  geven  interpretatie  dienen  uit  te  spreken  om  tot  een  beslissing  van 

gerechtelijke aard te komen, wat bij een markttoezichthoudende instantie niet het geval kan zijn1078. 

III. Instanties met oog op geharmoniseerde toepassing wet‐ en regelgeving 

HARMONISERINGSINSTANTIES – OVERZICHT – Naast het opleggen van bepaalde verplichtingen en procedures 

aan  de  nationale  regelgevende  instanties  en  de  lidstaten,  willen  de  elektronische‐

communicatierichtlijnen  ook  een  beter  geharmoniseerde markt  bereiken  door  het  instellen  van  een 

aantal  specifieke overleginstanties. Twee grote modellen  van aanpak  kunnen worden onderscheiden: 

regulering via centrale Europese  instanties met eigen rechtspersoonlijkheid enerzijds, of regulering via 

Europese  netwerken  van  nationale  regulerende  instanties  anderzijds1079.  In  de  elektronische‐

communicatiesector is totnogtoe enkel met succes van het tweede model gebruikgemaakt, maar op het 

vlak  van netwerk‐ en  informatiebeveiliging bestaat wel de  kiem  van een  instantie  volgens het eerste 

model, aangezien door het Europees Parlement en de Raad een verordening werd uitgevaardigd die op 

grond van artikel 95 EG‐Verdrag een nieuw Europees agentschap oprichtte. Tenslotte lijkt het redelijk te 

stellen dat het nieuwe ‘Orgaan van regelgevende instanties voor elektronische communicatie’ een soort 

(gulden?) middenweg lijkt te bewandelen1080. 

1. Europese netwerken van regelgevende instanties 

HARMONISERINGSINSTANTIES – EUROPESE GROEP VAN REGELGEVENDE INSTANTIES – DOELSTELLING – Met haar besluit 

van 29 juli 20021081 richtte de Europese Commissie de Europese Groep van Regelgevende Instanties voor 

elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten1082  op.  De  doelstelling  van  deze  groep  is  om  te 

functioneren  als  interface  tussen  de  nationale  regelgevende  instanties  en  de  Commissie  op  een 

zodanige  wijze  dat  wordt  bijgedragen  aan  de  ontwikkeling  van  de  interne  markt1083,  en  aan  de 

consistente  toepassing  in  alle  lidstaten  van  het  regelgevingskader  voor  elektronische‐

communicatienetwerken en ‐diensten1084. Concreet adviseert de Groep de Commissie en staat hij haar 

                                                            
1078

 HvJ 6 oktober 2005, nr. C‐256/06. 

1079
 S. LAVRIJSSEN‐HEIJMANS en L. HANCHER, “Europese  regulators  in de netwerksectoren: revolutie of evolutie?”, SEW 2007, 449 

(447‐463). 

1080
 Supra Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling D. III. 3. “Europese toezichthoudende instantie”, p. 84 e.v. 

1081
 B.Comm. 29 juli 2002, nr. 2002/627 tot oprichting van de Europese Groep van regelgevende instanties voor elektronische‐

communicatienetwerken en ‐diensten, Pb.L. 30 juli 2002, afl. 200, 38. 

1082
 Beter gekend als onder zijn Engelstalige benaming en afkorting: “European Regulators Group for electronic communications 

networks and services”, hierna verkort weergegeven als: “ERG”. 

1083 B.Comm. 29 juli 2002, nr. 2002/627 tot oprichting van de Europese Groep van regelgevende instanties voor elektronische‐
communicatienetwerken en ‐diensten, Pb.L. 30 juli 2002, afl. 200, 38‐40, r.o. 4. Zie ook: Richtsnoeren marktanalyse, r.o. 142. 

1084
 Art. 3, al. 2 B.Comm. 29  juli 2002, nr. 2002/627  tot oprichting van de Europese Groep van  regelgevende  instanties voor 

elektronische‐communicatienetwerken en ‐diensten, Pb.L. 30 juli 2002, afl. 200, 38‐40. Zie ook: A. DE STREEL, “A First Assessment 
of the New European Regulatory Framework for Electronic Communications”, C&S 2005, nr. 58, 152‐157 (141‐170). 
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bij in haar doelstelling om de interne markt voor elektronische‐communicatienetwerken en ‐diensten te 

consolideren1085. 

HARMONISERINGSINSTANTIES – EUROPESE GROEP VAN REGELGEVENDE INSTANTIES – SAMENSTELLING – Op het vlak van 

de  samenstelling  bepaalde  het  oorspronkelijke  besluit  dat  de  Groep  zou  zijn  samengesteld  uit  de 

hoofden  van  elke  betrokken  nationale  regelgevende  instantie  in  elke  lidstaat  of  hun 

vertegenwoordigers1086.  De  betrokken  regelgevende  instantie  werd  door  artikel  2  van  het  besluit 

gedefinieerd  als  “de  overheidsinstantie  die  in  elke  lidstaat  is  opgericht  om  toezicht  te  houden  op  de 

dagelijkse interpretatie en toepassing van de richtlijnen inzake elektronische  communicatienetwerken en 

‐diensten als gedefinieerd in de „kaderrichtlijn”. Met deze definitie leek de Commissie tot doel te hebben 

om het aantal vertegenwoordigde instanties per lidstaat niet te hoog te laten oplopen. Kennelijk echter 

ontevreden met  het  beperkte  succes  daarvan,  besliste  de  Europese  Commissie  al  in  2004  om  haar 

besluit te herzien. Door het besluit van 14 september 20041087 werd de omschrijving van de “betrokken 

regelgevende  instantie” uit het oorspronkelijke besluit geschrapt en werd artikel 4  in die zin gewijzigd 

dat voortaan  slechts één  lid per  lidstaat kan deelnemen aan de werkzaamheden van de Groep. Door 

datzelfde besluit wordt aan het oorspronkelijke oprichtingsbesluit van 2002  zelfs een bijlage gevoegd 

met  een  lijst  van  de  in  aanmerking  komende  nationale  regelgevende  instanties. Wat  ons  betreft,  is 

dergelijke inmenging van de Europese Commissie op het vlak van de vertegenwoordiging van nationale 

regelgevende  instanties  of  lidstaten  problematisch,  zeker  in  het  licht  van  de  in  ons  land  geldende 

bevoegdheidsverdeling1088. Het  feit  dat  de  Commissie  deze  lijst overeenkomstig  het  nieuwe  artikel  4 

herziet zodra de lidstaten “de namen of verantwoordelijkheden van deze instanties aanpassen”1089 doet 

aan deze vaststelling weinig af. Op het vlak van de samenstelling  is het overigens veelzeggend vast te 

stellen dat de huidige leden van de Europese Groep van Regelgevende Instanties quasi dezelfde zijn als 

die van de Independent Regulators Group (IRG)1090, met dien verstande dat de Europese Commissie in de 

ERG wel , maar in de IRG niet als primus inter pares dienst doet1091. 

                                                            
1085

 Art. 3, al. 1 B.Comm. 29  juli 2002, nr. 2002/627  tot oprichting van de Europese Groep van  regelgevende  instanties voor 
elektronische‐communicatienetwerken en ‐diensten, Pb.L. 30 juli 2002, afl. 200, 38‐40. Zie ook Richtsnoeren marktanalyse, r.o. 
138. 

1086  Art.  4  B.Comm.  29  juli  2002,  nr.  2002/627  tot  oprichting  van  de  Europese  Groep  van  regelgevende  instanties  voor 
elektronische‐communicatienetwerken en ‐diensten, Pb.L. 30 juli 2002, afl. 200, 38‐40. 

1087
  B.Comm.  14  september  2004  nr.  2004/641/EG  van  de  Europese  Commissie  tot wijziging  van  Besluit  2002/627/EG  tot 

oprichting van de Europese Groep van regelgevende instanties voor elektronische‐communicatienetwerken en –diensten, Pb.L. 
16 september 2004, afl. 293, 30‐32. 

1088
 Supra, Deel  II. Hoofdstuk 2. Afdeling A.  “Bevoegdheidsverdeling”, p. 98 e.v. Er  is overigens op nationaal niveau over de 

vertegenwoordiging  in  de  ERG  overigens  ook  gedebatteerd  in  het  kader  van  het  samenwerkingsakkoord. Het  uiteindelijke 
compromis is dat luidens artikel 10 van dat akkoord in de werkzaamheden van de ERG en haar werkgroepen voorafgaandelijk 
worden besproken. 

1089
 Zie bvb. B.Comm. 6 december 2007 nr. 2007/804/EG tot wijziging van Besluit 2002/627/EG tot oprichting van de Europese 

Groep van regelgevende instanties voor elektronische‐communicatienetwerken en –diensten, Pb.L. 8 december 2007, afl. 323, 
43‐44. 

1090
 Een  in 1997 opgerichte groep van Europese nationale marktregulerende  instanties op het gebied van  telecommunicatie 

met  als  doel  ervaring  en  standpunten  uit  te wisselen  over  de  problemen  van  de  regelgeving  voor  en  ontwikkeling  van  de 
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HARMONISERINGSINSTANTIES  –  COMITÉ  VOOR  COMMUNICATIE  – Naast  de  Europese Groep  van  regelgevende 

instanties wordt de Europese Commissie ook bijgestaan door het Comité voor communicatie (COCOM), 

dat door artikel 22 van de kaderrichtlijn werd opgericht als opvolger1092 van het vroegere ONP‐comité1093 

en het Vergunningencomité1094.   Het COCOM helpt de Europese Commissie bij de uitoefening van haar 

uitvoerende taken onder het nieuwe wet‐ en regelgevende kader en voert zijn taken uit overeenkomstig 

de  door  het  Besluit  van  de  Raad  van  28  juni  1999  tot  vaststelling  van  de  voorwaarden  voor  de 

uitoefening  van  de  aan  de  Commissie  verleende  uitvoeringsbevoegdheden  vastgestelde 

raadplegingsprocedure1095,  of  de  regelgevingsprocedure1096.  Bovendien  bepaalt  artikel  23,  2. 

kaderrichtlijn  dat  het  Comité  de  uitwisseling  van  informatie  dient  te  bevorderen  tussen  lidstaten 

onderling  en  tussen  de  lidstaten  en  de  Europese  Commissie  over  de  marktontwikkelingen  en 

regelgevende activiteiten. 

HARMONISERINGSINSTANTIES – RADIOSPECTRUMCOMITÉ EN CONTACTCOMITÉ – Enkele overige comités hebben elk 

op hun eigen  terrein  tenslotte een vergelijkbare hoofdzakelijk adviserende  taakomschrijving. Zo werd 

door  artikel  3  van  de  Radiospectrumbeschikking1097  het  Radiospectrumcomité  opgericht  met  als 

opdracht de Commissie bij  te  staan op het vlak van de vorming, voorbereiding en uitvoering van het 

communautaire  radiospectrumbeleid  in  het  algemeen,  en  het  beoordelen  van  door  de  Europese 

Commissie  voorgestelde  technische  uitvoeringsmaatregelen  in  het  bijzonder.  Overeenkomstig  de 

specifieke raadplegings‐1098 of regelgevingsprocedure1099 kan het Radiospectrumcomité bijdragen tot het 

garanderen van de  coördinatie van de beleidsaanpak en de harmonisatie van de voorwaarden  inzake 

beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het radiospectrum als voorwaarden voor het functioneren van 

                                                                                                                                                                                                
Europese  telecommunicatiemarkt.   De doelstellingen en  taken van de  IRG  lopen dus erg gelijk met die van de ERG, maar  (in 
tegenstelling tot de ERG) de Europese Commissie is geen lid van deze groep en neemt niet deel aan de vergaderingen ervan. 

1091
 S. LAVRIJSSEN‐HEIJMANS en L. HANCHER, “Europese  regulators  in de netwerksectoren: revolutie of evolutie?”, SEW 2007, 453 

(447‐463). 

1092
 Overweging 34 kaderrichtlijn. 

1093
 Opgericht door artikel 9 ONP‐kaderrichtlijn. 

1094
 Opgericht door artikel 14 Vergunningsrichtlijn. 

1095
  Zie  artikel 22, 2.  kaderrichtlijn  en de  verwijziging daar  naar  de  artikelen  3  en 7 B.Raad 28  juni  1999,  nr. 1999/468  tot 

vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, Pb.L. 17 
juli 1999, afl. 184, 23‐26. 

1096
  Zie  artikel 22, 3.  kaderrichtlijn  en de  verwijziging daar  naar  de  artikelen  5  en 7 B.Raad 28  juni  1999,  nr. 1999/468  tot 

vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, Pb.L. 17 
juli 1999, afl. 184, 23‐26. 

1097  Besch.  EP  en  Raad  7 maart  2002,  nr.  676/2002/EG  inzake  een  regelgevingskader  voor  het  radiospectrumbeleid  in  de 
Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking), Pb.L. 24 april 2002, afl. 108, 1‐6. 

1098
 Zie  artikel 3, 2. Radiospectrumbeschikking en de  verwijziging daar naar  artikel 3 B.Raad 28  juni 1999, nr. 1999/468  tot 

vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, Pb.L. 17 
juli 1999, afl. 184, 23‐26. 

1099
 Art. 3, 3. Radiospectrumbeschikking en de verwijziging daar naar artikel 5 B.Raad 28 juni 1999, nr. 1999/468 tot vaststelling 

van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, Pb.L. 17 juli 1999, afl. 
184, 23‐26. 
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de Europese  interne markt1100. Hierbij kan tenslotte worden opgemerkt dat de Europese Commissie  in 

uitvoering hiervan bij haar besluit van 26  juli 20021101 de oprichting  realiseerde van een Beleidsgroep 

Radiospectrum, die is samengesteld uit een overheidsdeskundige op hoog niveau uit elke lidstaat en een 

hooggeplaatst ambtenaar van de Europese Commissie1102, en die tot doel heeft de Commissie bijstand 

te  verlenen  en  advies  te  verstrekken  betreffende  radiospectrumbeleidskwesties,  de  coördinatie  van 

beleid en, waar van toepassing, betreffende eventuele geharmoniseerde voorwaarden met betrekking 

tot beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het radiospectrum, zoals vereist voor het tot stand brengen 

en  functioneren van de  interne markt1103. Tenslotte werd door richtlijn 97/36/EG1104 een artikel 23 bis 

ingevoegd  in  richtlijn  89/552/EEG1105 waarin  voor de  audiovisuele  sector  een  “Contactcomité” wordt 

opgericht dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten1106, 

en als doel heeft bij te dragen tot de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de richtlijn door onder meer 

informatie‐uitwisseling en het formuleren van adviezen. 

2. Europese regelgevende instanties 

HARMONISERINGSINSTANTIES – EUROPEES AGENTSCHAP VOOR NETWERK‐ EN INFORMATIEBEVEILIGING  – OPRICHTING – In 

het tweede spoor werd door de verordening nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

10 maart 20041107 het Europees Agentschap voor netwerk‐ en informatiebeveiliging1108 opgericht als een 

nieuwe harmoniserende instantie. Vanuit de vaststelling dat de heterogene toepassing van eisen op het 

vlak van beveiliging van netwerken en diensten kan leiden tot belemmeringen voor de interne markt1109, 

richt de  verordening  een  specifiek Agentschap  op met  als  doel  om de  lidstaten  en  de  Commissie  te 

adviseren  en  bij  te  staan  over  de  overeenstemming  van  technische  normen  op  dat  vlak  met  de 

communautaire  wetgeving  enerzijds,  en  om  de  samenwerking  tussen  de  verschillende  betrokken 

instanties te verbeteren anderzijds1110. Zodoende moet het Agentschap fungeren als referentiepunt en 

                                                            
1100

 Art. 1 Besch. EP en Raad 7 maart 2002, nr. 676/2002/EG inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de 
Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking), Pb.L. 24 april 2002, afl. 108, 4. 

1101
 B.Comm. 26 juli 2002, nr. 2002/622/EG tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum, Pb.L. 27 juli 2002, afl. 198, 49‐

51. Deze instantie wordt meestal met haar Engelstalige benaming aangeduid als de “Radio Spectrum Policy Group” (RSPG). 

1102
 Art. 2 B.Comm. 26  juli 2002, nr. 2002/622/EG tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum, Pb.L. 27  juli 2002, afl. 

198, 50. 

1103
 Art. 3 B.Comm. 26  juli 2002, nr. 2002/622/EG tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum, Pb.L. 27  juli 2002, afl. 

198, 50. 

1104
 Pb.L. 30 juli 1997, afl. 202, 60. 

1105
 Pb.L. 17 oktober 1989, afl. 298, 23. 

1106
 Supra Afdeling B. I. 6. “Toezichthouders audiovisuele sector”, p. 263 e.v.  

1107
  Verord.  EP  en  Raad  10  maart  2004,  nr.  460/2004  tot  oprichting  van  het  Europees  Agentschap  voor  netwerk‐  en 

informatiebeveiliging, Pb.L. 2004, afl. 77, 1. 

1108
 Hierna verkort weergegeven als: “ENISA”. 

1109
 Overwegingen 8  t.e.m. 10 Verord. EP en Raad 10 maart 2004, nr. 460/2004 tot oprichting van het Europees Agentschap 

voor netwerk‐ en informatiebeveiliging, Pb.L. 2004, afl. 77, 1. 

1110
 Art. 3 Verord.  EP  en Raad 10 maart 2004, nr. 460/2004  tot oprichting  van het Europees Agentschap  voor netwerk‐  en 

informatiebeveiliging, Pb.L. 2004, afl. 77, 1. 
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vertrouwen  kunnen  genieten  dankzij  zijn  onafhankelijkheid,  dankzij  de  kwaliteit  van  de  verstrekte 

adviezen  en  de  verspreide  informatie,  alsook  dankzij  de  transparantie  van  de  procedures  en 

werkmethoden1111. 

HARMONISERINGSINSTANTIES  –  ENISA  –  JURIDISCHE  GRONDSLAG  –  ARTIKEL  95  EG‐VERDRAG  –   Opmerkelijk was 

echter vooral de  juridische grondslag op basis waarvan deze  instantie werd opgericht (namelijk artikel 

95  EG‐Verdrag),  aangezien  over  de  mogelijkheid  daarvan  geen  eensgezindheid  bestond.  Daarom 

beslisten het Verenigd Koninkrijk en Ierland om het Hof van Justitie te verzoeken om de nietigverklaring 

van  de  gehele  verordening.  In  zijn  arrest  van  2 mei  20061112  bevestigde  het  Hof  uiteindelijk  dat  de 

verordening terecht op artikel 95 EG‐Verdrag was gebaseerd en dat het Parlement en de Raad dus mits 

een  aantal  strikte  voorwaarden  vrij  staat  om  te  opteren  voor minder  “zwaarwichtige”  vormen  van 

harmonisatie dan het rechtstreeks harmoniseren van materiële wetgeving  (zoals  in casu de oprichting 

van  een  Europees  Agentschap),  voorzover  de  taken  en  bevoegdheden  van  een mogelijke  instantie 

kaderen  in andere  (materieelrechtelijke) harmoniserende bevoegdheden van het Europees Parlement 

en de Raad op grond van artikel 95 EG‐Verdrag1113. 

HARMONISERINGSINSTANTIES – EUROPESE REGULATOR VOOR DE TELECOMMUNICATIE – Omwille van het beperkte 

rechtstreekse belang  voor de  juridisch  correcte organisatie  van marktregulering op nationaal niveau, 

staan  wij  bij  het  de  afgelopen  decennia  in  opdracht  van  de  Europese  Commissie  (te)  veel1114  

bestudeerde  onderwerp  van  de  mogelijke  meerwaarde  van  de  oprichting  van  een  Europese 

marktregulerende  instantie  niet  verder  stil.  Voor  de  argumentatie  van  de  twee  kampen  en  een 

beoordeling ervan, stellen wij ons tevreden met het aangeven van enkele zo objectief mogelijke opinies 

over  dit  onderwerp  in  de  rechtsleer1115.  Op  dit  vlak  verwijzen  wij  tenslotte  naar  de  op  til  zijnde 

herziening  van  de  Europese  richtlijnen  inzake  elektronische  communicatie  in  het  algemeen,  en  de 

oprichting van een nieuw orgaan, BEREC, in het bijzonder1116. 

                                                            
1111

 Overweging 11 Verord. EP en Raad 10 maart 2004, nr. 460/2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk‐ 
en informatiebeveiliging, Pb.L. 2004, afl. 77, 1. 

1112
 HvJ 2 mei 2006, nr. C‐217/04. 

1113
 Supra, Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling A. II. 2. “Harmonisering”, p. 48 e.v. 

1114
 HOGAN & HARTSON AND ANALYSIS, Preparing the next steps in the regulation of electronic communications: A contribution to the 

review  of  the  electronic  communications  regulatory  framework,  studie  voor  de  Europese  Commissie,  Brussel,  2006; 
EUROSTRATEGIES  en  CULLEN  INTERNATIONAL,  Final  Report  on  the  possible  Added  Value  of  European  Regulatory  Authority  for 
Telecommunications, Brussel, Europees bureau voor officiële publicaties, 1999, 247 p. ; NERA, DENTON HALL,  Issues Associated 
with  the  Creation  of  a  European  Regulatory  Authority  for  Telecommunications,  Brussel,  Europees  bureau  voor  officiële 
publicaties, 1997, 122 p.; FORRESTER NORALL & SUTTON, The Institutional Framework for the Regulation of Telecommunications and 
the Application of the EC Competition Rules, Brussel, Europees bureau voor officiële publicaties, 1996, 219 p.;  

1115
  A.  DE  STREEL,  “The  current  and  future  European  regulation  of  electronic  communications:  A  critical  assessment”, 

Telecommunications Policy 2008, volume 32, issue 11, 731‐732 (722‐734); A. DE STREEL, “A First Assessment of the New European 
Regulatory Framework for Electronic Communications”, C&S 2005, 157‐158 (141‐170); D. GERADIN,  ‘Institutional Aspects of EU 
Regulatory Reforms in the Telecommunications sector: an Analysis of the Role of National Regulatory Authorities’, JONI 2000, 
vol. 1, no. 1, 25‐28 (5‐32); R. QUECK, “The Future of National Telecommunications Regulatory Authorities”, Info 2000, vol. 3, 259‐
261 (251‐269). 

1116
 Supra Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling D. III., 3. “Europese toezichthoudende instantie”, p. 84 e.v. 
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IV. Samenwerking  nationale  regelgevende  instanties  en 

mededingingsautoriteiten 

SAMENWERKING TUSSEN NATIONALE REGELGEVENDE INSTANTIES EN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN – OVERZICHT – Sinds in 

de  tweede helft van de  jaren  ’80 de  telecommunicatiemarkten begonnen  te evolueren van nationale 

overheidsmonopolies  naar  markten  op  basis  van  vrije  en  eerlijke  mededinging,  is  er  groeiende 

toepassing  van  het  algemene  mededingingsrecht  en  een  toenemende  betrokkenheid  van  daarop 

toezicht  houdende  overheden  te  ontwaren  in  de  elektronische‐communicatiesector1117.  In  hierna 

volgende paragrafen willen wij nagaan welke vereisten het Europese wet‐ en regelgevende kader voor 

de elektronische‐communicatiesector bevat op het vlak van de afstemming van de  toepassing van de 

sectorspecifieke  bevoegdheden  van  de  nationale  regelgevende  instanties  enerzijds,  en  van  de 

bevoegdheden van de algemene mededingingsrechtelijke instanties anderzijds. Een diepgaande analyse 

van  de  materiële  sectorspecifieke  en  mededingingsrechtelijke  bepalingen  of  van  de  institutionele 

aspecten op Europees niveau is daarbij geenszins de doelstelling1118. We beperken er ons op dat vlak toe 

vast te stellen dat het sectorspecifieke regelgevende kader wel begrippen en methodologieën gebruikt 

die  aan  het  algemene  mededingingsrecht  zijn  ontleend,  maar  dat  dit  geenszins  betekent  dat  de 

resultaten van de marktdefinitie of de marktanalyse identiek zouden moeten zijn1119. Het betreffen twee 

afzonderlijke juridische stelsels die niet noodzakelijk een weerslag op elkaar hebben1120. Wel  is het ons 

                                                            
1117

 Algemene beschrijvingen van die context en de groeiende  interactie zijn  terug  te vinden  in: E. DOMMERING, N. VAN EIJK,  J. 
THEEUWES en F. VOGELAAR, “Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt – Een analyse van sectorspecifiek en algemeen 
mededingingstoezicht”, Mediaforum 2001‐6, p. 186‐190; A. OTTOW, “Convergentie of concurrentie tussen de toezichthouders in 
de telecom‐ en mediasector?”, in Convergentie  in telecom‐ en mediasector. Recht op  informatie  in elke vorm, Alphen aan den 
Rijn/Diegem,  Samson  Bedrijfsinformatie,  2000,  174  p.;  E.  DOING,  “Volledige  mededinging  in  de  telecommunicatiesector? 
Grenzen aan de regulering”, SEW 1998, 42‐52.  

1118
  Niet  in  het minst  aangezien  dit  zelf  voorwerp  zou  kunnen  zijn  van  een  afzonderlijk  (en  overigens  allicht  uitgebreid) 

proefschrift, en aangezien over dit onderwerp reeds uitvoerig werd gepubliceerd, zodat wij er ons in dit kader tevreden kunnen 
mee stellen daarnaar te verwijzen. Een goed gestructureerd, recent en bijzonder instructief overzicht is terug te vinden in: A. DE 
STREEL, “The Relationship between Competition Law and Sector Specific Regulation: The case of electronic communications’” 
Reflets et Perspectives 2008, nr. 1, 53‐70. Meer specifiek over de interactie tussen mededingingsrecht en sectorspecifiek recht 
en  over  de  proliferatie  van  regelgevende  instanties  naast  de  mededingingsautoriteit  resp.:  M.  DE  VISSER,  Network‐Based 
Governance  in EC  Law, Nijmegen, Wolf  Legal Publishers, 2008, 576 p. en N. PETIT,  “The Proliferation of National Regulatory 
Authorities  alongside  Competition  Authorities:  A  Source  of  Jurisdictional  Confusion”,  Working  Paper  02/04,  The  Global 
Competition Law Centre Working Papers Series, Global Competition Law Centre, Brugge, 2004, 31 p., www.coleurop.be. Verder 
zijn ook de volgende twee rapporten van de OESO vermeldenswaard: OESO, Relationship between Regulators and Competition 
Authorities,  DAFFE/CLP(99)8,  1999    en    OESO,  Telecommunications  Regulation:  Institutional  structures  and  responsibilities, 
DSTI/ICCP (99)15, 41p.  

1119
 Zie ook: richtsnoeren marktanalyse, r.o. 25 t.e.m. 28. 

1120
 Zie ook: richtsnoeren marktanalyse, r.o. 30 en 31, waarin wordt verduidelijkt dat ook een aanwijzing als onderneming met 

aanmerkelijke marktmacht door de sectorspecifieke regulator niet noodzakelijk met zich meebrengt dat die onderneming ook 
ipso facto een machtspositie heeft in de zin van artikel 82 van het EG‐Verdrag en dat de verschillende procedures parallel maar 
onafhankelijk  van  elkaar  kunnen  verlopen.  In  zijn  arrest  van  bevestigde  het  Hof  van  Justitie  ook  dat  het  feit  dat  een 
sectorspecifieke  instantie  een  verplichting  heeft  opgelegd  en  de  onderneming  deze  naleeft,  niet  verhindert  dat  ook  de 
mededingingsregels van toepassing blijven, zie: Ger. EG 10 april 2008, nr. T‐271/03, waarin het Gerecht van Eerste Aanleg de 
beschikking van de Europese Commissie van 21 mei 2003, nr. 2003/707 (zie hierover Computerr. 2003 afl. 6) in de zaak over de 
jarenlange price‐squeeze  voor de ontbundelde  toegang  tot het aansluitnet  van Deutsche Telekom de  visie bevesigt dat het 
prijsplafond dat aan Deutsche Telekom werd opgelegd door RegTP Deutsche Telekom niet vrijstelde van de gemeenrechtelijke 
mededingingsregels. Hoger beroep  tegen deze uitspraak  is  ingesteld bij het Hof van  Justitie  (nr. C‐280/08 P). Zie ook : A. DE 
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doel om na  te gaan welke  vereisten er bestaan op het  vlak  van de afstemming  tussen de betrokken 

toezichthoudende  instanties en op welke manieren  lidstaten aan deze vereisten kunnen voldoen. Uit 

onze analyse zal blijken dat de richtlijnen slechts een relatief beperkt aantal  formele vereisten aan de 

lidstaten oplegt. Wel  laten de richtlijnen aan de  lidstaten de vrijheid om eventueel verder te gaan. Zo 

zouden  heel  wat  van  de  sectorspecifieke  bevoegdheden  aan  de  algemene  mededingingsrechtelijke 

toezichthouders kunnen worden toegekend. 

1. Algemene verplichting 

SAMENWERKING NRI‐NMA –  ALGEMENE VERPLICHTING – EG‐VERDRAG EN ARTIKEL 3, 4. KADERRICHTLIJN – Vooreerst 

alle overheidsinstanties  in het algemeen gehouden door de verplichtingen die gelden op grond van de 

directe werking van onder meer de artikelen 10,   81 en 82 van het EG‐Verdrag1121. Specifiek voor de 

elektronische‐communicatiesector bevat  artikel  3,  4.  kaderrichtlijn de bepalingen  op het  vlak  van  de 

samenwerking  tussen de verschillende betrokken  toezichthoudende  instanties. De tweede zin van dat 

artikel  stelt:  “De  lidstaten  zorgen  in  voorkomend  geval  voor  overleg  en  samenwerking  tussen  die 

instanties onderling en tussen die instanties en de nationale instanties belast met de uitvoering van het 

mededingingsrecht  en de nationale  instanties belast met de uitvoering  van het  consumentenrecht,  in 

aangelegenheden  van  gemeenschappelijk  belang.”.  Aan  de  nationale  regelgevende  instanties  en  de 

mededingingsinstanties legt artikel 3, 5. van dezelfde richtlijn de verplichting op om elkaar de informatie 

te  leveren die nodig  is  voor de  toepassing  van het wet‐  en  regelgevende  kader  inzake  elektronische 

communicatie,  aangezien  het  stelt:  “De  nationale  regelgevende  instanties  en  de  nationale 

mededingingsautoriteiten  leveren  elkaar  de  informatie  die  nodig  is  voor  de  toepassing  van  de 

onderhavige  richtlijn  en  de  bijzondere  richtlijnen.  Ten  aanzien  van  de  uitgewisselde  informatie  is  de 

ontvangende  instantie  gehouden  hetzelfde  niveau  van  vertrouwelijkheid  in  acht  te  nemen  als  de 

informatieverstrekkende  instantie.”1122. Hierbij weze  overigens  opgemerkt  dat deze  bepaling ook  een 

zekere samenwerking vereist over materies van gezamenlijk belang tussen de markttoezichthouders en 

de nationale overheden belast met de toepassing van de wetgeving  inzake consumentenbescherming. 

Verder vereist dit artikel dat “de  lidstaten ervoor zorgen dat de respectieve taken van elke  instantie  in 

een  gemakkelijk  toegankelijke  vorm  bekendgemaakt worden”. Nog  steeds  volgens  diezelfde  bepaling 

moet er ook overleg worden georganiseerd tussen verschillende nationale regelgevende  instanties die 

zouden bestaan op nationaal vlak.  

SAMENWERKING NRI‐NMA –   ALGEMENE VERPLICHTING – BEOORDELING – Het precieze toepassingsgebied of de 

omvang  van  deze  verplichtingen  is  echter  enigszins  onduidelijk,  omdat  de  richtlijnen  geen  verdere 

modaliteiten voor het opgelegde overleg of de samenwerking bepalen. Zodoende is niet duidelijk welke 

mate  van  overleg  of  samenwerking  precies  wordt  vereist.  Verder  is  de  formulering  van  artikel  3 

                                                                                                                                                                                                
STREEL,  "The  New  Concept  of  ‘Significant Market  Power’  in  Electronic  Communications:  the  Hybridisation  of  the  Sectoral 
Regulation by Competition Law”, ECLR 2003, 535‐542. 

1121
 D. GERADIN en P. LAROUCHE, « L’application décentralisée du droit de la concurrence dans les secteurs libéralisés – l’exemple 

des  communications  électroniques »,  in  P.  NIHOUL  (ed.),  La  décentralisation  dans  l’application  du  droit  de  la  concurrence, 
Brussel, Bruylant, 2004, 172. 

1122
 Zie ook: richtsnoeren marktanalyse, r.o. 136 en 137. 
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kaderrichtlijn dermate vaag dat wij van oordeel zijn dat het moeilijk afdwingbaar zal zijn voor het Hof 

van Justitie, door onder meer volgende voorwaarden te bepalen voor de voorziene samenwerking:  

1. artikel  3,  4.  kaderrichtlijn  verplicht  de  lidstaten  enkel  om    in  voorkomend  geval  overleg  en 
samenwerking  te  voorzien  tussen  de  opgesomde  instanties;  de  Engelstalige  versie  van  de 
richtlijn lijkt in zekere zin nog minder accuraat, aangezien zij stelt: “Member States shall ensure, 
where  appropriate,  consultation  and  cooperation  between  those  authorities”,  zonder  te 
verduidelijken  volgens  welke  criteria  en  door  wie  de  gepastheid  van  een  eventuele 
samenwerking kan worden beoordeeld; vanzelfsprekend kan en zal de  interpretatie van onder 
meer de Europese Commissie  in allerlei secundaire teksten een richting aangeven, maar het  is 
niet uitgesloten dat lidstaten over de omvang of de “appropriateness” anders zouden oordelen; 

2. artikel 3, 4. kaderrichtlijn bepaalt bovendien dat de lidstaten enkel verplicht zijn om overleg en 
samenwerking te organiseren over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang; ook op dit 
vlak  biedt  het  artikel  geen  enkele  verdere  indicatie  over  de  contouren  van  dit  eerder  vage 
begrip; de lidstaten zouden dit dus allicht met succes eerder restrictief kunnen toepassen; 

3. artikel  3,  5.  kaderrichtlijn  beperkt  de  gegevensuitwisseling  tussen  nationale  regelgevende 
instanties  en mededingingsinstanties  tot  informatie  die  nodig  is  voor  de  toepassing  van  de 
richtlijnen inzake elektronische communicatie; 

 

Wij zijn daarom van oordeel dat de alinea’s 4 en 5 van artikel kaderrichtlijn niet veel meer inhouden dan 

een algemene en  relatief  zwak geformuleerde verplichting  voor  lidstaten om  te  zorgen dat nationale 

regelgevende instanties en mededingingsinstanties informatie uitwisselen, overleggen en samenwerken. 

O.i.  zijn  de  lidstaten  op  het  vlak  van  de  samenwerking  in  overeenstemming met  deze  verplichting 

wanneer zij een zelfs minimalistische vorm van “overleg en samenwerking” voorzien, zoals bijvoorbeeld 

de  verplichting  voor  een  nationale  regelgevende  instantie  om  een  quasi‐finaal  ontwerpbesluit  voor 

opmerkingen  aan  de  mededingingsautoriteit  over  te  maken.  Ook  de  verplichting  op  het  vlak  van 

gegevensuitwisseling  lijkt ons onvoldoende accuraat geformuleerd om met  succes  te  kunnen worden 

afgedwongen  voor  het Hof  van  Justitie.  Er weze  bovendien  aan  herinnerd  dat  zowel  de  informatie‐

uitwisselingplicht  als de  samenwerkingsplicht  in beginsel wederkerig  zijn  geformuleerd,  zodat  aan de 

mededingingsautoriteit  gelijkaardige  verplichtingen  zouden moeten worden opgelegd  als diegene die 

worden opgelegd aan de nationale regelgevende instantie.  

2. Specifiek geval: marktanalyse 

SAMENWERKING NRI‐NMA –   MARKTANALYSE – ARTIKEL 16, 1. KADERRICHTLIJN – Slechts  in één  specifiek geval 

voorziet  de  kaderrichtlijn  in  een  verplichting  voor  de  nationale  regelgevende  instanties  om  bij  het 

uitoefenen van hun bevoegdheden de mededingingsrechtelijke  instanties  te betrekken. Nochtans  lijkt 

een aandachtige lectuur van de betrokken bepaling eveneens tot een teleurstelling te leiden, aangezien 

artikel 16, 1. in fine kaderrichtlijn met betrekking tot de marktanalyseprocedure stelt: “lidstaten zorgen 

ervoor  dat  deze  analyse,  in  voorkomend  geval,  in  samenwerking  met  de  nationale 

mededingingsinstanties wordt uitgevoerd”. Merk op dat ook hier de Engelstalige tekst restrictiever lijkt, 

aangezien  hij  opnieuw  stelt:  “Member  States  shall  ensure  that  this  analysis  is  carried  out,  where 

appropriate, in collaboration with the national competition authorities”. 
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SAMENWERKING  NRI‐NMA  –    MARKTANALYSE  –  BEOORDELING  –  Zoals  voor  de  algemene  verplichting  tot 

informatie‐uitwisseling en samenwerking, zijn wij ook van oordeel dat de formulering van deze bepaling 

te zwak en voorwaardelijk  is geformuleerd om effectief afdwingbaar te zijn. We kunnen bijgevolg niet 

anders  dan  vaststellen  dat  ondanks  het  belang  dat  de  Europese  Commissie  aan  deze  samenwerking 

schijnt  te hechten1123,  zij gewapend met deze bepalingen allicht niet bij machte zal  zijn om  ze op het 

terrein voldoende af te dwingen1124. 

3. Mogelijkheid van een unieke nationale regulator 

UNIEKE  NATIONALE  REGELGEVENDE  INSTANTIE?  –  WEINIG  WAARSCHIJNLIJK  –  Door  in  de  meeste  gevallen  het 

meervoud te gebruiken om de instantie(s) aan te duiden die verantwoordelijk is/zijn voor de toepassing 

van het wet‐ en regelgevende kader  inzake elektronische communicatie,  lijken de richtlijnen bijna een 

voorkeur  aan  te  geven  voor  het  oprichten  van meerdere  ‘nationale  regelgevende  instanties’.  Zolang 

onder dat begrip zowel de “marktregulerende instantie” als de “regelgevende instantie” worden gevat, 

valt voor deze aanpak nog begrip op te brengen. Maar aangezien de richtlijnen bovendien niet vereisen 

dat  de  lidstaten  evolueren  naar  een  uniek  regelgevend  kader  voor  de  elektronische‐

communicatiesector,  leggen  zij  ook  niet  de  verplichting  op  om  een  unieke  “markttoezichthoudende 

instantie” op  te  richten die op de  toepassing  van het wet‐ en  regelgevende kader  zou  toezien.  In de 

praktijk lijkt de louter functionele definitie van de ‘nationale regelgevende instantie’ ook op het niveau 

van taken die met markttoezicht verband houden niet te vereisen dat de verschillende bevoegdheden 

aan  een  geïntegreerde  markttoezichthoudende  instantie  zouden  worden  toegekend1125.  Aparte 

instanties  zouden bijvoorbeeld mogelijk  zijn  voor  radio‐omroep  en  televisie,  voor de  toekenning  van 

gebruiksrechten  (zoals  frequenties  of  nummers),  voor  de  toekenning  van  graafrechten,  voor 

marktdefinities en/of –analyses, of op het vlak van de universele dienst of van geschillenbeslechting. De 

kans dat een lidstaat zou overgaan tot het toekennen van alle relevante bevoegdheden aan één unieke 

nationale  regelgevende  of markttoezichthoudende  instantie  lijkt  dus  uiterst  gering,  eerst  en  vooral 

omwille  van  het  principe  van  de  scheiding  der machten, maar  ook  omdat  de  kans  klein  is  dat  het 

richtlijnenkader  uit  2002 met  zich mee  zou  brengen  dat  bestaande,  historisch  gegroeide  instanties 

zouden worden geïntegreerd. 

UNIEKE  SECTORSPECIFIEKE MARKTREGULERENDE  INSTANTIE? – MOGELIJK, MAAR NIET VEREIST – Terwijl de Europese 

richtlijnen de  lidstaten geenszins verplichten om een unieke  regelgevende of markttoezichthoudende 

instantie  voor  de  elektronische‐communicatiesector  op  te  richten,  lijken  zij  het  toekennen  van 

bevoegdheden aan een al te groot aantal verschillende  instanties toch op een vrij  indirecte manier  te 

ontmoedigen door een groot aantal (weliswaar vaak weinig afdwingbaar geformuleerde) transparantie‐, 

                                                            
1123

 Richtsnoeren marktanalyse, r.o. 135. 

1124
 Tot de  tegengestelde  conclusie  komt: A. DE STREEL,  “A First Assessment of  the New European Regulatory Framework  for 

Electronic Communications”, C&S 2005, nr. 58, 151. 

1125
 M.  GEUS  en G.‐J.  ZWENNE,  “Het  Europese  telecommunicatierecht  na  24  juli  2003  en  de  gevolgen  voor  de Nederlandse 

wetgeving”, Mediaforum 2002, afl. 6, 198. 
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harmoniserings‐  en  samenwerkingsprocedures1126  in  te  stellen  die  van  toepassing  zijn  op  de 

verschillende nationale regelgevende  instanties en de nationale mededingingsinstanties.  In de praktijk 

hebben de lidstaten er belang bij om het aantal bij dat overleg betrokken instanties beperkt te houden, 

aangezien het aantal (bilaterale) procedures exponentieel toeneemt volgens de volgende formule: 

 

 

 

UNIEKE MARKTREGULERENDE INSTANTIE? – MOGELIJK, MAAR NIET VEREIST – Interessant tenslotte is om even stil te 

staan  bij  de  vraag  of  de  lidstaten  ervoor  zouden  kunnen  opteren  om  de  markttoezichthoudende 

bevoegdheden zoveel mogelijk  in de algemene mededingingsinstantie te  integreren, om zodoende tot 

één unieke markttoezichthoudende  instantie voor de elektronische‐communicatiesector te komen. Op 

het  eerste  zicht  lijken  de  richtlijnen  de  “nationale  regelgevende  instantie(s)”  en  “nationale 

mededingingsinstantie(s)”  immers  (verplicht)  als  afzonderlijke  entiteiten  te  beschouwen  vermits  zij 

vereisen  dat  beiden  samenwerken  en  informatie  uitwisselen met  elkaar.  Deze  eerder  oppervlakkige 

lezing botst echter met de functionele definitie van de ‘nationale regelgevende instantie’, zoals voorzien 

in  artikel  2  g)  kaderrichtlijn,  dat  de  nationale  regelgevende  instantie  definieert  als:  “één  of  meer 

lichamen die door een lidstaat zijn belast met een van de regelgevende taken die in deze richtlijn en de 

bijzondere  richtlijnen  worden  opgelegd”.  Uit  de  institutionele  autonomie  van  de  lidstaten  in  het 

algemeen en uit die bepaling in het bijzonder volgt dat de lidstaten vrij zijn om te beslissen welke taken 

en  bevoegdheden  zij  aan  welke  nationale  instantie  zouden  toekennen.  Lidstaten  kunnen  de 

markttoezichthoudende bevoegdheden dus aan de nationale mededingingsinstantie(s) toekennen, maar 

dan moet(en) deze  instantie(s) ook voldoen aan alle  institutionele vereisten die de richtlijnen voor die 

instanties stelt, bijvoorbeeld op het vlak van de onafhankelijkheid of onpartijdigheid, op het vlak van het 

nastreven  van  de  door  artikel  8  kaderrichtlijn  opgesomde  beleidsdoelstellingen  en 

regelgevingsbeginselen,  alsook  op  het  vlak  van  de  procedures  voor  samenwerking  (bijvoorbeeld met 

nationale regelgevende instanties van andere lidstaten en/of de Europese Commissie), raadpleging (van 

betrokken partijen) en op het vlak van het beroep. In elk geval kan de  integratie van bevoegdheden  in 

één  instantie  er  dus  niet  toe  leiden  dat  de  sectorspecifieke  en/of  algemeen mededingingrechtelijke 

bepalingen  niet  parallel  en  onafhankelijk  van  elkaar  zouden  kunnen  worden  uitgeoefend  en 

toegepast1127. 

                                                            
1126

  Supra  ,  II.  “Transparantie‐  en  harmonisatieprocedures”,  p.  284  e.v.,  alsook  IV.  “Samenwerking  nationale  regelgevende 
instanties en mededingingsautoriteiten”, p. 299 e.v. 

1127
 In dit verband veelzeggend is het met redenen omkleed advies dat de Europese Commissie op 2 februari 2009 aan Slovakije 

zou hebben overgemaakt omdat artikel 2.6 van de Slovaakse mededingingswet stelt dat deze niet van toepassing  is wanneer 
een specifieke regulator reeds belast is met de mededingingsrechtelijke aspecten in een bepaalde sector. 

Aantal verplichte interacties of overleg = x² ‐ x  
(waarbij x = aantal van regelgevende instanties) 
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Afdeling D. Synthese 

EUROPESE  ORGANISATIE  VAN  MARKTREGULERING  –  OVERZICHT  –  In  dit  eerste  hoofdstuk  werd  een  overzicht 

geschetst van de belangrijkste institutionele vereisten voor ‘nationale regelgevende instanties’, zoals die 

volgen uit de Europese richtlijnen voor de elektronische‐communicatiesector. Na een eerder statische 

beschrijving  van  de  verschillende  elementen,  zowel  op  het  niveau  van  het  juridische  statuut  van  de 

marktregulerende  instantie,  als op het niveau  van de  verschillende bevoegdheden  ervan, werden de 

vereisten voor nationale regelgevende  instanties ook vanuit dynamisch oogpunt geanalyseerd. Daarbij 

werd  aandacht  besteed  aan  procedures  met  het  oog  op  een  transparante  en  geharmoniseerde 

toepassing  van het  Europese wet‐  en  regelgevende  kader,  alsook  aan de  vormen  van  samenwerking 

waardoor  de  nationale  regelgevende  instanties  gehouden  zijn.  Tenslotte  bevat  dit  hoofdstuk  een 

overzicht  van  een  aantal  specifieke  andere  instanties  op  Europees  niveau  die  een  meer 

geharmoniseerde toepassing van de regelgeving tot doel hebben. 

EUROPESE  ORGANISATIE  VAN MARKTREGULERING  –  SYNTHESE  –  NATIONALE  REGELGEVENDE  INSTANTIE  –  BEGRIP  –  Bij 

wijze van inleiding stonden wij in de eerste afdeling (Afdeling A. “Het “NRI”‐begrip: bron van verwarring 

en fragmentatie”) daartoe eerst stil bij de door de richtlijnen gebruikte terminologie en de verwarring 

die zij op het  terrein met zich  lijkt te hebben meebracht1128. We  toonden vooreerst aan dat de  louter 

functionele  omschrijving  van  het  begrip  ‘nationale  regelgevende  instantie’  problematisch  is  op 

theoretisch  niveau,  aangezien  de  definitie  een  perfecte  kringredenering  inhoudt:  “een  nationale 

regelgevende  instantie  is  een  instantie  die  één  van  de  in  de  richtlijn  voor  nationale  regelgevende 

instanties voorziene taken uitoefent”. Bovendien bleek ook dat zij op het terrein allicht mag aangemerkt 

worden als één van de belangrijkste redenen van een volstrekt gebrek aan harmonisatie of stroomlijning 

van de  in de verschillende  lidstaten bestaande toezichthoudende  instanties en/of hun bevoegdheden. 

Door geen enkele vereiste te formuleren op het vlak van het toekennen van consistente pakketten van 

bevoegdheden  aan  de  nationale  regelgevende  instanties,  zijn  de  richtlijnen  zelf  oorzaak  van  een 

aanzienlijke fragmentatie van het toezicht op de markten voor elektronische communicatie. Bovendien 

bevatten de richtlijnen geen enkele verplichting voor de lidstaten om de performantie van hun nationale 

regelgevende instanties of de organisatie ervan te evalueren1129. 

EUROPESE ORGANISATIE VAN MARKTREGULERING – SYNTHESE – INSTITUTIONELE EISEN – In de tweede afdeling van dit 

hoofdstuk (Afdeling B. “Institutionele eisen”) werd vervolgens stilgestaan bij de belangrijkste vereisten 

die  de  richtlijnen  opleggen  op  het  vlak  van  het  juridisch  statuut  van  de  nationale  regelgevende 

                                                            
1128

 In het achterhoofd houdend dat het voorliggende ontwerp van wijzigingsrichtlijn de vereisten inzake onafhankelijkheid wel 
verder  aanscherpt,  maar  enkel  voor  de  nationale  regelgevende  instanties  die  verantwoordelijk  zijn  voor  marktregulering 
ex ante  of  voor  de  beslechtingen  van  geschillen  tussen  ondernemingen  (art.  1,  3)  ontwerp  kaderrichtlijn),  supra  Deel  II. 
Hoofdstuk  1.  Afdeling  D.  III.  4.  a.  “Onafhankelijkheid  nationale  regelgevende  instanties”,  p.  87  e.v.    Voor  kritiek  op  het 
institutionele kader, zie ook: A. DE STREEL, “The current and future European regulation of electronic communications: A critical 
assessment”, Telecommunications Policy 2008, volume 32, issue 11,  727‐728. 

1129
  Ph.  NICOLAÏDES,  “Regulation  of  Liberalised Markets:  A New  Role  for  the  State?  (or  How  to  Induce  Competition  Among 

Regulators)”,  in D. GERADIN, R. MUÑOZ en N. PETIT (eds.), Regulation through Agencies  in the EU. A new Paradigm of European 
Governance, Cheltenham (UK) & Northampton (USA), Edward Elgar, 2005, 33‐36. 
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instanties.  De  bepalingen  in  verband  met  de  onafhankelijkheid  werden  uitgebreid  en  kritisch 

geanalyseerd. Vooral uit de recente rechtspraak van het Hof van Justitie  in dat verband  lijkt te kunnen 

worden  geconcludeerd  dat  de  “nationale  regelgevende  instantie”  ook  een  deel  van  de  centrale 

overheidsadministratie kan zijn, dat belast wordt met eerder “regelgevende” taken. Meteen blijkt dat de 

vereiste  van onafhankelijkheid dus  allicht niet  zo  streng moet worden  geacht  als door de betrokken 

markttoezichthoudende instanties in de verschillende lidstaten, door marktspelers en door de Europese 

Commissie meestal gezamenlijk wordt betoogd. Concreet bevatten de richtlijnen van 2002 op het vlak 

van onafhankelijkheid voor lidstaten wel twee specifieke verplichtingen. Zo is de eerste zin van artikel 3, 

2. kaderrichtlijn van toepassing op alle lidstaten en houdt die de verplichting in om ervoor te zorgen dat 

elke  ‘nationale  regelgevende  instantie’  juridisch  verschillend  en  functioneel  onafhankelijk  is  van  elke 

aanbieder  van  elektronische‐communicatienetwerken  of  –diensten.  Het  toepassingsgebied  van  deze 

bepaling lijkt zich echter te beperken tot de rechtstreekse verhouding tussen de nationale regelgevende 

instanties  enerzijds,  en  de marktspelers  anderzijds.  Het  feit  dat  een minister  (of  de  regering)  enige 

controle  heeft  over  zowel  de  regelgevende  als  de  operationele  belangen  kan  als  dusdanig  dus  niet 

worden geacht een schending in te houden van het betrokken artikel uit de kaderrichtlijn. De tweede zin 

van hetzelfde artikel is dan van toepassing in het bijzondere geval waarin een lidstaat de eigendom van 

of  de  zeggenschap  over  een  marktspeler  behoudt.  In  die  hypothese  dient  een  “daadwerkelijke 

structurele  scheiding”  te worden  gerealiseerd  tussen de  regelgevende  taken en de met eigendom of 

zeggenschap verband houdende activiteiten. Die  scheiding  is dus niet alleen  strenger, maar kent ook 

een  uitgebreider  toepassingsgebied  aangezien  zij  moet  worden  gerealiseerd  op  alle  verschillende 

niveaus van de “regelgevende functie” en de “operationele activiteiten”. Mede omwille van het beginsel 

van de neutraliteit van de richtlijnen op het vlak van het eigendomsrecht, en omwille van het feit dat de 

richtlijnen  zelf  expliciet  bepalen  dat  zij  de  grondwettelijke  en  administratiefrechtelijke  nationale 

bepalingen willen respecteren, zijn wij van oordeel dat deze strengere verplichting niet veel meer kan 

betekenen  dan  dat  de  controle  over  de  nationale  regelgevende  instantie(s)  enerzijds,  en  over  de 

operationele belangen anderzijds aan twee verschillende ministers dient te worden toegekend. Uit de 

vereiste scheiding volgt dus geenszins dat de nationale regelgevende instantie(s) “onafhankelijk” dienen 

te zijn van de hogere politieke overheden1130. Naast de bepalingen over onafhankelijkheid, besteedde 

deze  afdeling  ook  aandacht  aan  andere  vereisten,  zoals  het  naleven  van  een  aantal  door  artikel  8 

kaderrichtlijn strikt gereglementeerde beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen enerzijds, en een 

aantal overige algemene vereisten op het vlak van transparantie en samenwerking anderzijds. Al bij al is 

het coördinerende effect van deze maatregelen eerder beperkt en riskeert het institutionele landschap 

dus gekenmerkt te blijven door een hoge mate van proliferatie1131. 

                                                            
1130

 Merk evenwel op dat het ontwerp kaderrichtlijn 2009 in zijn huidige versie wel bepalingen in die zin lijkt te bevatten, wat de 
spanning  tussen  “onafhankelijkheid”  en  “respect  voor  de  nationale  processuele  autonomie”  nog  verder  op  de  spits  lijkt  te 
drijven: supra 304, voetnoot 1128. 

1131
  Lijken het wat dat betreft met ons eens: P.  LAROUCHE,  “Coordination of European and Member State Regulatory Policy: 

Horizontal, Vertical and Transversal Aspects”, in D. GERADIN, R. MUÑOZ en N. PETIT (eds.), Regulation through Agencies in the EU. 
A new Paradigm of European Governance, Cheltenham (UK) & Northampton (USA), Edward Elgar, 2005, 164‐179. 
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EUROPESE  ORGANISATIE  VAN MARKTREGULERING  –  SYNTHESE  –  BEVOEGDHEDEN  EN  HARMONISATIEPROCEDURES  EN  –

INSTANTIES  –  In  de  derde  afdeling  (Afdeling  C.  “Bevoegdheden,  procedures  en  instanties”)  werd 

vervolgens  een  overzicht  gemaakt  van  de  verschillende  bevoegdheden  die  door  een  ‘nationale 

regelgevende instantie’ moeten worden uitgeoefend, alsook aan een aantal specifieke transparantie‐ en 

harmonisatieprocedures  die  bij  de  uitoefening  ervan moeten worden  nageleefd. Uit  deze  afdeling  is 

enerzijds  gebleken  dat  de  richtlijnen  hun  terminologisch  zwakke  aanpak  op  het  vlak  van  de 

marktregulerende  functie  kennelijk  proberen  te  compenseren  door  het  toekennen  van  een  enorm 

aantal   –  soms heel uitgebreide –   bevoegdheden aan de  ‘nationale  regelgevende  instanties’. Verder 

werden  in deze  afdeling de  bestaande  verplichtingen  op het  vlak  van  transparantie  en harmonisatie 

samengebracht  onder  de  volgende  vier  categorieën:  verplichtingen  om  informatie  te  publiceren, 

verplichtingen om bepaalde  informatie  ter kennis  te brengen van  specifieke  instanties, verplichtingen 

om  een  publieke  consultatie  te  organiseren  over  de  uitoefening  van  bepaalde  bevoegdheden,  en 

verplichtingen om een  specifieke harmoniserende procedure  te volgen alvorens een beslissing aan  te 

kunnen  nemen.  Vooral  op  het  vlak  van  de  samenwerking  tussen  de  eventuele  verschillende 

regelgevende instanties binnen éénzelfde lidstaat, alsook op het vlak van de samenwerking tussen deze 

instanties  en  de  mededingingsrechtelijke  regulerende  instanties,  lijken  de  relevante  bepalingen 

onvoldoende accuraat geformuleerd om voor het Hof van  Justitie afdwingbaar  te zijn. Wat betreft de 

vormgeving van de samenwerking tussen de nationale regelgevende  instanties onderling enerzijds, en 

hun  samenwerking met  de  nationale mededingingsinstanties  anderzijds,  beschikken  de  lidstaten  dus 

over een grote beleidsmarge. Verder  in diezelfde afdeling wordt ook een overzicht gemaakt  van een 

aantal instanties op Europees niveau met een specifieke harmoniserende taakomschrijving of opdracht.  

EUROPESE  ORGANISATIE  VAN MARKTREGULERING  –  SYNTHESE  –  BEVOEGDHEDEN  EN  HARMONISATIEPROCEDURES  EN  –

INSTANTIES – SLOTBEMERKING – Bij dit alles dient te worden opgemerkt dat de richtlijnen op een als het ware 

zeer indirecte wijze misschien toch een zeker harmoniserend effect zouden kunnen teweegbrengen op 

het  vlak  van  de  organisatie  van  het  toezicht  op  de  toepassing  of  naleving  van  de  elektronische‐

communicatierichtlijnen.  In beginsel nemen de door de richtlijnen  (doorgaans weliswaar  redelijk zwak 

geformuleerde)  voorgeschreven  kennisgevings‐  en  samenwerkingsverplichtingen  tussen  nationale 

regelgevende instanties onderling immers exponentieel toe volgens de volgende formule: X2 – X. Op die 

manier hebben de lidstaten er dus een exponentieel groeiend belang bij om niet al te veel verschillende 

nationale regelgevende instanties aan te duiden wanneer zij bij de besluitvorming geen nodeloze tijd en 

middelen verloren willen laten gaan. Tenslotte weze opgemerkt dat niets in de richtlijnen ons in de weg 

lijkt  te  staan  van  het  toekennen  van  de  sectorspecifieke  bevoegdheden  inzake  elektronische 

communicatie aan de nationale mededingingsautoriteit, zolang deze aan de verschillende voorwaarden 

voor  een  nationale  regelgevende  instantie  voldoet  (namelijk  vooral:  vereisten  op  het  vlak  van 

onafhankelijkheid,  van  samenwerking  met  andere  instanties,  en  van  naleven  en  toepassen  van 

specifieke  beleidsdoelstellingen).  Op  die  manier  zouden  lidstaten  dus  kunnen  komen  tot  één 

geïntegreerde  markttoezichthoudende  of  marktregulerende  instantie,  met  alle  vereenvoudigende 

effecten vandien. 
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EUROPESE ORGANISATIE VAN MARKTREGULERING – SYNTHESE – SCHEMATISCH: 

Grondslag  Omschrijving  Impact 

Art. 3, 1 kaderrichtlijn  Definitie begrip ‘nationale 

regelgevende instantie’ 

(NRI) 

Functionele opvatting: elke instantie die 

bepaalde in de richtlijnen omschreven taken 

uitvoert, moet als nationale regelgevende 

instantie aangemeld worden 

Art. 3, 2 kaderrichtlijn  Onafhankelijkheid NRI  Nationale regelgevende instanties mogen niet 

afhankelijk zijn van operationele belangen; 

wanneer lidstaat operationele rol behoudt, 

dient een daadwerkelijke structurele scheiding 

tussen operationele en regelgevende belangen 

te worden gerealiseerd 

Art. 3, 4 kaderrichtlijn  Samenwerking NRI, NMA & 

nationale consumenten‐ 

beschermingsautoriteit 

In voorkomend geval (‘where appropriate’) is 

overleg en samenwerking vereist in 

aangelegenheden van gemeenschappelijk 

belang 

Art. 3, 4 kaderrichtlijn  Duidelijkheid taakverdeling  Taken nationale regelgevende instantie(s) 

moeten publiek gemaakt worden in 

toegankelijke vorm 

Art. 3, 5 kaderrichtlijn  Informatie‐uitwisseling NRI 

‐ mededingingsautoriteit 

Wederkerige verplichting tot informatie‐

uitwisseling die nodig is voor de toepassing van 

de richtlijnen 

Art. 4 kaderrichtlijn  Beroepsmogelijkheid  Tegen beslissingen van een nationale 

regelgevende instantie moet efficiënt beroep 

mogelijk zijn 

Art. 5, 2 kaderrichtlijn  Samenwerking met 

buitenlandse NRIs  

Verplicht tot wederzijdse informatie‐

uitwisseling na verzoek 

Art. 6 Kaderichtlijn  Consultatieprocedures  NRIs verplicht markt te consulteren; lidstaten 

verplicht uniek informatiepunt over lopende 

consultaties te voorzien 

Art. 7 kaderrichtlijn  Harmonisatieprocedures  Specifieke procedures met oog op afstemming 

maatregelen en beleid NRIs 

Art. 8 kaderrichtlijn  Beleidsdoelstellingen en  

‐beginselen 

NRIs moeten concurrentie, interne markt en 

belangen van consumenten nastreven 

Art. 16 kaderrichtlijn  Marktanalyses  In voorkomend geval (‘where appropriate’) NRIs 

marktanalyses uit te voeren i.s.m. 

mededingingsautoriteit 
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Hoofdstuk 2. Organisatie van markttoezicht in België 

MARKTREGULERING IN BELGIË – AANSLUITING OP VORIGE HOOFDSTUK – In het vorige hoofdstuk werd het Europese 

wet‐  en  regelgevende  kader  voor  de  elektronische‐communicatiesector  geanalyseerd.  Doelstelling 

daarbij was na te gaan welke  institutionele vereisten dit aan de  lidstaten oplegt met betrekking tot de 

organisatie  van  de  markttoezichthoudende  rol.  Die  analyse  verliep  grotendeels  over  twee  sporen, 

namelijk  een  onderzoek  van  de  vereisten  op  het  vlak  van  het  juridisch  statuut  van  de  nationale 

regelgevende instanties, waarin onder meer aandacht werd besteed aan onafhankelijkheid, aan de na te 

streven beleidsdoelstellingen en aan enkele andere vereisten enerzijds, en een overzicht en analyse van 

de aan de regelgevende instantie toe te kennen bevoegdheden anderzijds.  

MARKTREGULERING  IN BELGIË – OVERZICHT –  In dit deel zal een grondig onderzoek worden gevoerd naar de 

huidige  organisatie  van  het markttoezicht  in  de  elektronische‐communicatiesector  in  België.  Daarbij 

wordt vooreerst het  federale markttoezicht uitgebreid onderzocht, omdat dat bestuursniveau over de 

meest uitgebreide bevoegdheden inzake elektronische communicatie beschikt. Maar ook het statuut en 

de bevoegdheden van een aantal andere, bij markttoezicht betrokken instanties worden onder de loep 

genomen.  Concreet  wordt  in  de  eerste  afdeling  (Afdeling  A.  “Overzicht  Belgische 

telecommunicatiesector”)  van  dit  hoofdstuk  een  overzicht  geschetst  van  een  aantal  technologische 

ontwikkelingen1132, van de evolutie van de Belgische telecommunicatiesector en het overheidsoptreden 

in  het  algemeen1133,  waarna  meer  specifiek  wordt  ingegaan  op  het  juridisch  statuut  en  de 

bevoegdheden van het BIPT  (Afdeling B.  “Administratief  statuut en bevoegdheden BIPT”, p. 321 e.v). 

Daarbij worden achtereenvolgens twee verschillende periodes onderscheiden, namelijk die van het BIPT 

als  volledig  hiërarchisch  ondergeschikte  van  de minister  enerzijds,  en  het  BIPT  als  “onafhankelijke” 

markttoezichthoudende  instantie met  een  statuut  sui  generis  anderzijds.    Na  deze  eerder  statische 

analyse,  komen  in  verband  met  het  BIPT  ook  de  relaties,  samenwerking  en  interacties  met  de 

mededingingsautoriteiten  aan  bod.  Omwille  van  de  verregaande  verstrengelde  bevoegdheden  met 

betrekking  tot  de  elektronische‐communicatiesector,  wordt  aan  het  einde  van  dit  hoofdstuk  ook 

stilgestaan  bij  het  statuut  en  de  bevoegdheden  van  een  aantal  overige  voor  de  elektronische‐

communicatiesector  toezichthoudende  instanties,  zoals de  toezichthouders  van de  gemeenschappen. 

Dit hoofdstuk sluit af met een evaluatie van van het statuut en de bevoegdheden van de belangrijkste 

markttoezichthoudende instanties in de Belgische elektronische‐communicatiesector. 

MARKTREGULERING  IN  BELGIË  –  VERREGAANDE  AUTONOMIE  EN  UITGEBREIDE  BEVOEGDHEDEN  –  Doorheen  deze 

analyses zal blijken dat aan de verschillende toezichthoudende  instanties  in het algemeen, en aan het 

BIPT  in  het  bijzonder,  sinds  zijn  oprichting  niet  alleen  steeds  meer  bevoegdheden  zijn  toegekend,  

maar    ‐ minstens  in theorie  ‐   ook een steeds meer autonoom statuut. Vanuit strikt  juridisch oogpunt 

                                                            
1132

 Grotendeels gebaseerd op: J. DUMORTIER, Informatica‐ en telecommunicatierecht, Leuven, ICRI, 1999‐2000, 158‐161. 

1133
 Over het ruimere privatiseringsdebat in de Belgische context, zie: B. VAN DER HERTEN, “Tweehonderd jaar privatiseringsdebat 

in België. Historische reflectie over het wel en wee van de Belgische (tele)communicatiebedrijven”, Res Publica 1993, 73‐93. 
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gaat het om een opmerkelijke evolutie,  temeer omdat over het door de  toezichthoudende  instanties 

gevoerde ‘beleid’ nagenoeg geen verder toezicht wordt uitgeoefend. 

Afdeling A. Overzicht Belgische telecommunicatiesector 

I. Technologische ontwikkelingen 

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN – VOORLOPER: OPTISCHE  TELEGRAFIE – Hoewel het een  louter mechanische 

technologie was, wordt optische telegrafie over het algemeen toch aanvaard als een van de voorlopers 

van de huidige “telecommunicatie”. Op het einde van de achttiende eeuw vindt de Fransman Claude 

Chappe de optisch‐mechanische  telegrafie uit. Het Chappe‐systeem bestond uit een  serie  torens met 

seinarmen die  op  gezichtsafstand  van  elkaar werden  geplaatst. Met behulp  van  hendels, wieltjes  en 

touwen werden de seinarmen in verschillende posities gedraaid. Hoewel in theorie zo 256 combinaties 

mogelijk waren, werden er  in de praktijk slechts 92 van gebruikt. Elke positie kwam overeen met een 

teken  of  een  letter. Op  die manier werden  allerlei  boodschappen  van  de  ene  toren  naar  de  andere 

doorgeseind.  Een  dergelijk  Chappe‐netwerk  werd  in  Frankrijk  uitgebouwd  vanaf  het  eind  van  de 

achttiende eeuw en omstreeks 1844 besloeg het een ketting van ongeveer 5000 km dat Parijs met 29 

steden  verbond  via  meer  dan  500  torens1134.  Vanaf  1834  installeerden  in  ons  land  enkele  privé‐

beursspeculanten een dergelijk systeem dat de beurzen van Antwerpen en Brussel verbond1135. Over de 

vorm van de exploitatie en het daarmee gepaard gaande overheidsoptreden bestond discussie. Aan de 

ene kant  stonden de voorstanders van een  strikt overheidsmonopolie voor aanleg en gebruik van de 

optische  telegrafie,  die  vooral  argumenten  putten  uit  politionele  en militaire  bezorgdheden.  Aan  de 

andere kant stonden voorstanders van de vrijheid van ondernemen, die stelden dat de transmissie via 

de optische telegraaf amper sneller verliep van via andere communicatiemiddelen, zodat het verbod op 

privé‐initiatieven  disproportioneel  was1136.  Tot  ruim  een  decennium  na  zijn  onafhankelijkheid, 

probeerde ons  land  zonder  succes om  tot politieke besluitvorming  te  komen over de exploitatie  van 

optische telegrafie en het daarmee gepaard gaande overheidsoptreden. 

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN – ELEKTRISCHE TELEGRAFIE – In het begin van de negentiende eeuw ontdekte 

men dat elektriciteit kon worden overgebracht langs koperdraden. Eén van de eerste toepassingen van 

deze belangrijke ontdekking was de elektrische telegraaf. In 1832 kwam de Amerikaan Samuel Morse op 

het  idee  om  een  code  te  gebruiken  voor  het  overseinen  van  boodschappen1137  en  in  het  daarop 

volgende decennium werd de technologie verder ontwikkeld. In de Morse‐code wordt elke letter of elk 

                                                            
1134

  F.  VANDEN  BERGHEN,  Classics  of  communication.  A  Celebration  of  the  Pioneering  Technologies  that  started  the 
Communications Revolution. With a special Emphasis on Telegraphy, Crédit Communal, Brussel, 1999 , 10‐11. 

1135
 P. VERHOEST, Openbare Telecommunicatie 1798‐1998. Twee eeuwen politieke economie  van het netwerkbeheer  in België, 

Brussel, VUB Press, 2000, 20. 

1136
 P. VERHOEST, Openbare Telecommunicatie 1798‐1998. Twee eeuwen politieke economie  van het netwerkbeheer  in België, 

Brussel, VUB Press, 2000, 20‐27. 
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Communications Revolution. With a special Emphasis on Telegraphy, Crédit Communal, Brussel, 1999 , 47. 
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cijfer voorgesteld door een reeks punten ('dots') of streepjes ('dashes'). De Morsetelegraaf is een toestel 

waarmee  voor  korte  of  langere  tijd  een  elektrisch  circuit wordt  gesloten. Omwille  van  de  voordelen 

ervan (bijvoorbeeld: afdruk en snelheid, ook het feit dat er ook kon worden geseind bij slecht weer, of 

gedurende de nacht1138), heeft de  elektrische  telegrafie  zich  vanaf  1845  zeer  snel  verspreid.  In  1850 

werd er al een telegraafverbinding geopend tussen Frankrijk en Engeland, en nog eens een tiental jaren 

later  werd  de  eerste  trans‐Atlantische  kabel  in  gebruik  genomen1139.  In  ons  land  wordt  de  eerste 

elektrische  telegraafverbinding  in 1845 door een Engelse maatschappij  aangelegd  langs de  spoorweg 

Brussel‐Antwerpen1140.  Het  telegraafnetwerk werd  in  concessie  uitgebaat  door  de  privésector  en  de 

dienstverlening  was  vanaf  het  begin  toegankelijk  voor  het  publiek.  In  Frankrijk  en  Pruisen  was  de 

telegrafie  echter  in  handen  van  de  staat  en  onder  druk  van  deze  landen  evolueerde  ook  ons  

land ‐ ondanks de redelijk succesvolle gelijke toegang onder een private exploitatie van de netwerken ‐  

vanaf 1850 in de richting van een overheidsmonopolie1141. In 1850 nam de regering het besluit om zelf 

een openbaar telegraafnet aan te  leggen en uit te baten, waarvan het beheer werd toevertrouwd aan 

de administratie van spoorwegen en posterijen. De periode daarop werd gekenmerkt door een enorm 

succes:  nationale  en  internationale  trafiek  groeiden,  en  de  prijzen  daalden1142.  Rond  1870  beschikte 

België over één van de dichtste  telegraafnetten van Europa1143. Ondanks  innovaties zoals onder meer 

het afdrukken van de overgebrachte signalen op papier1144, draadloze telegrafie1145 en verdere evoluties 

zoals de ontwikkeling van de telex1146, was het echter de transmissie van geluid via elektromagnetische 

signalen die een echt nieuw tijdperk inluidde. 

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN – TELEFONIE – Intussen had de Duitser Johann Philipp Reis in 1861 immers 

een eerste toestel (“Telephon”) ontwikkeld dat geluid kon omzetten in elektromagnetische signalen en 

deze  beperkt  kon  transporteren. De  techniek werd  in  de  daarop  volgende  jaren  onder meer  verder 

verfijnd door de Italiaan Antonio Meucci, door de Amerikaan Elisha Gray en door de naar de Verenigde 
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Staten  uitgeweken  Schot  Alexander  Graham  Bell,  samen  met  Thomas  Watson.  Begin  1876  vroeg 

Alexander Graham Bell het eerste octrooi aan op zijn uitvinding voor de “verbetering van de telegrafie”. 

Het  in 1871 aangevraagde octrooi van Antonio Meucci was  immers  intussen vervallen en de aanvraag 

van Elisha Gray werd pas enkele uren (!) na die van Bell ontvangen1147. 

TECHNOLOGISCHE  ONTWIKKELINGEN  –  SCHAKELKASTEN  –  De  eerste  telefoontoestellen  waren  directe 

verbindingen en verbonden dus maar twee telefoontoestellen. Al snel werd een procedure uitgewerkt 

waarbij eerst een bemande centrale werd opgebeld met het verzoek vervolgens de gewenste verbinding 

aan te maken. Maar ook de automatisering van dit proces liet niet lang op zich wachten en vanaf 1881 

werden de eerste schakelkasten voorgesteld op een internationale elektriciteitsbeurs. In 1889 vroeg de 

Amerikaan Almon Strowger een octrooi op zijn ‘autocommunicator’, die tot 75 klanten kon bedienen1148.  

TECHNOLOGISCHE  ONTWIKKELINGEN  –  VERDERE  EVOLUTIES  –  De  telefonie  verbeterde  in  de  daaropvolgende 

decennia aanzienlijk door de ontwikkeling van betere schakeltechnieken en nog meer door de uitvinding 

van de vacuümbuis in 1906, waardoor men over een zeer efficiënte signaalversterker beschikte. In 1915 

slaagde men erin een  telefoonsignaal  van de Oostkust naar de Westkust van de Verenigde Staten  te 

sturen met slechts drie versterkers  ('repeaters'). Vanaf de vijftiger  jaren werd voor de versterking van 

telefoonsignalen overgeschakeld op de veel betrouwbaarder transistortechniek. In 1956 werd de eerste 

trans‐Atlantische telefoonkabel aangelegd. 

II. Evolutie Belgische telecommunicatiesector 

OVERZICHT  BELGISCHE  TELECOMMUNICATIESECTOR  –  VAN  CONCESSIES  NAAR  OPENBAAR  MONOPOLIE    –  De  eerste, 

voorlopig nog lokale, telefoonlijnen werden in de belangrijkste steden in België vanaf 1879 in concessie 

uitgebaat door private maatschappijen1149. Eind 1883 waren er ongeveer 2000 telefoonbezitters en werd 

er geëxperimenteerd met een  verbinding van Brussel naar Parijs. De wet van 11  juni 18831150 gaf de 

overheid de mogelijkheid om  telefoonlijnen aan  te  leggen en uit  te baten. Voorlopig waren enkel de 

verbindingen  tussen de  steden  gereserveerd  voor de  Staat, doch  vanaf  1893 werd heel het netwerk 

onder het overheidsmonopolie gebracht1151. 

MARKTREGULERING IN BELGIË –  DE FACTO OVERHEIDSMONOPOLIE – Telefonie en telegrafie werden omstreeks het 

einde van de negentiende eeuw dus door de overheidadministratie verzorgd. Pas na de economische 
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crisis van 1930 werd de "Regie van Telegrafie en Telefonie (RTT)" opgericht1152 met de opdracht om, in 

het  algemeen  belang,  de  telefoon‐  en  telegraafdienst  uit  te  baten met  industriële  en  commerciële 

methoden1153.  De  nieuwe  RTT  kreeg  rechtspersoonlijkheid  en  een  eigen  patrimonium,  maar  werd 

vertegenwoordigd,  geleid  en  beheerd  door  de  minister.  Aanvankelijk  had  de  RTT  een  vrij  grote 

autonomie, die echter gaandeweg werd  ingeperkt1154. Het monopolie van de RTT vond  zijn wettelijke 

basis  in  artikel  1  van de wet  van  13 oktober  19301155. Hoewel  velen  vaak de neiging hebben om de 

periode vóór de wet van 21 maart 1991 te bestempelen als het "absolute monopolie"‐tijdperk, was dit 

monopolie noch  in  feite, noch rechte echt absoluut. Er moet  immers rekening gehouden worden met 

het volgende1156: 

 op het vlak van  infrastructuur: de wet van 19  juli 1930 kende aan de RTT enkel het monopolie 
toe  inzake "lignes et bureaux pour  la correspondance du public". Strikt genomen stond de wet 
dus niet de  aanleg  van privé‐infrastructuren  in de weg,  zoals ook  al  kon  afgeleid worden uit 
artikel 1 in fine van de wet1157. Artikel 15 van de wet van 13 oktober 1930 bepaalde wel dat voor 
de  aanleg  van  infrastructuur  die  het  openbaar  domein  overschrijdt,  een  toelating  van  de 
regering vereist was. Een dergelijke toelating was niet vereist voor administraties, nutsbedrijven 
en het leger, voor zover deze infrastructuren enkel het eigen gebruik dienden; 

 op het vlak van diensten: de wet van 19 juli 1930 betrof uitsluitend de "lignes et bureaux pour la 
correspondance du public". Men kon daaruit afleiden dat het monopolie zich niet uitstrekte tot 
het  niveau  van  de  over  die  netwerken  aangeboden  diensten. Onrechtstreeks werd  nochtans 
hetzelfde  bereikt  door  een  KB  van  1933,  waarbij  het  aanbod  van  openbare 
telecommunicatiediensten (bijvoorbeeld: telefonie, telegrafie en telex) over privé‐infrastructuur 
verboden werd. 

 in  het  KB  van  1933 werd  evenwel  geen  rekening  gehouden met  de  latere  ontwikkeling  van 
nieuwe  diensten,  die  niet  als  openbare  telecommunicatiedienst  konden worden  beschouwd 
(bijvoorbeeld:  besloten  gebruikersgroepen,  uitsluitend  professioneel  gebruik).  Het  aanbod 
daarvan was dus vrij, hetgeen op termijn een ernstige bedreiging kon vormen voor de RTT. Op 
20 september 1978 vaardigde de minister van telecommunicatie daarom een MB uit waarbij het 
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gebruik  van  huurlijnen  aan  banden werd  gelegd.  Zonder  uitdrukkelijke  toelating  van  de RTT, 
konden deze alleen nog dienen voor "eigen gebruik"1158. 

 
Deze  nuanceringen  ten  spijt,  blijft  de  globale  tekening  deze  van  een  door  de  overheid  opgelegde, 

monopolistische marktstructuur. Bijgevolg kwam het zwaartepunt in het telecommunicatierecht vóór 21 

maart 1991 hoe dan ook te liggen op de correctie van monopolistisch marktgedrag, zij het dat juridische 

schermutselingen rond toegang tot de niet‐absoluut monopolistische markt natuurlijk niet uit te sluiten 

waren.  

MARKTREGULERING IN BELGIË –  LIBERALISERING ONDER EUROPESE DRUK – Tot aan het einde van de tachtiger jaren 

werd het monopolie zeer extensief opgevat zowel op het vlak van de  infrastructuur, als op dat van de 

diensten en de eindapparatuur. Het is pas onder de druk van de Europese Unie dat het monopolie van 

de vroegere RTT vanaf de tweede helft van de jaren ’80 zou worden afgebouwd1159, het principe van de 

vrije  markt    centraal  zou  komen  staan  en  de  rol  van  de  overheid  opnieuw  wijzigde1160.  In  de 

telecommunicatiesector vielen  tot de volledige  liberalisering van een  tiental  jaren geleden de wet‐ en 

regelgevende belangen enerzijds, en de operationele belangen anderzijds, in mindere of meerdere mate 

samen,  en werden  ze  grotendeels  gecumuleerd door  de  enige overheidstelecommmunicatieoperator 

die het  land  rijk was. Die  “administratie”  zorgde  in de praktijk niet  alleen  voor het  voorbereiden  en 

opstellen  van  wet‐  en  regelgeving, maar  regelde  ook  in  belangrijke mate  de markt  en  oefende  er 

controle  of  toezicht  over  uit.  Tenslotte was  deze  nationale  operator  natuurlijk  ook  verantwoordelijk 

voor de operationele taken, nu hij meestal veruit de belangrijkste, zoniet de enige marktspeler was. 

MARKTREGULERING  IN BELGIË – UITSPLITSEN VAN OVERHEIDSBELANGEN – De verdere uitsplitsing van belangen  is 

de  achtergrond waartegen  de  oprichting  van  het  BIPT  enerzijds,  en  de  toekenning  van  steeds meer 

autonomie  en  bevoegdheden  aan  die  instantie  anderzijds, moet worden  gezien.  Die  periode wordt 

gekenmerkt  door  het  streven  naar  een  eengemaakte  vrij  en  concurrentiële  Europese  interne markt, 

waaruit de noodzaak volgde van efficiëntere vormen van bestuur van overheidsbedrijven enerzijds, en 

de oprichting van een neutrale en slagvaardige markttoezichthouder anderzijds. We schrijven eind jaren 

’80, begin jaren ‘90. Niet alleen werd het afschermen van overheidsbedrijven of het in stand houden van 

exclusieve of bijzondere rechten steeds moeilijker in het licht van de opgelegde Europese agenda, maar 

daarnaast  groeide  in  heel wat  landen  de  ontevredenheid  van  de  bevolking  over  de  trage  en  logge 

                                                            
1158

 MB  20  september  1978  tot  vaststelling  van  bijkomende  tarieven  voor  telecommunicatie  en  van  de  voorwaarden  van 
aansluiting  en  gebruik  van  telecommunicatiemiddelen  in  binnenlands  verkeer,  BS  29  september  1978,  na  wijzigingen 
opgeheven  door  MB  10  november  1989  tot  vaststelling  van  bijkomende  tarieven  voor  telecommunicatie  en  van  de 
voorwaarden van aansluiting en gebruik van telecommunicatiemiddelen in binnenlands verkeer, BS 22 november 1989.  

1159
 In verband met de opkomende liberalisering in Europa en een aantal ons omringende landen, zie: B. AMORY, Ph. DEFRAIGNE, 

J.‐Cl.  DE  MEESTER,  C.  JANFILS,  C.  MONVILLE,  Y.  POULLET,  R.  QUECK,  Ph.  VAN  BASTELAER,  Vers  une  nouvelle  réglementation  des 
télécommunications, Cahiers du CRID nr. 4, Brussel, E. Story‐scientia, 1990, 249 p.  Specifiek met betrekking tot ons land, zie: B. 
De CROMBRUGGHE en Y. POULLET, “La réglementation des télécommunications en Belgique”, Adm. Publ. 1986, 187‐215. 

1160
 P. VERHOEST, Openbare Telecommunicatie 1798‐1998. Twee eeuwen politieke economie  van het netwerkbeheer  in België, 

Brussel, VUB Press, 2000, 135‐181; B. VAN DER HERTEN,  “Tweehonderd  jaar privatiseringsdebat  in België. Historische  reflectie 
over het wel en wee van de Belgische (tele)communicatiebedrijven”, Res Publica 1993, 73‐93. 
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overheidsbedrijven,  die  bovendien  vaak  in  een  lastig  parket  geraakten  omdat  zij  steeds  meer 

concurrentie kregen van private ondernemingen1161.  

MARKTREGULERING  IN  BELGIË  –  WET  21  MAART  1991  –  HERVORMING  OVERHEIDSBEDRIJVEN  –  OVERZICHT  –  Het 

belangrijkste opzet van de wet van 21 maart 19911162 was  in dat opzicht om een nieuw statuut uit  te 

werken voor "sommige economische overheidsbedrijven". De Belgische overheid wilde dus snel meer 

efficiëntie en dynamiek  in die overheidsbedrijven krijgen, zodat ze de concurrentie met de privésector 

en,  in  het  licht  van  de  Europese  eenheidsmarkt,  ook met  buitenlandse  overheidsbedrijven,  zouden 

kunnen  doorstaan.  Doelstelling  was  dus  om  aan  een  reeks  overheidsbedrijven  die  actief  waren  in 

commerciële  of  industriële  sectoren  meer  armslag  te  geven  door  hen  een  grotere  autonomie  te 

verlenen op het vlak van onder meer de tarieven, het beheer, het sluiten van samenwerkingsakkoorden 

en het personeelsbeleid1163. In die context werd in 1991 in België voor de telecommunicatiesector meer 

autonomie gegeven aan de toenmalige Regie van Telegrafie en Telefonie (RTT) door er het statuut van 

“autonoom overheidsbedrijf” aan  toe  te kennen1164. Korte  tijd  later    ‐  in 1994  ‐   werd het autonome 

overheidsbedrijf omgevormd tot een nv van publiek recht. In de evolutie naar een vrijere markt volstond 

het evenwel niet om de monopolist een soepeler vorm van beheer toe te kennen om een eerste stap te 

zetten in de richting van concurrentie. Zolang de markttoezichthoudende functie werd verzorgd door de 

belangrijkste operator, kon van het ontstaan van eerlijke mededinging immers geen sprake zijn. Daarom 

werd door de wet van 21 maart 19911165 ook het BIPT als een nieuwe markttoezichthoudende instantie 

                                                            
1161

  J.  VAN  DER  LINDEN,  “Hervorming  van netwerkindustrieën  in België: de macro‐economische effecten”, Working paper 8‐06 
Federaal Planbureau, 2006, Brussel,  14‐16. 

1162
 Infra 315, voetnoot 1165. 

1163
   Voor een gedetailleerde bespreking van Titel  I,  II en  III  inzake de hervorming van de  instellingen en de spelregels, zie  J. 

DUMORTIER,    'De hervorming van de Belgische telecommunicatiemarkt, Overzicht van Titel  I,  II en  III van de Wet van 21 maart 
1991 betreffende de  economische overheidsbedrijven', Computerr.  1991,  234‐243. Voor  een  bespreking  van de wijzigingen 
naar aanleiding van de volledige vrijmaking van de markten: zie voetnoot 1171. Voor een stand van zaken nadien, in 2000, zie: 
D. STEVENS en P. VALCKE, “Basisbegrippen van Belgisch telecommunicatierecht”, Mediarecht 2000, afl. 13, 107‐140. 

1164
 Art. 55 – 67 WHOB. Zie hierover: J. VANTOMME, “Belgacom in het nieuwe telecommunicatielandschap”, Mediarecht 1995, afl. 

5, 63‐91 (Telecommunicatie en telematica; 2.2). 

1165
 Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, BS 27 maart 1991, err. BS 

20  juli  1991,  hierna  steeds  verkort  weergegeven  als:  “WHOB”.  De  voornaamste  wijzigingen  aan  de  bepalingen  inzake 
telecommunicatie werden  aangebracht  door: Wet  6  augustus  1993  (BS  9  augustus  1993), Wet  10  november  1993  (BS  24 
november 1993), Wet 24 december 1993  (BS 31 december 1993), Wet 24 december 1993  (BS 22  januari 1994), Wet 30  juni 
1994 (BS 24 januari 1995), Wet 12 december 1994 (BS 22 december 1994), Wet 21 december 1994 (BS 23 december 1994, err. 
30  juni 1995 en 26 september 1995), Wet 20 december 1995  (BS 23 december 1995), KB 28 oktober 1996  (BS 10 december 
1996), Wet 19 december 1997 (BS 30 december 1998, err. 23 april 1998 en 30 november 2002), Wet 5 juli 1998 (BS 29 oktober 
1998), KB 4 maart 1999 (BS 14 april 1999), KB 6 november 1999 (BS 21 december 1999), KB 21 december 1999 (BS 9 februari 
2000), KB 23 december 1999 (BS 9 febrauri 2000), wet 3 juli 2000 (BS 13 juli 2000, err. BS 5 oktober 2000, 10 oktober 2000 en 7 
november 2000), Wet 20 juli 2000 (BS 30 augustus 2000), Programmawet 2 januari 2001 (BS 3 januari 2001, err. BS 13 januari 
2001), Programmawet 19 juli 2001 (BS 28 juli 2001, err. 15 augustus 2001 en 29 september 2001, KB 5 september 2001 (BS 6 
oktober 2001), KB 14 november 2001 (BS 4 december 2001), KB 14 november 2001 (BS 15 december 2001), wet 30 december 
2001 (BS 31 december 2001, err. 6 maart 2002), wet 22 maart 2002 (BS 26 maart 2002), Programmawet 2 augustus 2002 (BS 29 
augustus 2002), KB 9 oktober 2002 (BS 7 november 2002), KB 7 oktober 2002 (BS 25 oktober 2002), wet 24 december 2002 (BS 
31  december  2002),  wet  17  januari  2003  (BS  24  januari  2003,  err.  4  juni  2003),  KB  19  maart  2003  (BS  7  april  2003), 
Programmawet  8  april  2003  (BS  17  april  2003),  Grondwettelijk  Hof  14 mei  2003,  nr.  69/2003,  (BS  30 mei  2003), wet  11 
december  2003  (BS  15  december  2003),  programmawet  22  december  2003  (BS  31  december  2003,  err.  16  januari  2004), 
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opgericht. Interessant is op te merken dat sommigen toen reeds van oordeel waren dat het feit dat het 

BIPT  én Belgacom beide onder de bevoegdheid  van de minister  van  telecommunicatie  vielen, moest 

worden beschouwd als een onvoldoende scheiding tussen de regelgevende en operationele taken op de 

telecommunicatiemarkt1166. 

MARKTREGULERING  IN BELGIË – WET VAN 21 MAART 1991 – HYBRIDE MARKTSTRUCTUUR – Met de WHOB gaf de 

Belgische wetgever vanzelfsprekend ook uitvoering aan de eerste generatie telecommunicatierichtlijnen 

van de Europese Unie. De hybride marktstructuur zoals die in de richtlijnen gestalte kreeg, werd plechtig 

afgekondigd in artikel 69 van de wet: "Alle activiteiten inzake telecommunicatie, met uitzondering van de 

in  hoofdstuk  V  van  deze  titel  omschreven  openbare  telecommunicatie,  zijn  vrij,  onverminderd  de 

bepalingen van deze titel ". De telecommunicatiemarkt werd dus opgesplitst in een gemonopoliseerd en 

een vrij gedeelte. 

MARKTREGULERING  IN  BELGIË  – WET  VAN  21 MAART  1991  –  OPENBARE  TELECOMMUNICATIE  – MONOPOLIE  – Het 

toenmalige artikel 84 van de wet droeg de "openbare telecommunicatie" in exclusieve concessie op aan 

Belgacom1167.  In  artikel  82  stond wat  onder  deze  "openbare  telecommunicatie" werd  begrepen. Het 

betrof: 

 de aanleg, het onderhoud, de modernisering en de werking van de openbare telecommunicatie‐
infrastructuur; 

 de uitbating van de gereserveerde diensten ten behoeve van derden; 
 de inrichting van openbare telefooncellen.  

 
Door artikel 68, 5° werd "openbare telecommunicatie‐infrastructuur" gedefinieerd als "het geheel van 

uitrustingen met daarbij horende middelen die het openbaar domein overschrijden en die bestemd zijn 

voor de telecommunicatie met uitzondering van deze bestemd voor de radio‐omroepdienst en de radio‐ 

en  teledistributienetten".  Alle  uitrustingen  die  het  openbaar  domein  overschreden  en  die  bestemd 

waren voor de telecommunicatie, behoorden tot de exclusieve concessie van Belgacom1168. Dit principe 

werd nog eens bevestigd in artikel 92, §1 WHOB. Het voornaamste gevolg daarvan was, dat niet alleen 

                                                                                                                                                                                                
Programmawet 9  juli 2004  (BS 15  juli 2004), wet 13  juni 2005  (B.S 20  juni 2005), wet 20  juli 2005  (B.S 29  juli 2005), wet 23 
december 2005 (BS 30 december 2005), wet 27 december 2005 (BS 30 december 2005, err. 31  januari 2006), Grondwettelijk 
Hof 10 mei 2006, nr. 71/2006  (BS 25  juli 2006), Grondwettelijk Hof 14  juni 2006, nr. 98/2006  (BS 22 augustus 2006), KB 10 
november 2006 (BS 23 januari 2007), wet 21 december 2006 (BS 23 januari 2007), wet 1 april 2007 (B.S 14 mei 2007), wet 25 
april 2007 (BS 8 mei 2007, err. 8 oktober 2007), wet 15 mei 2007 (BS 5 juli 2007), Ord. B. 3 juli 2008 (BS 6 augustus 2008) en wet 
31 mei 2009 (BS 8 juni 2009). 

1166  Zie:  amendement  van  de  heren  Draps  en  De  Croo  bij  het  ontwerp  van wet  betreffende  de  hervorming  van  sommige 
economische overheidsbedrijven, Parl.St. Kamer 1989‐90, nr. 1287/5, 3 en Parl.St. 1989‐90, nr. 1287/10, 135, waarin de auteurs 
voorstelden het beheer en de vertegenwoordiging  van het BIPT  aan de minister  van economische  zaken op  te dragen. Het 
amendement werd weggestemd, en tevergeefs opnieuw ingediend in de Senaat: ontwerp van wet betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven, Parl.St. Senaat 1990‐91, nr. 1173/2, 99. 

1167
 De vroegere RTT werd na de inwerkingtreding van het eerste "beheerscontract" herdoopt in het autonome overheidsbedrijf 

"Belgacom". 

1168
 Art. 84 WHOB. 
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de  gereserveerde  telecommunicatiediensten  (bijvoorbeeld:  spraaktelefonie),  maar  ook  de  niet‐

gereserveerde telecommunicatiediensten enkel via de infrastructuur van Belgacom konden verlopen1169. 

MARKTREGULERING  IN BELGIË – WET VAN 21 MAART 1991 – UITZONDERINGEN   OP MONOPOLIE – Op dit principe 

bestonden  evenwel  een  aantal  uitzonderingen.  Een  eerste  uitzondering was  terug  te  vinden  in  het 

artikel 125 WHOB, dat merkwaardig genoeg voorkwam  in het hoofdstuk  "allerhande bepalingen". Dit 

artikel  liet  de  Koning  toe  om  de  kabelnetten  open  te  stellen  voor  niet‐gereserveerde 

telecommunicatiediensten.  Een  dergelijk  besluit  kwam  evenwel  slechts  in  1996  onder  druk  van  de 

Europese Commissie tot stand. Verder bepaalde artikel 92, §2 WHOB dat de minister, op voorstel van 

het BIPT, kon bepalen  in welke gevallen en onder welke voorwaarden kan worden afgeweken van het 

infrastructuurmonopolie.  Een  andere  belangrijke  uitzondering  lag  vervat  in  artikel  92,  §5  WHOB 

(namelijk:  de  erkenning  van  het  bestaan  van  de  infrastructuren  beheerd  door  de  staat,  de 

gemeenschappen,  de  gewesten,  de  provincies,  de  gemeenten,  de  NMBS,  de  Lijn  en  de 

kabelmaatschappijen). Het gebruik  van deze  van het Belgacomnet onafhankelijke  infrastructuren was 

evenwel wettelijk beperkt tot "eigen gebruik". De  laatste uitzondering werd geformuleerd door artikel 

120 WHOB, voor infrastructuren die op geldige wijze werden aangelegd op grond van de oude wet van 

13 oktober 1930.  

Net zoals de hierboven beschreven uitzonderingen die bestonden onder het oude regime, deden ook de 

uitzonderingen opgenomen  in de wet  van 21 maart 1991 niet op  substantiële wijze  afbreuk  aan het 

infrastructuurmonopolie van Belgacom. Het enige niet‐gereserveerde  stuk van de  infrastructuurmarkt 

was immers de aanleg van infrastructuur op privéterrein, voor zover evenwel deze niet diende voor de 

verbinding van telecommunicatie‐inrichtingen die gelegen zijn "in twee of meer gebouwen die geheel of 

gedeeltelijk  gebruikt  werden  door  verschillende  personen",  omdat  in  dat  geval  het 

infrastructuurmonopolie wél gold op privéterrein1170. 

MARKTREGULERING  IN BELGIË – WET VAN 21 MAART 1991 – GERESERVEERDE DIENSTEN – MONOPOLIE – Het tweede 

onderdeel van het Belgacom‐monopolie waren de gereserveerde diensten. Oorspronkelijk gaf de wet 

van 21 maart 1991 er in artikel 83 een limitatieve opsomming van: 

 de telefoondienst; 
 de telex‐, de mobilofoon‐ en semafoondiensten; 
 de dienst voor gegevensschakeling uiterlijk tot en met 31 december 1992; 
 de telegraafdienst; 
 de terbeschikkingstelling van vaste verbindingen. 

 
Al  bij  al  werd  dus  een  uitermate  klein  segment  van  de  markt  voor  telecommunicatiediensten 

vrijgemaakt, nu niet alleen de spraaktelefoniedienst, maar ook de mobiele diensten  in principe tot het 

monopolie van Belgacom bleven behoren. 

                                                            
1169

 Art. 88 WHOB. 

1170
 Art. 92, §1 WHOB. 
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MARKTREGULERING  IN  BELGIË  – WET  VAN  21 MAART  1991  –  NIET‐GERESERVEERDE  DIENSTEN  –  VRIJ  –  Enkel  het 

leveren  van  telecommunicatiediensten  die  niet  onder  het  monopolie  van  Belgacom  vielen,  was  in 

beginsel vrij.  Voor de meeste niet‐gereserveerde diensten was de vereiste van aangifte de belangrijkste 

beperking  voor  de  toegang  tot  de  markt.  De  dienstenleverancier  moest  immers  ten  laatste  twee 

maanden  voor  het  begin  van  de  uitbating  van  de  dienst met  een  ter  post  aangetekende  brief  een 

aangifte doen bij het BIPT. De aangifte moest het BIPT in staat stellen na te gaan of het inderdaad een 

"niet‐gereserveerde dienst" betrof.  

MARKTREGULERING  IN  BELGIË  –  PRIVATISERING  BELGACOM  EN  GELEIDELIJKE  LIBERALISERING  –  1993–1998  –  In  de 

daarna volgende  jaren voert de Belgische overheid een gedeeltelijke privatisering en onder  impuls van 

de Europese wet‐ en  regelgeving geleidelijke  liberalisering door. Eind 1995 werd Belgacom voor 50% 

min  één  aandeel  overgenomen  door  het  beleggingsconsortium  ADSB,  dat  bestond  uit 

telecommunicatiebedrijven  uit  de  Verenigde  Staten,  Denemarken  en  Singapore.  In  1998  werd  de 

Belgische markt  ‐ minstens op papier ‐  volledig geopend door de wet van 19 december 19971171. In de 

jaren  na  de  openstelling  van  de markt  nam  het  aantal  vergunningen  voor  openbare  netwerken  en 

telefonie toe van 39 in 1998 tot 107 in 20011172.  

 

   

                                                            
1171

 Wet 19 december 1997 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven  teneinde  het  reglementaire  kader  aan  te passen  aan de  verplichtingen die  inzake  vrije mededinging  en 
harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie, BS 
30 december 1997, err. 23 april 1998 en 30 november 2000 (hierna verkort weergegeven als “liberaliseringswet”). Een eerste 
toelichting  bij  deze wet  is  te  vinden  in:  J. DUMORTIER,  en P.  LAMBERT,  “De wet  van  19 december 1997  tot uitvoering  van  de 
Europese  liberalisatierichtlijnen  in  het  Belgisch  telecommunicatierecht:  een  overzicht.  Een  bespreking  van  de  belangrijkste 
bepalingen  van  de  wet  van  19  december  1997  tot  invoering  van  de  volledige  mededinging  op  de  Belgische 
telecommunicatierecht”, Computerr. 1998/2, 47‐55, alsook  in F. DEHOUSSE en T. ZGAJEWSKI, "Basculement du marché belge des 
télécommunications: dans la concurrence totale: les nouvelles perspectives ouvertes par la loi du 19 décembre 1997, JT 1999, 
73‐86 en F. DEHOUSSE en T. ZGAJEWSKI, "Les nouveaux développements de la réglementation des télécommunications en Belgique 
(1999‐2003)”, JT 2003, 21, 425. Een gedetailleerd overzicht van de Belgische telecommunicatiereglementering kan men lezen in 
J. DUMORTIER (ed.), Recente ontwikkelingen in informatica‐ en telecommunicatierecht, Brugge, die Keure, 1999,  261–377. 

1172
  J.  VAN  DER  LINDEN,  “Hervorming  van netwerkindustrieën  in België: de macro‐economische effecten”, Working paper 8‐06 

Federaal Planbureau, 2006, Brussel,  14‐16. 
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Juridisch  zag  de  organisatie  van  de  markten  voor  telecommunicatiediensten  er  na  de  volledige 

liberalisering schematisch als volgt uit:  

 

 

 

MARKTREGULERING  IN BELGIË – WET VAN 30 JULI 1979 BETREFFENDE DE RADIOBERICHTGEVING – Op het vlak van de 

draadloze  communicatie  moet  bovendien  ook  nog  de  wet  van  30  juli  1979  betreffende  de 

radioberichtgeving1173  worden  vermeld,  die  betrekking  had  op  het  aanleggen  en  de  exploitatie  van 

draadloze infrastructuur en  op het goedkeuren en houden en gebruiken van zend‐ en ontvangtoestellen. 

Aangezien de bepalingen in verband met het aanleggen en uitbaten van draadloze netwerken en diensten 

in de wet van 1991 waren terug te vinden, bestond tussen beide wetten een sterk maar niet altijd even 

duidelijk verband. 

MARKTREGULERING  IN BELGIË – HERVORMING ORGANISATIE MARKTREGULERING – 2003  – Bij marktspelers  en de 

Europese Commissie groeide  in de daarop volgende  jaren steeds meer bezorgdheden over het feit dat 

het BIPT als parastatale A nog  steeds volledig door de minister werd beheerd en gecontroleerd, wat 

resulteerde in een steeds groter draagvlak voor het toekennen van bijkomende autonomie aan het BIPT. 

Uiteindelijk werden  in  januari  2003  twee wetten  afgekondigd die  een  grondige herwerking met  zich 

meebrachten van het federale  institutionele kader voor de elektronische‐communicatiesector. Om het 

BIPT toe  te  laten zijn marktregulerende taak efficiënter uit te oefenen, werd het statuut van het BIPT 

door de eerste wet van 17  januari 2003 aangepast1174. De doelstelling van deze wijziging was om het 

BIPT  de  mogelijkheid  te  verschaffen  onafhankelijker  te  functioneren.    Naast  deze  meer  autonome 

werking van het BIPT, resulteerde deze wet ook in een afschaffing van de geschillenbeslechtende Kamer 

                                                            
1173

 Wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, BS 30 augustus 1979, na wijzigingen opgeheven door art. 156 WEC. 

1174
 Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post‐ en telecommunicatiesector, 

BS 24 januari 2003, err. 4 juni 2003. 
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voor Interconnectie, en in het toekennen van het beroep tegen markttoezichthoudende beslissingen van 

het BIPT aan het hof van beroep te Brussel1175. Naast zijn algemene markttoezichthoudende rol, behield 

het BIPT wel de bevoegdheid om in geschillen tussen operatoren te verzoenen1176. De wetgever was er 

immers van overtuigd dat de scherpe mededinging vereiste dat marktdeelnemers beroep kunnen doen 

op een snelle en efficiënte procedure bij een gespecialiseerde en onpartijdige  instelling om eventuele 

conflicten  op  te  lossen.  Hoewel  de  Europese  richtlijnen  over  de  elektronische‐communicatiesector 

intussen ruimschoots in werking waren getreden, en het einde van de implementatietermijn met rasse 

schreden naderde, werden de materiële wet‐ en regelgevende bepalingen  inzake telecommunicatie  in 

2003 niet aangepast. 

MARKTREGULERING IN BELGIË – HERVORMING WETGEVING TELECOMMUNICATIE – 2005 – Uiteindelijk werd ook deze 

hervorming    ‐ zij het vanuit Europees perspectief veel te  laat  ‐   doorgevoerd door de wet van 13  juni 

2005 betreffende de elektronische communicatie. Door die wet werden de toenmalige basiswetten van 

de Belgische telecommunicatiesector, namelijk titel III WHOB en de wet van 30 juli 1979 betreffende de 

radioberichtgeving, nagenoeg volledig opgeheven en vervangen. 

MARKTREGULERING  IN BELGIË – HERVORMING 2009 – DOELSTELLING EN OVERZICHT – Tenslotte werden  in de  loop 

van 2009 twee wetsontwerpen aangenomen die een aantal aspecten van de telecommunicatiemarkten 

en  het  toezicht  daarop  beter  willen  organiseren,  onder  meer  om  zo  het  vertrouwen  van  de 

investeerders  in  de  elektronische‐communicatiesector  te  herstellen1177.  Zo  bevat  de wet  van  18 mei 

2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie1178 naast een aantal aanpassingen 

aan het statuut en de bevoegdheden van het BIPT, ook aanpassingen in verband met de samenwerking 

tussen het BIPT en de mededingingsinstanties. Verder worden een aantal bevoegdheden die omwille 

van hun uitzonderlijke of  reglementaire aard eerder aan de Koning waren  toevertrouwd  (zoals onder 

meer  in verband met het opleggen van niet‐voorziene verplichtingen aan sterke operatoren1179, en  in 

verband  met  het  bepalen  van  het  model  en  de  boekhoudkundige  methode  voor  het  voeren  van 

gescheiden  boekhoudingen1180),  voortaan  aan  het  BIPT  toegekend  onder  het mom  van  de  noodzaak 

daartoe  vanuit  Europees  perspectief1181.  Door  de  afzonderlijke  wet  van  31  mei  2009  houdende 

wijzigingen aan de wet van 17  januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting 

                                                            
1175

  Infra Afdeling C., resp.  I. “Geschillenbeslechting: Raad voor de mededinging”, p. 447 e.v. en  II. “Rechtsmiddelen: Hof van 
beroep te Brussel”, p. 456 e.v. 

1176
 Art. 14 §1, 4° BIPT‐wet. Zie ook voetnoot 1329. 

1177
 MvT bij ontwerp van wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische communicatie, Parl.St. Kamer 

2008‐2009, nr. 1813/001, 4. 

1178
 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 4 juni 2009. 

1179
 Art. 56 §2 al. 1 WEC, zoals gewijzigd door artikel 16 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 

1180
  Art.  60  §1  al.  1  en  2  WEC,  zoals  gewijzigd  door  artikel  19  wet  18  mei  2009  houdende  diverse  bepalingen  inzake 

elektronische communicatie, BS 4 juni 2009. 

1181
 Zie bvb.: MvT bij ontwerp van wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, Parl.St. 

Kamer 2008‐2009, nr. 1813/001, 17. 
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naar  aanleiding  van  de  wet  van  17  januari  2003  met  betrekking  tot  het  statuut  van  de  Belgische 

regulator  van  de  post‐  en  telecommunicatiesector1182  worden  enkele  specifieke  aanpassingen 

aangebracht aan de bestaande regeling in verband met het beroep tegen de beslissingen van het BIPT, 

en tegen de geschillenbeslechtende beslissingen van de Raad voor de mededinging.  

Afdeling B. Administratief statuut en bevoegdheden BIPT 

ADMINISTRATIEF STATUUT BIPT – OVERZICHT – In deze afdeling worden de belangrijkste evoluties op het vlak 

van  het  administratieve  statuut  en  de  bevoegdheden  van  het  BIPT  uitgebreider  geanalyseerd.  Twee 

verschillende  periodes  worden  daarbij  onderscheiden,  namelijk  het  BIPT  als  volledig  hiërarchisch 

ondergeschikte van de minister van telecommunicatie (1991‐2002) enerzijds, en het BIPT als autonome 

markttoezichthoudende instantie met een statuut sui generis anderzijds (2003‐...). Uit de analyse van de 

bepalingen  in verband met het  juridisch statuut van het BIPT enerzijds, en  in verband met de aan het 

BIPT toegekende bevoegdheden anderzijds, zal blijken dat het BIPT sinds zijn oprichting steeds meer in 

een  constitutioneel  of  institutioneel  spanningsveld  is  terechtgekomen,  vermits  er  steeds  meer 

bevoegdheden én  – minstens op papier –  meer autonomie aan werd toegekend. Het inventariseren en 

ontleden van dat spanningsveld is het voorwerp van deze afdeling. 

I. 1991 – 2002: het BIPT als parastatale A 

JURIDISCH  STATUUT BIPT  – OVERZICHT  – Voor  het  oorspronkelijke  juridische  statuut  van  het BIPT,  zijn  de 

voornaamste  bronnen  terug  te  vinden  in  hoofdstuk  III WHOB  enerzijds,  en  in  de wet  van  16 maart 

19541183 anderzijds. De oprichting van het BIPT is voorzien in artikel 71 al. 1 WHOB, dat stelt: “Er wordt 

een  instelling  van  openbaar  nut  met  rechtspersoonlijkheid  opgericht,  onder  de  benaming  «Belgisch 

Instituut  voor  postdiensten  en  telecommunicatie»,  afgekort  «BIPT».  Naast  het  vaststellen  van  de 

benaming  en  de  hoofdzetel  van  het  Instituut,  bepaalt  dit  artikel  eveneens  dat  aan  het  BIPT 

rechtspersoonlijkheid wordt  toegekend.  Voor  het  operationeel worden  van  het  BIPT was  het  echter 

wachten tot juli 1993, datum waarop de eerste ambtenaren in dienst traden. Door de tweede alinea van 

artikel  71  WHOB  werd  het  BIPT  inzake  bestuurlijk  toezicht  ondergebracht  bij  de  instellingen  van 

openbaar  nut  van  de  categorie A:  “Het  Instituut  is  onderworpen  aan  de  regelen  vastgesteld  voor  de 

instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, A, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 

sommige  instellingen van openbaar nut.”. Tenslotte voegde artikel 127 WHOB het BIPT nominatim toe 

aan de lijst in artikel 1, al. 1, A. van de wet toezicht instellingen van openbaar nut. 

                                                            
1182

  Wet  31  mei  2009  houdende  wijzigingen  aan  de  wet  van  17  januari  2003  betreffende  de  rechtsmiddelen  en  de 
geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17  januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de 
Belgische post‐ en telecommunicatiesector, BS 10 juli 2009. 

1183 
Wet  van 16 maart 1954 betreffende de  controle op  sommige  instellingen  van openbaar nut, BS 24 maart 1954, hierna 

verkort weergegeven als: “wet toezicht instellingen openbaar nut”. 
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1. Algemeen kader: wet toezicht instellingen openbaar nut 

WET  1954  –  BEPERKTE  TOEPASSINGSGEBIED  EN  WERKINGSSFEER  –    In  zijn  huidige  vorm  is  de  wet  toezicht 

instellingen openbaar nut echter in dubbel opzicht beperkt. Enerzijds is hij enkel van toepassing op de in 

artikel 1 nominatim vermelde  instellingen van openbaar nut, zodat geen sprake kan zijn van algemene 

gelding: heel wat  instellingen van openbaar nut ontsnappen aan het  in de wet omschreven stelsel van 

toezicht. Anderzijds bevat hij geen sluitend geheel van controlemaatregelen, nu de bepalingen van de 

wet hoofdzakelijk  betrekking  hebben  op  het  financiële  toezicht,  op  de  aspecten  in  verband met  het 

personeel  en op  een  algemeen  legaliteits‐  en opportuniteitstoezicht. Voor heel wat  andere materies 

zullen de oprichtingsakte of statuten van de betrokken  instelling de te raadplegen bron zijn. Nochtans 

kunnen de bepalingen van de statuten niet in strijd zijn met de wet toezicht instellingen openbaar nut. 

Artikel 17 voorziet  immers dat  in het voorkomend geval de statuten ophouden uitwerking te hebben. 

Bovendien kan de Koning in de statuten de nodige wijzigingen aanbrengen, om ze in overeenstemming 

te brengen met de wet. 

WET 1954 –  VIER  CATEGORIEËN –  TYPENDWANG – Artikel 1  van de wet  toezicht  instellingen openbaar nut 

bepaalt vier categorieën waarin de  instellingen van openbaar nut worden ondergebracht. Aan elk van 

deze categorieën beantwoordt een afzonderlijk regime van toezicht, waarbij in grote lijnen kan worden 

gesteld dat het toezicht op de instellingen van de categorie A het meest ingrijpend is. Categorie A omvat 

technisch  zelfstandige  diensten  die  met  rechtspersoonlijkheid  zijn  bekleed.  De  organen  van  deze 

diensten zijn rechtstreeks afhankelijk van het hiërarchisch gezag van de minister van het departement 

waaronder zij ressorteren. Naast het BIPT destijds behoren tot vandaag  ‐ naast heel wat andere ‐  onder 

meer de volgende instellingen tot die categorie:  

 het Brussels Instituut voor Milieubeheer 

 het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 

 het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

 het Federaal Planbureau 

 het Instituut voor hygiëne en epidemiologie 

 de Regie der gebouwen 
 
Het  grootste  aantal  instellingen  is  terug  te  vinden  in  de  categorie  B.  Zij  zijn  belast met  hetzij  een 

economische,  wetenschappelijke  of  culturele  opdracht,  hetzij  een  vaderlands‐  of  menslievende 

opdracht,  hetzij  een  opdracht met  sociaal  karakter  en  genieten  een  onafhankelijker  statuut.  Tot  de 

categorie C behoren vandaag nog vier instellingen, met name de Commissie voor het Bank‐, Financie‐ en 

Assurantiewezen,  de  Controledienst  voor  de  ziekenfondsen  en  de  landsbonden,  het  Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle en de Nationale Delcrederedienst. De categorie D tenslotte bevat in 

beginsel een heel aantal instellingen uit de sector van de sociale zekerheid. 

WET 1954 –‐ ORGANISATIE VAN TOEZICHT ‐ OVERZICHT –   Het door de wet van 1954 voorziene toezicht heeft 

vooral  betrekking  op  eerder  fragmentarische  administratieve  aspecten,  zoals  onder meer  zaken  die 

verband houden met begrotingsgerelateerde of financiële aspecten (vooral: begrotingstoezicht, toezicht 

over  het  opstellen  van  rekeningen),  en  op  aspecten  in  verband met  de  personeelsformatie  en  het 

statuut van het personeel. Daarnaast bevatten de artikelen 8 tot en met 10 van de wet een regeling op 
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het  vlak  van  een  inhoudelijke  of  hiërarchische  controle  op  de  uitoefening  van  haar  taken  door  de 

betrokken instelling. 

a. Begrotingsgerelateerde of boekhoudkundige aspecten 

WET  1954  –‐  ORGANISATIE  VAN  TOEZICHT  –  BEGROTINGSTOEZICHT  –  ALGEMEEN  –    Jaarlijks  dient  voor  al  deze 

instellingen een begroting opgemaakt te worden met opgave van alle ontvangsten en uitgaven, welke 

de herkomst en de oorzaak ervan ook mogen zijn1184. Het algemeen reglement dat de modaliteiten van 

deze begrotingen bepaalt, werd door de Koning vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 april 19541185. De 

ontstentenis van overmaking door een  instelling van haar ontwerp van begroting, heeft de blokkering 

van  de  eventuele  stortingen  van  de  Rijkstussenkomsten  in  het  voordeel  van  deze  instelling  tot 

gevolg1186. Indien op de eerste dag van het begrotingsjaar geen goedkeuring is gegeven, belet dat niet de 

aanwending  van  de  kredieten  die  op  het  ontwerp  van  begroting  zijn  voorzien,  tenzij  het  principieel 

nieuwe  uitgaven  betreft1187. Overdracht  en  overschrijding  van  de  kredieten  op  de  begroting moeten 

worden  toegestaan  door  de  toezichthoudende minister,  na  eensluidend  advies  van  de minister  van 

financiën1188. Verder bevat de wet  toezicht  instellingen openbaar nut ook bepalingen  in verband met 

leningen die de instellingen aangaan en de beleggingen van beschikbare gelden1189. De uitvoering van de 

meeste aspecten van deze begrotingscontrole wordt  in de praktijk overgelaten aan de  inspecteurs van 

financiën. De modaliteiten van deze controle werden door de Koning vastgelegd in een koninklijk besluit 

van  8  april  19541190. Wel  voorziet de wet  in  twee bijzondere  vormen  van  toezicht.Vooreerst bepaalt 

artikel 13 dat aan de toezichthoudende minister(s) de mogelijkheid wordt toegekend om een revisor aan 

te wijzen die wordt belast met de opdracht om op de geschriften controle uit te oefenen en om ze juist 

en  echt  te  verklaren.  Verder  voorziet  artikel  22  van  de  wet  in  de  mogelijkheid  voor  zowel  de 

toezichthoudende minister,  de minister  van  financiën  als  de  minister  van  ambtenarenzaken  om  in 

bepaalde gevallen beroep  te doen op de dienst voor begrotingsenquêtes en op het Hoog Comité van 

Toezicht.  

WET 1954 –‐ ORGANISATIE VAN TOEZICHT – BEGROTINGSTOEZICHT – CATEGORIE A –   Voor de  instellingen van de 

categorie A wordt een ontwerp  van begroting opgemaakt door de minister  van wie  zij afhangen. Dit 

ontwerp wordt door hem aan de minister van financiën overgemaakt en het wordt toegevoegd aan het 

                                                            
1184

 Art. 2 en 3 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1185
 KB 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de comptabiliteit van de bij de wet van 16 maart 1954 

bedoelde instellingen van openbaar nut, BS 18 april 1954. 

1186
 Art. 3 §7 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1187
 Art. 4 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1188
 Art. 5 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1189
 Art. 12 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1190
  KB  8  april  1954  ter  regeling  van  de  modaliteiten  van  controle  vanwege  de  inspecteurs  van  Financiën  op  sommige 

instellingen van openbaar nut, BS 18 april 1954. 
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ontwerp  van begroting  van het ministerie waarvan het organisme  afhangt. De begrotingen  van deze 

instellingen worden door de wetgevende kamers goedgekeurd1191.  

WET  1954  –‐  ORGANISATIE  VAN  TOEZICHT  –  BEGROTINGSTOEZICHT  –  CATEGORIE  B  EN  C  –    Het  ontwerp  van 

begroting van de instellingen van de categorieën B en C wordt daarentegen opgemaakt door de organen 

van beheer en goedgekeurd door de minister van wie zij afhangen en door de minister van financiën1192. 

De begroting van de instellingen van categorie B wordt aan de wetgevende kamers medegedeeld1193. De 

vereiste begroting van de instellingen van categorie C mag beperkt blijven tot de beheersontvangsten en 

–uitgaven1194 en moet niet aan de wetgevende kamers worden meegedeeld. 

WET 1954 –‐ ORGANISATIE VAN TOEZICHT – BEGROTINGSTOEZICHT – CATEGORIE D –   Het ontwerp van begroting 

van de instellingen van de categorie D wordt eveneens door de beheersorganen opgemaakt. Het wordt 

goedgekeurd door de minister onder wie de  instelling ressorteert, op voorwaarde dat de minister van 

financiën  een  gelijkluidend  advies  geeft.  Bij  gebreke  aan  dit  advies  binnen  een  termijn  van  twee 

maanden te rekenen vanaf de overmaking aan de minister van financiën, wordt de begroting geacht te 

zijn goedgekeurd1195. 

WET 1954 –‐ ORGANISATIE VAN TOEZICHT – BOEKHOUDING EN REKENINGEN – ALGEMEEN –   Naast het toezicht op 

het opstellen van de begroting, hebben de toezichthoudende minister en de minister van financiën ook 

een  controlebevoegdheid  over  de  rekeningen  van  de  betrokken  instellingen.  Alle  binnen  het 

toepassingsgebied vallende instellingen dienen uiterlijk op 30 april de jaarlijkse uitvoeringsrekening van 

hun begroting op te maken. Bovendien moeten zij ook een  toestandsopgave maken van het actief en 

passief op 31 december van het betrokken jaar. Verder dienen zij aan hun toezichthoudende minister en 

aan de minister van financiën een  jaarverslag over hun werkzaamheden te bezorgen. Voor  instellingen 

die door de wet of hun statuten worden verplicht tot het maken van een jaarbalans, komt die balans in 

de plaats van de vermelde toestandsopgave1196. 

WET 1954 –‐ ORGANISATIE VAN TOEZICHT – BOEKHOUDING EN REKENINGEN – CATEGORIE A –  Voor instellingen van 

categorie A worden de rekeningen opgemaakt onder het gezag van de minister van wij zij afhangen. De 

minister  van  financiën  legt  ze  voor  toezicht  voor  aan  het  Rekenhof.  Deze  rekeningen  maken  het 

voorwerp uit  van  een ontwerp  van wet houdende  regeling  van de begroting, dat  aan de Kamer  van 

Volksvertegenwoordigers wordt voorgelegd uiterlijk in de maand augustus van hetzelfde jaar1197. 

                                                            
1191 Art. 3 §1 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1192
 Art. 3 §2 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1193
 Art. 3 §2 al. 2 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1194
 Art. 2 al. 2 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1195
 Art. 3 §3 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1196
 Art. 6 §1 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1197
 Art. 6 §3 wet toezicht instellingen openbaar nut. 
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WET 1954 –‐ ORGANISATIE VAN TOEZICHT – BOEKHOUDING EN REKENINGEN – CATEGORIE B, C EN D – De rekeningen 

van  de  organismen  van  categorieën  B  en  D  worden  opgemaakt  door  de  beheersorganen  en  enkel 

goedgekeurd door de minister van wie het organisme afhangt. De rekeningen van de organismen van 

categorie C worden afgesloten door de beheersorganen en overgemaakt aan de minister van wie het 

organisme afhangt. De toezichthoudende minister zendt deze rekeningen aan de minister van financiën, 

die ze voor controle naar het Rekenhof stuurt1198.  

WET 1954 –‐ ORGANISATIE VAN TOEZICHT – VASTSTELLING EN BESTEMMING NETTOWINSTEN – De statuten van het 

organisme dienen de wijze te bepalen waarop de nettowinsten mogen worden aangewend, alsook de 

bedragen  die  kunnen worden weerhouden  op  deze winsten  om  te worden  overgedragen  naar  een 

reserve. Zij dienen eveneens het maximum bedrag van deze  reserve  te bepalen.  Iedere  instelling kan 

met de  goedkeuring  van  de minister  van wie  ze  afhangt  en  van de minister  van  financiën  de  regels 

opmaken  inzake de  vaststelling  van de winsten, de wijze  van  schatting  van de bestanddelen  van het 

vermogen en de wijze van berekening en de vaststelling van het maximumbedrag van de afschrijvingen, 

van  de  dotaties  voor  vernieuwingsfondsen  en  van  de  speciale  reserves  en  andere  provisies  die 

noodzakelijk zijn wegens de aard der werkzaamheden van het organisme1199. 

b. Personeelsformatie en ‐statuut 

WET 1954 –‐ ORGANISATIE VAN TOEZICHT – PERSONEELSFORMATIE EN STATUUT – De personeelsformatie en het 

statuut  van  het  personeel  van  de  betrokken  instellingen  worden  op  voordracht  van  de 

toezichthoudende minister en met akkoord van de minister voor ambtenarenzaken eveneens door de 

Koning bepaald. Verder wordt door de minister voor wat betreft de instellingen van de categorie A, en 

door  de  beheersorganen  ervan  voor  wat  betreft  de  instellingen  van  de  overige  categorieën  een 

personeelsplan opgemaakt, waarin de behoeften op het vlak van personeel worden geïdentificeerd.  In 

bijzondere gevallen (bijvoorbeeld: de vaststelling van de personeelsformatie of het geldelijk statuut)  is 

bovendien  de  instemming  van  de  minister  van  begroting  vereist.  Verder  kan  de  Koning  iedere 

personeelswerving  afhankelijk  maken  van  het  voorafgaand  akkoord  van  de  minister  voor 

ambtenarenzaken1200. Artikel 15 van de wet bevat bepalingen in verband met de minimale leeftijdsgrens 

voor  de medewerkers  van  de  betrokken  instellingen,  en  tenslotte  voorziet  artikel  11  §3  ervan  in  de 

verplichting om  aan de  toezichthoudende minister  alle  gevraagde  informatie  te bezorgen  in  verband 

met de administratieve en geldelijke toestand van het personeel van de betrokken instellingen. 

c. Hiërarchisch gezag, legaliteits‐ en opportuniteitstoezicht 

WET  1954  –‐  ORGANISATIE  VAN  TOEZICHT  –  HIËRARCHISCH  GEZAG,  LEGALITEITS‐  EN  OPPORTUNITEITSTOEZICHT  – De 

artikelen  8  en  9  van  de  wet  bevatten  de  bepalingen  op  het  vlak  van  het  legaliteits‐  en 

opportuniteitstoezicht  voor  de  verschillende  categorieën  van  instellingen.  Zo  zijn  de  instellingen  van 

categorie A onderworpen aan het hiërarchisch gezag van de minister van wie ze afhangen. De minister 

                                                            
1198

 Art. 6 §4 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1199
 Art. 7 al. 3 en 4 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1200
 Art. 11 §§ 1 en 2 wet toezicht instellingen openbaar nut. 
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heeft  de  beheersbevoegdheid  over  deze  instellingen  en  de  minister  van  financiën  oefent  op  deze 

organismen  een  controlebevoegdheid  uit  voor  alle  beslissingen  die  een  financiële  en  budgettaire 

weerslag hebben1201. De organismen van de categorieën B, C en D daarentegen staan enkel onder een 

algemene  controlebevoegdheid  van de minister of de ministers,  van wie  ze  afhangen. Deze  controle 

wordt  uitgeoefend  door  één  of  meer  regeringscommissarissen  die  de  Koning  benoemt1202.  De 

regeringscommissaris  woont  de  vergaderingen  van  de  beheers‐  en  controle‐organen  bij  met 

raadgevende stem en beschikt hij voor het vervullen van zijn opdracht over de ruimste macht1203. Verder 

beschikt de  regeringscommissaris over de mogelijkheid om binnen een  termijn van vier dagen bij het 

beheers‐ of controle‐orgaan een opschortend beroep  in  te stellen  tegen een beslissing die hij met de 

statuten of het algemeen belang in strijd acht1204. Tenslotte kunnen de toezichthoudende minister of de 

regeringscommissaris de beheersorganen van de  instellingen van de categorieën B, C en D verplichten 

om  binnen  de  door  hen  gestelde  termijn  over  iedere  door  hen  bepaalde  aangelegenheid  te 

beraadslagen, wanneer dit vereist is in het kader van het algemeen belang of de naleving van de wet of 

de reglementen. Wanneer het beheersorgaan niet binnen de gestelde termijn beslist, kan de Koning dit 

doen bij een in ministerraad overlegd besluit1205. 

d. Toepassing op toenmalige BIPT 

WET 1954 –  TOEPASSING OP BIPT – Door artikel 71 WHOB werd het BIPT aangewezen als  instelling van 

openbaar nut van categorie A en door artikel 127 WHOB werd het BIPT ook nominatim toegevoegd aan 

de lijst van parastatalen A.  Zo was het BIPT rechtstreeks onderworpen aan het gezag van de minister en 

diende  het  rekening  te  houden met  het  feit  dat  enkel  hij  over  een  beheersbevoegdheid  beschikte. 

Daarnaast  oefende  de minister  van  financiën  een  controlebevoegdheid  uit  over  het  BIPT  voor  alle 

beslissingen die een financiële en budgettaire weerslag konden hebben. In tegenstelling tot instellingen 

van andere  categorieën,  stelde het BIPT niet  zijn eigen begroting op, maar wel de  toezichthoudende 

minister. Dit ontwerp werd vervolgens overgemaakt aan de minister van financiën en toegevoegd aan 

het  ontwerp  van  begroting  van  het ministerie waarvan  het  organisme  afhangt. De  begroting  diende 

tenslotte door de wetgevende  kamers  te worden  goedgekeurd. Overdracht  en overschrijding  van de 

kredieten  op  de  begroting  moesten  worden  toegestaan  door  de  toezichthoudende  minister,  na 

eensluidend advies van de minister van financiën en ook de rekeningen werden opgemaakt onder het 

gezag van de minister, waarna zij door de minister van financiën ter controle aan het Rekenhof werden 

voorgelegd. 

                                                            
1201

 Art. 8 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1202
 Art. 9 §1 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1203
 Art. 9 §2 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1204
 Art. 9 §3 wet toezicht instellingen openbaar nut. 

1205
 Art. 23 wet toezicht instellingen openbaar nut. 
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MB 1996 – TOEPASSING OP BIPT – Naast deze algemene regels  inzake  financiële en budgettaire controle, 

was  in het geval van het BIPT ook het MB van 11  januari 19961206 van  toepassing. Dit besluit gaf een 

nadere omschrijving van het toezicht door de Inspectie van Financiën. Concreet diende de Inspectie een 

advies te geven, voorafgaand aan enige tussenkomst van de toezichthoudende minister, over1207: 

 de voorstellen van begroting; 

 de voorstellen van overdracht en overschrijding van limitatieve kredieten; 

 de voorstellen in verband met het kader en het statuut van het personeel; 

 de voorstellen inzake leningen; 

 de voorstellen van het BIPT over ontwerpen van wet, KB, MB. of van beslissing waarvan 
de toepassing een invloed kan hebben op de inkomsten of uitgaven van het BIPT; 

 het aanwerven van statutaire en contractuele ambtenaren; 

 het toekennen van hogere functies aan ambtenaren; 

 het  aangaan  van  een  overheidsopdracht  en  afsluiten  van  overeenkomsten  of 
samenwerkingsverbanden; 

 voorstellen voor het toekennen van sommige subsidies, toelagen en vergoedingen; 

 voorstellen  voor  het  plaatsen  van  beschikbare  gelden,  het  aangaan  van  leningen  of 
borgstelling; 

 voorstellen met betrekking tot het beheer van het patrimonium van het BIPT. 
 
Voor al deze gevallen bepaalde hetzelfde besluit  grensbedragen waaronder het advies van de inspectie 

van financiën niet was vereist, zoals onder meer: 

 voorstellen van reglement of overeenkomst waarvan de financiële weerslag op  jaarbasis 
niet groter is dan 1.250.000 frank; 

 toekenning  van  facultatieve  en  niet‐organieke  toeslagen  voor  minder  dan  1.000.000 
frank; 

 overheidsopdrachten,  gegund  via  openbare  aanbestedingen  en  algemene  offerte‐
aanvragen tot 10.000.000 frank; 

 overheidsopdrachten,  gegund  via  beperkte  aanbestedingen  en  beperkte  offerte‐
aanvragen tot 5.000.000 frank; 

 overheidsopdrachten, gegund via onderhandse procedure en onderhandelingsprocedure 
tot 1.250.000 frank. 

 
Overheidsopdrachten die de genoemde bedragen overschreden, dienden dus wel voor advies aan de 

inspectie van financiën te worden voorgelegd bij de volgende drie fasen: 

1. vooraleer de concurrentie wordt geraadpleegd en prijzen worden ingewonnen; 
2. op het ogenblik van het voorstel van beslissing tot toewijzing van de opdracht; 

                                                            
1206

 MB  11  januari  1996  houdende  administratieve  en  budgettaire  controle  op  het  Belgisch  Instituut  voor  Postdiensten  en 
Telecommunicatie, BS 14 maart 1996. 

1207
 Art. 1 MB 11 januari 1996 houdende administratieve en budgettaire controle op het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie, BS 14 maart 1996. 
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3. na  het  toekennen  van  de  opdracht,  vóór  de  afrekening  van  of  vóór  bijvoegsels  aan  de 
opdracht die de  initiële opdracht met 10% overschrijden  (met een minimum van 300.000 
frank)1208. 

 
Verder bepaalde het betrokken ministerieel besluit dat de  inspectie van  financiën  indien zij het nodig 

achtte  alle  nuttige  informatie  kon  opvragen  omtrent  de  inkomsten  of  uitgaven  van  het  BIPT1209  en 

verplichtte het het BIPT om maandelijks een boekhoudkundige situatie van het BIPT aan de  inspectie 

van financiën toe te sturen1210. 

2. WHOB 

WET 1991 – ALGEMEEN – Om  tot een globaal beeld  inzake het  statuut van het BIPT  te kunnen komen, 

dienen  deze  voorschriften  over  het  algemene  bestuurlijk  toezicht  over  het  BIPT  verder  te  worden 

aangevuld met de bepalingen uit de organieke wet. De belangrijkste hiervan waren terug te vinden  in 

Hoofdstuk III van de toenmalige WHOB.  

a. Artikel 71 WHOB: oprichting 

WET 1991 – OPRICHTING BIPT – Artikel 71 is de formele bron voor de oprichting van het BIPT. Het volledige 

artikel  luidde: “Er wordt een  instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid opgericht, onder de 

benaming  «Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en  telecommunicatie»,  afgekort  «BIPT».  [alinea]  Het 

Instituut is onderworpen aan de regelen vastgesteld voor de instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

A, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige  instellingen van openbaar nut. 

Het Instituut heeft zijn zetel in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.” 

Naast het vaststellen van de benaming en de hoofdzetel van het BIPT, bepaalt dit artikel eveneens dat 

aan het BIPT rechtspersoonlijkheid wordt toegekend. Deze minimale vorm van onafhankelijkheid werd 

immers  al  vroeg  vereist  door  de  Europese  liberaliserings‐  en  harmoniseringsrichtlijnen1211.  Door  de 

tweede  alinea  van  artikel  71 WHOB werd  het  BIPT  inzake  bestuurlijk  toezicht  ondergebracht  bij  de 

instellingen van openbaar nut van de categorie A. 

b. Artikel 72 WHOB: verhouding minister ‐ BIPT 

WET 1991 – BEHEER EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID MINISTER – Voor zover nodig1212, werd de  indruk 

van  onafhankelijkheid  of  zelfstandigheid  van  het  BIPT  die  in  artikel  71 WHOB werd  gewekt,  verder 

ruimschoots gecompenseerd door de uitgebreide bevoegdheid die  in artikel 72 WHOB aan de minister 

                                                            
1208

  Art.  2  M.B.  van  11  januari  1996  houdende  administratieve  en  budgettaire  controle  op  het  Belgisch  Instituut  voor 
Postdiensten en Telecommunicatie, BS 14 maart 1996. 

1209
  Art.  3  M.B.  van  11  januari  1996  houdende  administratieve  en  budgettaire  controle  op  het  Belgisch  Instituut  voor 

Postdiensten en Telecommunicatie, BS 14 maart 1996. 

1210
  Art.  4  M.B.  van  11  januari  1996  houdende  administratieve  en  budgettaire  controle  op  het  Belgisch  Instituut  voor 

Postdiensten en Telecommunicatie, BS 14 maart 1996. 

1211
 Supra, Deel III. Hoofdstuk 1. Afdeling B. II. “Onafhankelijkheid”, p. 250 e.v. 

1212
 Quod non, gelet op het feit dat het BIPT als parastatale A geboekmerkt stond... 
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werd  toegekend1213.  Dat  stelde  immers  dat  het  BIPT  wordt  vertegenwoordigd  en  beheerd  door  de 

Minister. Bovendien was de minister  […] bevoegd om alle daden van beheer  te  stellen. Wel werd het 

dagelijks  beheer  van  het  BIPT  door  alinea  2  toegekend  aan  een  leidende  ambtenaar,  waarvan  de 

bevoegdheid door de minister kon worden bepaald. Het kwam ook aan de minister toe deze  leidende 

ambtenaar  te  benoemen  voor  een  termijn  van  zes  jaren.  De  minister  was  dus  niet  alleen  de 

hiërarchische overste van het BIPT op grond van artikel 8 wet toezicht instellingen openbaar nut, maar 

verkeerde tevens  in de mogelijkheid om alle daden van beheer te stellen namens het BIPT. Bovendien 

was hij in beginsel als enige bevoegd om het BIPT te vertegenwoordigen in de verhoudingen met derde 

partijen. 

WET 1991 – DELEGATIE DAGELIJKS BEHEER AAN LEIDENDE AMBTENAAR – De WHOB voorzag enkel dat het dagelijks 

beheer van het BIPT aan een leidende ambtenaar diende te worden toevertrouwd, maar de minister van 

telecommunicatie kon zelf bepalen welke bevoegdheden hij aan die leidende ambtenaar verleende1214. 

In  de  praktijk werd  deze  delegatie  omschreven  in  twee ministeriële  besluiten  van  19 mei  1995. Het 

eerste besluit1215 had betrekking op de algemene overdracht van bevoegdheden en handtekeningen aan 

de  leidende  ambtenaren  van  het  BIPT.  Daarin  werd  bepaald  welke  handelingen  de  administrateur‐

generaal  en  de  administrateurs  konden  stellen.  Artikel  1  stelde  dat  de  administrateur‐generaal 

gemachtigd  was  om  binnen  de  aan  het  BIPT  toegekende  kredieten  overheidsopdrachten  voor 

aanneming van werken,  leveringen en diensten af  te sluiten,  te gunnen en uit te voeren waarvan het 

bedrag de 1.250.000 frank niet overschreed. Verder kreeg de administrateur‐generaal de bevoegdheid 

om in een vonnis te berusten, er beroep tegen aan te tekenen of een schikking te aanvaarden voorzover 

dit geen aanleiding kon geven tot een uitgave van meer dan 100.000 frank (!), om de “toestemming tot 

afdrukken  in  het  Belgisch  Staatsblad”  te  ondertekenen  voor  besluiten  en  berichten,  om 

schuldvorderingen  te  ondertekenen  en  om  alle  gerechtsdeurwaardersexploten  te  ontvangen1216.  De 

administrateurs waren vervolgens  ‐ elk wat  zijn eigen directie betreft  ‐ bevoegd om de afschriften of 

uittreksels van stukken gelijkvormig te verklaren en af te leveren1217. Tenslotte kreeg de administrateur 

                                                            
1213

  Over  de  dubieuze  verhouding  bij  personaliseerde  besturen  tussen  de  afzonderlijke  rechtspersoonlijkheid  enerzijds,  en 
allerlei instrumenten van hiërarchisch gezag anderzijds, zie G. CRAENEN, “Zelfstandige besturen in België”, in G. CRAENEN en A. 
MULDER,  Zelfstandige besturen  in België en Nederland, Tjeenk Willink, Zwolle, 1980, 25:  "Het bestaan  van de hiërarchische 
band, en de toepasselijkheid van de beheers‐, boekhoudkundige en personeelsregels van de centrale administratie, lijken in vele 
gevallen een geruststellend effect  te hebben op de hogere overheden: zij  laten deze diensten meer met  rust dan openlijk als 
autonoom  bekend  staande  gedecentraliseerde  diensten. Naarmate  echter  de  zelfstandigheid  van  de  gedeconcentreerde  en 
feitelijk  zelfstandige  diensten  formeel  wordt  bevestigd  en  erkend,  ziet men  dezelfde  vormen  van  controle  en  beperkingen 
opduiken  als  gelden  voor  gedecentraliseerde  diensten.  Dat  is  bijvoorbeeld  het  geval  voor  de  diensten  die  budgettair  als 
afzonderlijke entiteiten worden behandeld, en nog meer, voor de gepersonaliseerde besturen, die de wetgever onderbrengt  in 
de categorie A van de wet 1954.” 

1214
 Art. 72 al. 2 WHOB. 

1215
 MB 19 mei 1995 houdende overdracht van bevoegdheden en delegatie van handtekeningen aan de  leidende ambtenaren 

van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (niet gepubliceerd). 

1216
  Art.  6 MB  19 mei  1995  houdende  overdracht  van  bevoegdheden  en  delegatie  van  handtekeningen  aan  de  leidende 

ambtenaren van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (niet gepubliceerd). 

1217
  Art.  3 MB  19 mei  1995  houdende  overdracht  van  bevoegdheden  en  delegatie  van  handtekeningen  aan  de  leidende 

ambtenaren van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (niet gepubliceerd). 
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belast met de logistiek de bevoegdheid om bestelbons te tekenen die betrekking hadden op drukwerken 

en  bureelbenodigdheden,  om  aan  een  leverancier  uit  de  privésector  gerichte  bestelbons  te 

ondertekenen tot 400.000 frank en om alle verrichtingen met betrekking tot de huur van  lokalen voor 

het BIPT af te sluiten1218. Deze gedelegeerde bevoegdheden werden echter nog verder beperkt door de 

verplichting  die  aan  de  betrokken  ambtenaren  werd  opgelegd  om  “belangrijke  zaken  en 

beginselkwesties” aan de minister voor te leggen1219.  

WET 1991 – DELEGATIE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN AAN AMBTENAREN BIPT – In het tweede ministerieel 

besluit wordt  vervolgens  een  gedetailleerd  overzicht  gegeven  van  de  gedane  delegaties  inzake  een 

aantal  administratieve  aangelegenheden,  vooral  personeelszaken. Voor de  ambtenaren  van  niveau  1 

(rang 16 tot 10, van administrateur‐generaal  tot vertaler‐revisor) werden bijna alle beslissingen door de 

minister genomen. Enkel een aantal dagdagelijkse aangelegenheden  in verband met ambtenaren van 

deze rang werd overgelaten aan de leidinggevenden van het BIPT (namelijk: de administrateur‐generaal 

of de administrateurs). Voor de niveaus 2  (van administratief sectiechef tot technicien) en 3  (adjunct‐

correspondent en autobestuurder‐mecanien) waren de bevoegdheden van de administrateur‐generaal 

en zijn administrateurs uitgebreider, maar toch bleef ook hier de bevoegdheid voor een groot deel van 

de personeelsaangelegenheden bij de minister liggen1220. 

c. Artikel 73 en 77 WHOB: personeel en medewerkers 

WET  1991  –  PERSONEELSKADER  –  Het  vaststellen  van  de  graden  en  de  specifieke  administratieve  en 

geldelijke  regelingen van het personeel van het BIPT werd aan de Koning  toegewezen door de eerste 

alinea  van  artikel  73  §2 WHOB.  Aan  deze  bepaling werd  uitvoering  gegeven  door  een  groot  aantal 

koninklijke  besluiten,  waarin  op  algemene  wijze  de  regelen  in  verband  met  het  personeel  en  de 

medewerkers van het BIPT werden vastgelegd. In uitvoering van de artikelen 73, 74 en 77 van de WHOB 

en artikel 11 van de wet toezicht  instellingen openbaar nut, werd de personeelsformatie van het BIPT 

vastgesteld door het koninklijk besluit van 18 maart 19931221. Oorspronkelijk voorzag dit besluit  in 24 

ambtenaren van niveau 1 (administrateur‐generaal tot vertaler‐revisor), 152 ambtenaren van niveau 2 

(administratief  sectiechef  tot  technicien)  en  24  ambtenaren  van niveau 3  (adjunct‐correspondent  tot 

autobestuurder‐mechanicien).  

WET 1991 – STATUUT PERSONEEL – Het statuut van het personeel werd in uitvoering van de artikelen 73, 74 

en 77 WHOB, en van artikel 11 van de wet toezicht instellingen openbaar nut eveneens door de Koning 

                                                            
1218

  Art.  4 MB  19 mei  1995  houdende  overdracht  van  bevoegdheden  en  delegatie  van  handtekeningen  aan  de  leidende 
ambtenaren van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (niet gepubliceerd). 

1219  Art.  8 MB  19 mei  1995  houdende  overdracht  van  bevoegdheden  en  delegatie  van  handtekeningen  aan  de  leidende 
ambtenaren van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (niet gepubliceerd). 

1220
 MB 19 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid inzake sommige administratieve aangelegenheden aan ambtenaren 

van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (niet gepubliceerd). 

1221
  KB  18  maart  1993  tot  vaststelling  van  de  personeelsformatie  van  het  Belgisch  Instituut  voor  Postdiensten  en 

Telecommunicatie, BS 28 april 1993, laatst gewijzigd door KB 9 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 
1993  tot  vaststelling  van  de  personeelsformatie  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en  telecommunicatie,  BS  25 
januari 2007. 
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vastgesteld, bij besluit van 18 maart 19931222. Het betrokken besluit behandelde de algemene regels in 

verband  met  de  aanwerving  en  de  rechten  en  plichten  van  de  aan  te  werven  en  aangeworven 

ambtenaren1223.    Hun  verder  administratief  en  geldelijk  statuut werd  vervolgens  eveneens  door  de 

Koning bepaald. Zo stelde Hij onder meer de weddeschalen vast voor de verschillende graden van het 

personeel1224,  bepaalde  Hij  de  bezoldigingsregeling1225,  de  halfjaarlijkse  beheerstoelage1226,  de 

productiviteitspremie1227 en kende Hij sommige andere voordelen toe1228. 

WET  1991  –  CONTRACTUELEN  –  De  tweede  alinea  van  artikel  73  §2  van  de WHOB  kende  het  BIPT  de 

mogelijkheid  toe  om  personeel  aan  te werven  en  tewerk  te  stellen  onder  een  arbeidsovereenkomst 

onderworpen  aan de  arbeidsovereenkomstenwet. Deze  contractuele medewerkers mochten  evenwel 

slechts met het oog op een beperkt aantal taken aangeworven worden. Het ging meer bepaald om: 

 de  tegemoetkoming aan buitengewone en  tijdelijke personeelsbehoeften,  ten gevolge 
van de uitvoering  van de  in de  tijd beperkte projecten of een plotse  toename  in het 
werk;  

 de uitvoering van taken die een kennis of ervaring op hoog niveau vereisen;  

 de vervanging van statutaire of contractuele personeelsleden gedurende periodes van 
tijdelijke, gehele of gedeeltelijke afwezigheid;  

 de uitvoering van bijkomende bijzondere taken. 
 

                                                            
1222

  KB  18 maart  1993  tot  vaststelling  van  het  statuut  van  het  personeel  van  het  Belgisch  Instituut  voor  Postdiensten  en 
Telecommunicatie,  BS  28  april  1993,  laatst  gewijzigd  door  KB  14  november  2001  houdende  wijziging  van  diverse 
verordeningsbepalingen toepasselijk op de ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 
12  december  2001.  Door  het  KB  3  juli  2009  ter  uitvoering  van  artikel  14  van  de  wet  van  10  april  1995  betreffende  de 
herverdeling  van  de  arbeid  in  de openbare  sector, BS  7  augustus  2009, werd  gepoogd  om  de mogelijkheid  voor  het BIPT‐
personeel om beroep te doen op die flexibelere vormen van tewerkstelling retroactief te herstellen. 

1223
 Dit  algemene  KB  dient  te worden  gelezen  samen met  het  KB  18 maart  1993  betreffende  de  toepassing  van  sommige 

verorderingsbepalingen op het personeel van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, BS 28 april 1993. 

1224
  KB  18 maart  1993  tot  vaststelling  voor  elke  graad  van  het  personeel  van  het  Belgisch  Instituut  voor  Postdiensten  en 

Telecommunicatie,  van  de weddeschalen,  de weddecomplementen  en  hun  toekenningsvoorwaarden,  BS  28  april  1993,  na 
wijzigingen opgeheven door KB 11 januari 2007 oudende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1225  KB  18 maart  1993  houdende  bezoldigingsregeling  van  het  personeel  van  het  Belgisch  Instituut  voor  Postdiensten  en 
Telecommunicatie, BS  28  april 1993,  laatst  gewijzigd  door  KB  8  december  2005  tot  bijsturing  van  het  geldelijk  statuut  van 
toepassing op sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 28 december 2005. 

1226
  KB  19 maart  1993  betreffende  de  toekenning  van  een halfjaarlijkse  beheerstoelage  aan  bepaalde  ambtenaren  van  het 

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, BS 28 april 1993, na wijzigingen opgeheven door KB 11 januari 2007 
oudende  het  geldelijk  statuut  van  het  personeel  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en  telecommunicatie,  BS  31 
januari 2007. 

1227
  KB  18 maart  1993  betreffende  de  toekenning  van  een  productiviteitspremie  aan  de  personeelsleden  van  het  Belgisch 

Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, BS 28 april 1993 na wijzigingen opgeheven door KB 11 januari 2007 oudende 
het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1228
 KB 18 maart 1993 betreffende de toekenning van sommige voordelen aan het   personeel van het Belgisch  Instituut voor 

Postdiensten  en  Telecommunicatie,  BS  28  april  1993,  laatst  gewijzigd  door  KB  14  november  2001  houdende wijziging  van 
diverse  verordeningsbepalingen  toepasselijk  op  de  ambtenaren  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en 
telecommunicatie, BS 12 december 2001. 
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Aan  deze  bepaling werd  verdere uitvoering  gegeven door  een  ander  koninklijk  besluit  van  18 maart 

19931229. Artikel  2  daarvan  bepaalt  dat  dergelijke  aanwerving  diende  te worden  toegestaan  door  de 

minister voor telecommunicatie, na advies van de inspectie van financiën. Verder stelde artikel 4 dat de 

uit te voeren taken en de vereiste bijzondere kwalificaties door de minister moesten worden bepaald. 

WET 1991 – BEROEP OP DERDEN – Artikel 77 WHOB  stelde dat het BIPT enkel mits  toestemming van de 

minister een beroep kon doen op de medewerking van derden. Dergelijke medewerking van derden was 

echter  niet  toegestaan  voor  het  “toezicht”  geregeld  in  de WHOB.  Op  dat  principe werd  enkel  een 

uitzondering gemaakt voor de bevoegdheid tot coördinatie en aanpassing van de WHOB, zoals voorzien 

in zijn artikel 119. 

d. Artikel 76 en 78 WHOB: middelen 

WET 1991 –  FINANCIERINGSBRONNEN – ARTIKELEN 76  EN 78 WHOB – De  financieringsbronnen van het BIPT 

werden bepaald door artikel 78 WHOB, dat stelde dat het BIPT over de volgende middelen beschikte: 

1. de in de algemene uitgavenbegroting opgenomen kredieten;  
2. de in zijn voordeel gedane schenkingen en legaten;  
3. de subsidies en toevallige inkomsten;  
4. alle andere wettelijke en reglementaire ontvangsten verbonden aan zijn werkzaamheden 

en de vergoedingen voor prestaties.  
 

Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de regering naar verluidt al in 1993 de beslissing nam dat 

het  BIPT  geen  financiële middelen  uit  de  schatkist  zou  ontvangen,  zodat  het  BIPT  “zelfbedruipend” 

moest  zijn.  In elk geval  stipuleerde artikel 76 WHOB dat het BIPT geen enkele  commerciële activiteit 

mocht uitoefenen. 

e. Illustratie 

WET 1991 – PRAKTIJKVOORBEELD  –  Dit alles gaf een duidelijke hiërarchie te kennen, die ook reeds bleek uit 

de wet toezicht  instellingen openbaar nut: het BIPT was wel een  instelling van openbaar nut voorzien 

van rechtspersoonlijkheid, maar de minister behield over het BIPT niet alleen hiërarchisch gezag, hij was 

ook  bevoegd  om  het  BIPT  te  beheren,  het  te  vertegenwoordigen  in  de  relatie met  derden  en  had 

belangrijke bevoegdheden  inzake het personeelsbeleid van het BIPT. De beheersbevoegdheid over het 

BIPT hield in dat de minister zo goed als op elk ogenblik kon tussenkomen in de inhoudelijke werking van 

het BIPT en zelf beslissingen kon nemen in de plaats van het BIPT.  Deze algemene conclusie kan wellicht 

nog best worden toegelicht aan de hand van een praktisch voorbeeld, dat schetst in welke verregaande 

mate  de  beheersbevoegdheid  van  de minister  over  het  BIPT  op  het  terrein  een  rol  speelde.  Inzake 

interconnectie bepaalde artikel 109ter §4 WHOB toen dat elke operator met sterke positie op de markt 

                                                            
1229

 KB 18 maart 1993 betreffende de indienstneming van contractueel personeel bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie, BS 28 april 1993, laatst gewijzigd door KB 4 mei 1998 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van 
het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van 
Belgacom aan de federale overheid met toepassing van artikel 3, §1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren 
van de budgettaire voorwaarden van de deelname van   België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, BS 4  juni 
1998. 
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voor vaste openbare telefonienetwerken of huurlijndiensten verplicht was een aanbod te publiceren van 

de door hem toegepaste interconnectievoorwaarden en –tarieven. Dit aanbod moest  luidens hetzelfde 

artikel  vooraf  door  het  BIPT  worden  goedgekeurd.  Toch  was  het  jaarlijks  de  minister  van 

telecommunicatie zelf die het Belgacom Reference  Interconnect Offer  (BRIO) goedkeurde op basis van 

de  uit  artikel  72  WHOB  geldende  bevoegdheid  om  alle  daden  van  beheer  te  stellen.  Het  BIPT 

functioneerde dus als een louter adviserend orgaan ten opzichte van de minister en het was de minister 

die in de praktijk de beslissingen nam, ook in verband met de markttoezichthoudende en ‐regulerende 

taken van het BIPT. 

3. Overzicht bevoegdheden BIPT (1991 – 1997) 

BEVOEGDHEDEN  BIPT  –  OVERZICHT  (1991‐1997)  –  Hierboven werd  reeds  in  herinnering  gebracht  dat  de 

oprichting  van  het  BIPT  in  het  begin  van  de  jaren  ’90 moet worden  gezien  in  het  economische  en 

reglementaire  kader  van  die  tijd.  Op  dat  ogenblik  was  de  verstrekking  van  sommige 

telecommunicatiediensten  (zoals  bijvoorbeeld de  verkoop  van  eindapparatuur,  of  het  aanbieden  van 

niet‐gereserveerde diensten) pas opengesteld  voor  concurrentie. De  voornaamste bevoegdheden die 

aanvankelijk  aan  de  regulator  werden  verleend,  hadden  betrekking  op  de  voorbereiding  van  het 

regelgevende  kader dat  van  toepassing was, op het bijstaan  van de minister bij de opvolging  van de 

uitvoering van de beheerscontracten tussen de regering en de overheidsbedrijven, op het toezicht op 

het kleine gedeelte van de markt waarvoor geen gereserveerde rechten golden, op de goedkeuring van 

telecommunicatieapparatuur en op het beheer van het  radiospectrum. Bij zijn oprichting werden aan 

het BIPT   drie grote clusters van bevoegdheden  toegekend. Naarmate de markten verder vrijgemaakt 

werden, namen ook de bevoegdheden van het BIPT toe, zij het dat dit in de periode vóór 1998 slechts 

een beperkte impact had. 

BEVOEGDHEDEN    BIPT  –  OPRICHTING  (1991)  –    ALGEMENE  ADVISERENDE  EN  ONDERSTEUNENDE  BEVOEGDHEID  –  In 

eerste  instantie kreeg het BIPT bij zijn oprichting een algemene adviserende bevoegdheid ten opzichte 

van  de minister  voor  telecommunicatie.  Zo  kon  het  BIPT  op  eigen  initiatief  een  gemotiveerd  advies 

verlenen  over  elke  aangelegenheid  die  verband  houdt met  de  telecommunicatie1230  en was  het  ook 

bevoegd om aan de minister een voorafgaandelijk advies te geven  in verband met het vaststellen van 

ontwikkelingsstrategieën  voor  de  telecommunicatiesector1231.  Verder  voorzagen  heel  wat  specifieke 

wetsbepalingen de vereiste van voorafgaandelijk advies van het BIPT (zoals bijvoorbeeld op het vlak van 

de telecommunicatie‐inrichtingen1232, of van de goedkeuring van eindapparaten1233). Tenslotte bepaalde 

de  WHOB  dat  het  BIPT  de  minister  diende  bij  te  staan  bij  de  onderhandeling  van  de 

                                                            
1230

 Art. 75, §1, al. 2 WHOB. 

1231
 Art. 75, §1, al. 3 WHOB. 

1232
 Art. 91 en 92 WHOB. 

1233
 Art. 93 t.e.m. 96  WHOB. 
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beheersovereenkomsten1234 met Belgacom1235, de regeringscommissaris1236 en het Raadgevend Comité 

voor de telecommunicatie1237op hun verzoek moest bijstaan bij de uitoefening van hun opdracht, alsook 

dat het BIPT het secretariaat van het Raadgevend Comité diende waar te nemen1238. 

BEVOEGDHEDEN   BIPT – OPRICHTING  (1991) –   BELEIDSVOORBEREIDENDE TAKEN EN ONDERZOEK – Daarnaast kreeg 

het BIPT een beleidsvoorbereidende taak toegewezen. Zo diende het BIPT de minister bij te staan in het 

opstellen van de regels, die Belgacom zou moeten naleven bij het organiseren van zijn boekhouding met 

het oog op de vrijwaring van de eerlijke mededinging zoals voorzien in de wet1239.  Verder kon het BIPT 

ook worden belast met het uitvoeren van onderzoeken en studies in verband met de telecommunicatie, 

of  met  de  studie  van  de  toepassing  en  de  omzetting  van  de  Europese  regels  inzake 

telecommunicatie1240.  

BEVOEGDHEDEN   BIPT – OPRICHTING (1991) –   EMBRYONALE MARKTTOEZICHTHOUDENDE BEVOEGDHEDEN – Tenslotte 

werd aan het BIPT   een uitermate beperkte eigen markttoezichthoudende bevoegdheid toegekend. Zo 

diende  het  BIPT  in  te  staan  voor  de  bekendmaking  van  de  uitgevaardigde  Europese  technische 

specificaties  van  eindapparatuur1241,  alsook  voor  het  beheer  van  de  ingediende  aangiften  voor  de 

uitbating  van  diensten  voor  gegevensschakeling1242,  van  aangiften  voor  andere  niet‐gereserveerde 

diensten1243, van aangiften voor andere van rechtswege toegelaten niet‐gereserveerde diensten1244, of 

van  aangiften  voor  de  overdracht  van  een  niet‐gereserveerde  dienst1245.  Verder  kon  het  BIPT  zich 

verzetten  tegen  de  uitbating  van  een  dienst  indien  respectievelijk  het  lastenboek  van  openbare 

dienstverlening1246, of indien de wet‐ of regelgeving inzake telecommunicatie1247 niet werden nageleefd. 

Het stilzwijgen van het BIPT gold wat dat betreft als goedkeuring1248 en tegen een beslissing tot verbod 

                                                            
1234

 Over  de  ruimere  context  van  de  beheerscontracten:  L. DERIDDER,  “De  beheerscontracten  in  federaal,  communautair  en 
gewestelijk perspectief”,  in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS (eds.), Onderneming van publiek recht, Antwerpen, Maklu, 2000, 
267‐304 (454p.). 

1235
 Art. 75, §2 al. 1 WHOB. 

1236
 Art. 75, §2 al. 2 WHOB. 

1237
 Infra Deel III. Hoofdstuk 2. Afdeling C. V. “Raadgevend Comité voor de telecommunicatie”, p. 474 e.v. 

1238
 Art. 75, §5 WHOB. 

1239
 Art. 75, §3 WHOB. 

1240
 Art. 75, §4 WHOB. 

1241
 Art. 75, §6 WHOB. 

1242 Art. 89, §2 al. 4 WHOB. 

1243
 Art. 89, §3 al. 1 WHOB. 

1244
 Art. 89, §4 WHOB. 

1245
 Art. 89, §7 WHOB. 

1246
 Art. 89, §2 al. 4 WHOB. 

1247
 Art. 89, §2 al. 4 en artikel 89, §3 al. 2 WHOB. 

1248
 Art. 89, §5 al. 1 WHOB. 
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van uitbating kon de betrokkene een beroep instellen bij de minister1249. Verder werd aan het BIPT ook 

een beperkte algemene sanctioneringsbevoegdheid toegekend, nu het BIPT overtreders van de wet‐ of 

regelgeving  een  ingebrekestelling  kon  overmaken,  waarna  de  minister  de  dienst  onder  bepaalde 

voorwaarden  kon  schorsen  of  verbieden1250.  Tenslotte  werd  aan  het  BIPT  ook  de  bevoegdheid 

toegekend om onder bepaalde voorwaarden beslissingen te nemen in geschillen tussen Belgacom en de 

degene van wiens eigendom gebruik werd gemaakt voor het aanleggen van infrastructuur1251.  

BEVOEGDHEDEN    BIPT  –  (ZEER)  GELEIDELIJKE  UITBREIDING  VAN  BEVOEGDHEDEN  (1993  –  1998)  – Gedurende  de 

eerste vijf  jaren na zijn oprichting werden aan het BIPT vervolgens weinig bijkomende bevoegdheden 

toegekend. Wel werd door  de wet  van  12  december  19941252  de wettelijke basis  gecreëerd  voor de 

Koning om inzake mobilofonie het bestek op te stellen en de procedure te bepalen inzake de toekenning 

van vergunningen voor die dienst, met  inbegrip van het recht verschuldigd voor het onderzoek van de 

kandidatuurdossiers.  Verder  werd  in  1996  ook  de  bevoegdheid  tot  het  beheer  van  de  nationale 

nummeringsruimte aan het BIPT toegekend1253. 

4. Bevoegdheden BIPT op geliberaliseerde markten (1998 ‐ 2002) 

BEVOEGDHEDEN  BIPT – VOLLEDIGE LIBERALISERINGSWET – VRIJMAKING MARKTEN – OVERZICHT –  Pas naar aanleiding 

van  de  volledige  liberalisering  van  de  telecommunicatiemarkten  (met  ingang  vanaf  1  januari  1998), 

werden  aan  het  BIPT  significante  nieuwe  bevoegdheden  en  opdrachten  toegekend. De  belangrijkste 

krachtlijnen  van  de  wet  van  19  december  19971254  waren  uiteraard  de  vrijmaking  van  de  dienst 

spraaktelefonie  en  van openbare netwerken. Nu  voortaan  alle diensten  in principe  aan  concurrentie 

onderhevig zouden zijn, werd de categorie van “gereserveerde diensten” opgeheven. De wet bepaalde 

de  voorwaarden  voor  het  betreden  van  de  nieuwe  vrijgemaakte  markten  en  regelde  de 

krachtverhoudingen  tussen de op de markt aanwezige aanbieders  (bijvoorbeeld: de problematiek van 

toegang  en  interconnectie  tot  netwerken).  Verder  diende  heel  wat  andere  zaken  aan  de  nieuwe 

marktstructuur  te  worden  aangepast  (bijvoorbeeld:    het  beheer  van  de  nummeringsruimte, 

graafrechten, de samenstelling van diverse organen, …). Tenslotte werkte de wet ter compensatie van 

de volledige vrijmaking van de markten het concept “universele dienst” verder uit1255. Maar ook nu weer 

                                                            
1249

 Art. 89, §5 al. 2 WHOB. 

1250
 Art. 90 WHOB. 

1251
 Art. 99 WHOB. 

1252
 Wet 12 december 1994 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 

overheidsbedrijven en  van de wet  van 17  juni 1991  tot organisatie  van de openbare  kredietsector en  van het bezit  van de 
deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, BS 22 december 1994. 

1253
 Infra 340, voetnoot 1287. 

1254
 Supra 318, voetnoot 1171. 

1255
 Voor een overzicht van de krachtlijnen van het  toenmalige Belgische  telecommunicatierecht, zie D. STEVENS en P. VALCKE, 

“Basisbegrippen  van  Belgisch  telecommunicatierecht”, Mediarecht  2000,  afl.  13,  107‐140  (Telecommunicatie  en  telematica; 
1.3), D. STEVENS, P. VALCKE, en  J. DUMORTIER,  "Utility Regulation  in Belgium  ‐ Telecommunications",  in Utility Regulation 1999, 
Londen, Privatisation International, 1999, p.60‐69. Meer details in: D. STEVENS, "De telecommunicatiereglementering in België", 
in  J. DUMORTIER  (ed.), Recente ontwikkelingen  in  informatica‐ en  telecommunicatierecht, Brugge, die Keure, 1999, 261‐297, P. 
VALCKE, "De  telecommunicatiereglementering  in België. Bescherming van de gebruikers en van de eerlijke mededinging  (met 
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behoorde België allerminst tot de spits van het Europese liberaliseringspeleton en bleven de effecten al 

bij al vrij lang uit1256. 

BEVOEGDHEDEN    BIPT  –  VOLLEDIGE  LIBERALISERINGSWET  –  NIEUWE  BEVOEGDHEDEN  BIPT  –  OVERZICHT  –    Dat  de 

liberaliseringswet niet enkel bedoeld was als een verdere toekenning van autonomie aan het BIPT, blijkt 

reeds uit het  feit dat de  controle over het BIPT  in  zekere  zin nog  toenam. Voortaan  zou de minister 

immers bevoegd zijn om van het BIPT om het even wel advies te vragen  inzake het wetgevend kader 

voor de  telecommunicatiesector1257. Allicht moest deze uitbreiding  van de mogelijkheid om advies  te 

vragen dienen om de nieuwe algemene opdracht  te  compenseren die aan het BIPT werd  toegekend, 

namelijk  het  “uitoefenen  van  toezicht  en  controle  op  de  bepalingen  met  betrekking  tot 

telecommunicatie”1258.  Verder  hielden  de  voornaamste  specifieke  bevoegdheden  die  door  de 

liberaliseringswet  aan het BIPT werden  toegekend  verband met het beheer  van  aangiften en  van de 

door de minister toegekende vergunningen, met aangelegenheden met betrekking tot de interconnectie 

van  de  netwerken,  met  het  beslechten  van  geschillen  en  met  de  levering  en  financiering  van  de 

universele dienst. 

a. Algemene bevoegdheden BIPT 

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN   BIPT  (1998 – 2002) – TOEZICHT, CONTROLE EN ADMINISTRATIEVE BOETES –   Veruit de 

belangrijkste nieuwe bevoegdheid die naar aanleiding van de volledige liberalisering aan het BIPT werd 

toegekend,  is  de  algemene  opdracht  inzake  toezicht  en  controle  op  de  wettelijke  bepalingen  met 

betrekking tot telecommunicatie1259. In uitvoering van deze bepaling diende het BIPT er voortaan over te 

waken dat de wetten en besluiten  inzake radiocommunicatie en telecommunicatie werden nageleefd. 

Daartoe bleef voor de Koning de mogelijkheid bestaan om aan sommige ambtenaren van het BIPT het 

statuut  van  officier  van  gerechtelijke  politie  toe  te  kennen  en  kon  het  BIPT  bij  telecommunicatie‐

ondernemingen alle noodzakelijke inlichtingen inwinnen1260. Het kon in dat kader bepalen binnen welke 

termijn deze inlichtingen moesten worden meegedeeld. Indien deze verplichting niet werd nagekomen, 

kon het BIPT partijen  in gebreke stellen of een administratieve geldboete opleggen1261. Opmerkelijk  is 

                                                                                                                                                                                                
case  study:  ontbundeling  van  het  aansluitnet)",  in  J.  DUMORTIER  (ed.),  Recente  ontwikkelingen  in  informatica‐  en 
telecommunicatierecht, Brugge, die Keure, 1999, 299‐345  en C. UYTTENDAELE, ‘Reglementering van mobiele telecommunicatie in 
België: recente ontwikkelingen’, in J. DUMORTIER (ed.), Recente ontwikkelingen in informatica‐ en telecommunicatierecht, Brugge, 
Die Keure, 1999, 347‐377. 

1256
  F.  DE  LA  VALLÉE,  “Neuf  mois  après  la  libéralisation  peut‐on  parler  de  véritable  concurrence  sur  le  marché  belge  des 

télécommunications?”, Rev. Ubiquité 1998, 121‐125. Later overigens opnieuw niet, zie: F. DEHOUSSE en T. ZGAJEWSKI, “Le secteur 
des télécommunications en Belgique : quel bilan après cinq ans de concurrence?”, C.H.CRISP 2003, vol. 36/37, nr. 1821‐1822, 7‐
92. 

1257
 Art. 75 §2 WHOB, zoals vervangen door artikel 17 al. 1 A van de liberaliseringswet. 

1258
 Art. 75 §3 WHOB, zoals vervangen door artikel 17 al. 1 B van de liberaliseringswet. 

1259
 Art. 75 §3 WHOB, zoals vervangen door artikel 17 al. 1 B van de liberaliseringswet. 

1260
 Art. 79bis WHOB, zoals ingevoegd door artikel 19 van de liberaliseringswet. 

1261
 Art. 109quater WHOB,  zoals  ingevoegd door art. 99 wet van 20 december 1995 houdende  fiscale,  financiële en diverse 

bepalingen (BS 23 december 1995) en later vervangen door artikel 81 van de liberaliseringswet. 
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dat de  in het  voorontwerp  van  liberaliseringswet opgenomen bepaling, die  aan de  voorzitter  van de 

rechtbank van koophandel de bevoegdheid zou toekennen om inbreuken vast te stellen en te bevelen ze 

te doen  stoppen1262, uiteindelijk werd geschrapt, vermits de Raad van State  in  zijn advies erover had 

gesteld dat zij een materie regelde zoals bedoeld in artikel 77 Gw.1263. Zij werd later nooit heropgepikt. 

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN   BIPT (1998 – 2002) – ADVIESBEVOEGDHEID EN ONDERSTEUNING –   Op het vlak van de 

adviesbevoegdheid  van  het  BIPT  had  de  liberaliseringswet  een  dubbel  effect.  Enerzijds  werd  de 

verplichting om de minister en de  regeringscommissaris bij  te staan afgeschaft, wat  in  zekere zin zou 

kunnen  worden  beschouwd  als  een  bijkomende  autonomie.  Anderzijds  werd  aan  de  minister  de 

mogelijkheid toegekend om aan het BIPT om het even welk advies in verband met de wetgeving inzake 

telecommunicatie  te vragen. De globale eigen adviesbevoegdheid van het BIPT bleef wel ongewijzigd. 

Op eigen  initiatief kon het BIPT dus ook na 1  januari 1998 een met redenen omkleed advies verlenen 

aan de minister over gelijk welke aangelegenheid die verband houdt met de telecommunicatie1264. Het 

BIPT bleef eveneens belast met het verstrekken van een voorafgaand advies aan de minister over de ten 

uitvoer  te  leggen ontwikkelingsstrategieën1265, of  in de gevallen waarin een wettelijk of administratief 

voorschrift  daarin  voorzag1266.  Ook  de  studie‐opdrachten  van  het  BIPT  bleven mits  enkele  kleinere 

wijzigingen behouden. In het verlengde van zijn adviesopdracht kon het BIPT dus worden belast met de 

studie van problemen die specifiek op de telecommunicatiesector betrekking hadden1267. Verder bleef 

het BIPT ook belast met het secretariaat van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie1268 en 

werd  door  de  liberaliseringswet  ook  het  secretariaat  van  de  Ethische  Commissie  voor  de 

informatiediensten aan het BIPT toegekend1269. 

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN   BIPT (1998 – 2002) – BELEIDSVOORBEREIDING –   Naast deze algemene adviserende 

bevoegdheid  vervulde  het  BIPT  in  de  praktijk  ook  een  algemene  beleidsvoorbereidende  rol,  nu  het 

                                                            
1262

  Art.  79  voorontwerp  van wet  tot wijziging  van  de wet  van  21 maart  1991  betreffende  de  hervorming  van  sommige 
economische  overheidsbedrijven  teneinde  het  reglementaire  kader  aan  te  passen  aan  de  verplichtingen  die  inzake  vrije 
mededinging en harmonisatie op de markt voor  telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de 
Europese Unie, Parl.St. Kamer, 1997‐1998, nr. 1265/1, 130‐131: “Een artikel l09quinquies, luidend als volgt, wordt in Hoofdstuk 
XI  van  Titel  III  dezelfde  wet  ingevoegd:  «Art.  109quinquies.  ‐  Op  verzoek  van  het  Instituut  stelt  de  Voorzitter  van  de 
Handelsrechtbank van de maatschappelijke   zetel van de betrokken persoon, de  inbreuk vast en beveelt,  in voorkomend geval 
onder dwang, de stopzetting van de activiteiten die in overtreding van de bepalingen van deze Titel worden uitgeoefend.»”. 

1263
  Adv.RvS  22  oktober  1997,  nr.  L.26.922/4  bij  het  voorontwerp  van  wet  tot  wijziging  van  de  wet  van  21 maart  1991 

betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan 
de verplichtingen die  inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van 
kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie, Parl.St. Kamer, 1997‐98, nr. 1265/1, 164. 

1264
 Art. 75 §1 al. 2 WHOB. 

1265
 Art. 75 §1 al. 3 WHOB. 

1266
 Art. 75 §1 al. 1 WHOB. 

1267
 Art. 75 §4 WHOB, zoals vervangen door artikel 17 al. 1 C van de liberaliseringswet. 

1268
 Art. 75 §5 WHOB, infra Afdeling C. V. “Raadgevend Comité voor de telecommunicatie”, p. 474 e.v. 

1269
 Art. 105decies A §1 al. 2 WHOB, zoals  ingevoegd door artikel 65 van de  liberaliseringswet,  infra Afdeling C.  III. “Ethische 

Commissie voor telecommunicatie”, p. 466 e.v. 
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betrokken  bleef  bij  het  uitschrijven  van  voorontwerpen  van  wet,  ontwerpen  van  koninklijke  en 

ministeriële  besluiten,  omzendbrieven  en  bestekken  voor  sommige  telecommunicatiediensten  

of  ‐netwerken.   Hiervoor bestond  echter  geen  al  te  expliciete wettelijke basis, behalve de  algemene 

adviserende bevoegdheid ten opzichte van de minister en de mogelijkheid tot onderzoek en studie  in 

verband met de telecommunicatie in het algemeen en de studie van de toepassing en de omzetting van 

de Europese richtlijnen inzake telecommunicatie in het bijzonder1270.  

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN   BIPT  (1998 – 2002) – VERZOENING EN GESCHILLENBESLECHTING –   Daarnaast zou het 

BIPT  voortaan  een  centrale  rol  spelen  in  de  verzoening  en  geschillenbeslechting  in  de 

telecommunicatiesector.  Zo  kon  het  BIPT  volgens  de  nieuwe  procedure  tot  verzoening  tussen 

operatoren partijen samenbrengen en een advies verstrekken teneinde hen met elkaar te verzoenen1271. 

De nadere regels van deze procedure werden vastgesteld door het koninklijk besluit van 10 december 

19971272. Verder werd aan het BIPT ook de opdracht toegekend om in te staan voor de uitvoering van de 

beslissingen  van  de  Kamer  voor  Interconnectie,  huurlijnen1273,  bijzondere  toegang  en  gedeeld 

gebruik1274,  een  quasi‐jurisdictionele  administratieve  overheid  die  geschillen  tussen  operatoren  zou 

beslechten1275.  

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN  BIPT (1998 – 2002) – UNIVERSELE DIENST –  Voor de financiering van de levering van 

de universele dienst, werd door de liberaliseringswet een “fonds voor de  universele dienstverlening in 

de telecommunicatie” opgericht1276, dat door het BIPT zou worden beheerd1277.  

b. Bijzondere bevoegdheden BIPT 

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN  BIPT (1998 – 2002) – OVERZICHT –  Naast deze eerder algemene bevoegdheden, 

werden  door  de  liberaliseringswet  ook  een  aantal  bijzondere  taken  of  bevoegdheden  aan  het  BIPT 

toegekend.  De meest strategische daarvan zijn ongetwijfeld het beheer van de vergunningsaanvragen, 

de  bevoegdheden  inzake  interconnectie,  het  beheer  en  de  controle  van  het  frequentie‐  en  het 

nummeringsplan, en het vaststellen van de eventuele sterke positie van operatoren op een bepaalde 

                                                            
1270 Zie artikelen 75 §1 WHOB en 75 §4 WHOB, zoals vervangen door artikel 17 al. 1 C van de liberaliseringswet. 

1271
 Art. 75 §8 WHOB, zoals vervangen door artikel 17 al. 1 E van de liberaliseringswet. 

1272
  KB  10  december  1997  betreffende  een  verzoeningsprocedure  voor  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en 

telecommunicatie, BS 30 december 1997, later opgeheven door KB 5 mei 2006 betreffende een verzoeningsprocedure voor het 
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 19 juni 2006. 

1273
  De  bevoegdheid  inzake  huurlijnen werd weliswaar  pas  later  aan  de  Kamer  toegekend,  nl.  door:  KB  4 maart  1999  tot 

aanpassing  van  sommige bepalingen  van de wet  van 21 maart 1991 betreffende de hervorming  van  sommige economische 
overheidsbedrijven  aan  de  richtlijnen  van  de  Europese  Unie  en  tot  wijziging  van  sommige  bepalingen  van  die  wet  met 
betrekking tot de universele dienstverlening, BS 14 april 1999. 

1274
 Art. 75 §9 WHOB, zoals vervangen door artikel 17 al. 1 F van de liberaliseringswet. 

1275
 Art. 79ter WHOB, zoals ingevoegd door artikel 20 van de liberaliseringswet, infra Afdeling C. I. “Geschillenbeslechting: Raad 

voor de mededinging”, p. 447 e.v. 

1276
 Art. 86 §1 WHOB, zoals vervangen door artikel 29 van de liberaliseringswet. 

1277
 Art. 86 §3 al. 3 WHOB, zoals vervangen door artikel 29 van de liberaliseringswet. 
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markt. Daarnaast was het BIPT ook bevoegd voor het afleveren van de ministeriële vergunningen voor 

private draadloze zend‐ en/of ontvangtoestellen, de goedkeuring van eindapparatuur, de controle van 

huisschakelaars en de officiële erkenning van installateurs van dergelijke schakelaars. 

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN  BIPT (1998 – 2002) – BEHEER VERGUNNINGEN EN AANGIFTEN –  Zowel de vergunning 

voor de dienst spraaktelefonie als die voor de aanleg en exploitatie van openbare netwerken werden 

door de minister afgeleverd, op voorstel van het BIPT1278. Het BIPT was wel verantwoordelijk voor het 

beheer  van  de  vergunningsaanvragen,  wat  concreet  inhield  dat  het  aan  de  minister  van 

telecommunicatie  en  aan  de  betrokken  operator  aanbevelingen  verstrekte  over  de  ingediende 

vergunningsaanvragen.    Daarnaast  beheerde  het  BIPT  ook  de  aangiften  van  andere 

telecommunicatiediensten en –netwerken.   Voor mobiele diensten beperkte de  rol van het BIPT  zich 

ertoe advies te verlenen over het bestek dat voor  iedere dienst afzonderlijk werd vastgesteld. Omwille 

van de frequenties die bij deze diensten gebruikt worden, was enkel de minister of de Koning bevoegd 

om  dergelijke  vergunningen  af  te  leveren1279.  Al  bij  al waren  de  bevoegdheden  van  het  BIPT  inzake 

vergunningen dus vrij beperkt, nu de uiteindelijke beslissing meestal door de minister werd genomen. 

Het  BIPT  had  bijgevolg  weinig  impact  op  de  toetreding  tot  de markten  door  kandidaat‐operatoren  

of –dienstenleveranciers. 

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN   BIPT  (1998 – 2002) – BEWERKSTELLIGEN EN VRIJWAREN VAN EERLIJKE MEDEDINGING –  

Een  strategische  opdracht  van  het  BIPT  bestond  erin  om  jaarlijks  de  organisaties  aan  te  duiden  die 

beschouwd dienden te worden als organisaties met sterke positie op een bepaalde markt. Wanneer een 

onderneming  als  zodanig werd  aangemerkt,  zijn  immers  extra  verplichtingen op haar  van  toepassing 

(bijvoorbeeld op het gebied van verplichting  tot  interconnectie, van boekhoudkundige verplichtingen, 

alsook van bijzondere bepalingen i.v.m. tarieven). Bij het uitoefenen van die bevoegdheid, beschikte het 

BIPT  in  principe  over  een  relatief  ruime  beslissingsmarge.  Het  kan  immers  afwijken  van  de  25%‐

marktaandeelregel  na  andere  criteria  in  overweging  te  hebben  genomen  en  daarna  aan  één  of 

meerdere  operatoren  verplichtingen  opleggen  waaruit  andere  operatoren  cruciale  rechten  kunnen 

ontleden.  De  wet  vermeldde  onder  andere  de  omzet  van  de  operator,  zijn  controle  op  de 

aansluitmogelijkheden  van  de  eindgebruiker,  de  toegang  tot  financiële middelen,  de  ervaring  of  het 

vermogen  van  de  operator  om  de marktvoorwaarden  te  beïnvloeden  als mogelijke  criteria  die  een 

afwijking zouden toelaten1280.  

BIJZONDERE  BEVOEGDHEDEN   BIPT  (1998  –  2002)  –  INTERCONNECTIE  EN  BIJZONDERE  TOEGANG  – Het wettelijke 

kader inzake eerlijke mededinging en interconnectie (i.e. het fysisch koppelen van netwerken zodat alle 

gebruikers met  elkaar  kunnen  communiceren1281) werd  aangevuld  door  het  koninklijk  besluit  van  20 

                                                            
1278

 Zie artikelen 87 §1 en 92bis §1 WHOB, zoals vervangen door respectievelijk de artikelen 33 en 40 van de liberaliseringswet. 

1279
 Art. 89 WHOB, zoals na wijzigingen vervangen door artikel 35 van de liberaliseringswet. 

1280
 Art. 105unodecies WHOB, zoals ingevoegd door artikel 67 van de liberaliseringswet. 

1281
 B. VANNEUVILLE, “Interconnectie”, Mediarecht 1997, afl. 8, 91‐109. 
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april 19991282, dat het concrete verloop van de  interconnectie‐onderhandelingen verder bepaalde. Ook 

op dat vlak werden aan het BIPT belangrijke bevoegdheden toegekend. Vooreerst was het BIPT bevoegd 

om elk jaar het referentie‐interconnectieaanbod van de operatoren met een sterke positie op de markt 

voor vaste openbare  telefoonnetwerken, huurlijndiensten of  spraaktelefonie vóór de publicatie ervan 

goed te keuren1283. Wanneer het BIPT het absoluut noodzakelijk achtte, kon het zelfs wijzigingen aan het 

aanbod opleggen of eisen dat operatoren zonder sterke positie op de markt tot  interconnectie zouden 

overgaan1284.  In dat  laatste geval kon het BIPT zelf de  interconnectievoorwaarden vastleggen  indien de 

partijen  niet  tot  een  overeenkomst  konden  komen1285.  Het  BIPT  had  ook  de  bevoegdheid  om  de 

principiële  wettelijke  verplichting  tot  het  aanknopen  van  onderhandelingen  met  het  oog  op 

interconnectie  in  bepaalde  gevallen  te  beperken1286.  Verder  oefende  het  BIPT  controle  uit  op  de 

verplichting tot kostenoriëntatie, zoals die van toepassing was op operatoren met een sterke positie op 

de markt1287.   

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN   BIPT (1998 – 2002) – MEDEDINGING EN INTERCONNECTIE – PRAKTIJK – Uit de praktijk 

bleek echter dat het BIPT ondanks deze bevoegdheden inzake eerlijke mededinging, bijzondere toegang 

en interconnectie meestal slechts een secundaire rol kon spelen omdat het vaak de minister was die de 

bevoegdheden van het BIPT ter zake uitoefende op grond van zijn algemene beheersbevoegdheid over 

het BIPT. 

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN   BIPT (1998 – 2002) – BEHEER SCHAARSE GOEDEREN – Het beheer van de nationale 

nummeringsruimte werd reeds naar aanleiding van de gedeeltelijke vrijmaking van de markten in 1996 

aan het BIPT toevertrouwd1288. Zo was het BIPT bevoegd voor de vaststelling en eventuele wijziging van 

de nationale nummeringsplannen  en  voor de  allocatie  van de nummeringscapaciteit met het oog op 

                                                            
1282

  KB  20  april  1999  tot  vaststelling  van  de  termijnen  en  de  algemene  principes  van  toepassing  op  de  commerciële 
onderhandelingen die worden gevoerd om  interconnectie‐overeenkomsten te sluiten en tot vaststelling van de nadere regels 
voor publicatie van het referentie‐interconnectie‐aanbod en tot vaststelling van de voorwaarden die geregeld moeten worden 
in de  interconnectie‐overeenkomst, BS 21  juli 1999,  later  gewijzigd  door KB 19 maart  2003  tot wijziging  van  het  koninklijk 
besluit van 10 december 1997 betreffende het beheer van het nummeringsplan en het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot 
vaststelling  van  de  termijnen  en  de  algemene  principes  van  toepassing  op  de  commerciële  onderhandelingen  die worden 
gevoerd  om  interconnectieovereenkomsten  te  sluiten  en  tot  vaststelling  van  de  nadere  regels  voor  publicatie  van  het 
referentieinterconnectieaanbod  en  tot  vaststelling  van  de  voorwaarden  die  geregeld  moeten  worden  in  de 
interconnectieovereenkomst, BS 7 april 2003. 

1283
 Art. 109ter §4 al. 1 WHOB, zoals ingevoegd door artikel 73 van de liberaliseringswet. 

1284
 Art. 109ter §4 al. 5 WHOB, zoals ingevoegd door artikel 73 van de liberaliseringswet. 

1285
 Art. 109ter §4 al. 6 WHOB, zoals ingevoegd door artikel 73 van de liberaliseringswet. 

1286
 Art. 109ter §5 WHOB, zoals ingevoegd door artikel 73 van de liberaliseringswet. 

1287
 Art. 106 WHOB, zoals vervangen door artikel 68 van de liberaliseringswet. 

1288
 Art. 105bis WHOB, zoals  ingevoegd bij art. 13 KB 28 oktober 1996 tot omzetting van de verplichtingen die,  inzake de vrije 

mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten, voortvloeien uit de van kracht zijnde richtlijnen van de Commissie 
van de Europese Gemeenschap, BS 10 december 1996. 
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voldoende  beschikbaarheid  ervan1289.  Verder  bepaalde  artikel  17  van  het  koninklijk  besluit  van  15 

oktober 19791290 dat het BIPT belast was met het beheer van het radio‐elektrisch frequentiespectrum en 

met  de  controle  van  het  gebruik  ervan.  Het  BIPT  wees  de  frequenties  toe  en  coördineerde  die 

frequenties zowel op het nationale als op het internationale vlak. Daarnaast kreeg het BIPT op grond van 

artikel 11 van de wet  van 30  juli 1979 ook de algemene bevoegdheid  tot  controle en  toezicht op de 

wettelijke bepalingen in verband met radiofrequenties1291. 

5. Groeiende druk voor aanpassing statuut en bijkomende bevoegdheden 

EUROPESE COMMISSIE ALS GANGMAKER – VIERDE IMPLEMENTATIERAPPORT – 1998 – Met studies en mededelingen 

allerhande probeerde de Europese Commissie   ‐ daarin vaak gesteund door nieuwkomers ‐   ook na de 

volledige vrijmaking van de markten een ruimer draagvlak te creëren voor bijkomende bevoegdheden 

en autonomie voor de markttoezichthoudende instanties, daarin vaak gesteund door marktspelers en/of 

rechtsleer1292.  Zo  was  de  problematiek  van  de  onafhankelijkheid  van  de  nationale  regelgevende 

instanties  ook  steeds  één  van  de  hoofdzorgen  van  de  Europese  Commissie  in  haar  opeenvolgende 

jaarlijkse  rapporten  over  de  implementatie  van  het  kader  inzake  elektronische  communicatie1293. Uit 

haar eerste rapport sinds de volledige vrijmaking van de markten  blijkt dat de Europese Commissie wat 

de nationale regelgevende  instanties betreft, over het algemeen eerder teleurgesteld  is. Zij besluit dat 

door alle  landen een  regelgevende  instantie werd opgericht, maar dat het  redelijk  lijkt  te verwachten 

dat  meer  tijd  nodig  zal  zijn  om  deze  volledig  effectief  te  laten  worden.  De  reden  daarvoor  ligt 

hoofdzakelijk in de complexe aard van de taken, de moeilijkheid om voldoende gekwalificeerd personeel 

te vinden, en ‐ in sommige  lidstaten ‐ het gebrek aan financiële middelen. Over de Belgische situatie  is 

                                                            
1289

  KB  van  10  december  1997  betreffende  het  beheer  van  het  nummeringsplan,  BS  30  december  1997,  na  wijzigingen 
opgeheven door KB 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking 
van gebruiksrechten voor nummers, BS 28 juni 2007. 

1290
 KB 15 oktober 1979 betreffende de private  radioverbindingen, BS 30 oktober 1979,  laatst gewijzigd door KB 13  februari 

2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen, BS 14 april 2003. 

1291
 Uitgevoerd door: KB 10 januari 1992 betreffende de klankradio‐omroep in frequentiemodulatie in de band 87,5 MHz ‐ 108 

MHz, BS 20 maart 1992. 

1292
 Zie bijvoorbeeld een pleidooi voor een globale herorganisatie  van het overheidsoptreden  in nieuwbakken economische 

sectoren: F. DEHOUSSE en T. ZGAJEWSKI, "Basculement du marché belge des télécommunications: dans  la concurrence totale:  les 
nouvelles  perspectives  ouvertes  par  la  loi  du  19  décembre  1997,  JT  1999,  86 :  “Beaucoup  de  problèmes  abordés  dans  le 
contexte de  la nouvelle  législation  sur  les  télécommunications  ramènent à  la même conclusion:  le  système  juridique belge a 
besoin d’un nouveau modèle d’intervention publique pour gérer  les services d’intérêt général. Trop  longtemps, une réforme a 
été retardée pour préserver des méthodes, et surtout des structures, bien connues. La pression exercée en faveur de la réforme 
par  la Communauté européenne a en général rencontré des résistances qui avaient surtout pour objectif de protéger  le statu 
quo, et qui ne reposaient pas sur un véritable projet alternatif [alinea] L’ouverture des marchés naguère soumis au monopole 
public réclame une autre approche des responsabilités des autorités politiques et administratives. L’adaptation constante de la 
réglementation  requiert  un  accroissement  des  compétences  gouvernementales.  Celui‐ci  devrait  être  compensé  par  un 
renforcement  du  contrôle  parlementaire  sur  la  réglementation.  La  multiplication  des  décisions  administratives  requiert  le 
renforcement d’une autorité régulatrice dotée de  la capacité  technique et de  l’autonomie nécessaires. La  loi du 19 décembre 
1997 constitue un premier pas vers cette nouvelle approche. Il s’agit cependant d’un pas timide, dont  il faut espérer qu’il sera 
suivi d’autres. Au‐delà de  la  réorganisation des services de police et de  justice, ceci constitue un autre aspect essentiel de  la 
responsabilisation des autorités publiques en Belgique , et donc la célèbre «nouvelle culture politique».” 

1293
  Alle  implementatierapporten  zijn  terug  te  vinden  op  de  website  van  de  Europese  Commissie,  onder: 

http://ec.europa.eu/information_society/ 
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de Commissie meer uitgesproken. Op drie van de vier geëvalueerde vlakken krijgt België een negatieve 

vermelding. Daarmee scoort België even slecht als Luxemburg, dat op het onderzochte ogenblik slechts 

drie maanden ervaring had met de vrije marktsituatie. De Commissie besluit dat  in België de huidige 

structuren  niet  kunnen  garanderen  dat  de  regelgevende  beslissingen  niet  zouden worden  beïnvloed 

door  eigendomsoverwegingen  vanwege  de  Belgische  Staat.  Daarom  dient  de  scheiding  tussen  de 

controle  over  de  gevestigde  operator  en  de  regelgevende  functies  heronderzocht  te worden.  Dit  is 

volgens de Commissie trouwens evenzeer het geval voor enkele andere  lidstaten (Finland, Luxemburg, 

Ierland en Frankrijk) 1294. 

EUROPESE  COMMISSIE  ALS  GANGMAKER  –  VIJFDE  IMPLEMENTATIERAPPORT  –  1999  –  In  haar  Vijfde 

Implementatierapport  van  november  19991295  daarentegen  geeft  de  Commissie  aan  in  het  algemeen 

tevreden  te zijn met de structuur en het  functioneren van de nationale  regelgevende  instanties  in de 

verschillende  lidstaten. Zij geeft bovendien aan dat zij van oordeel  is dat de effectiviteit en efficiëntie 

van de toezichthoudende instanties afhangt van de mate waarin: 

1. de  regulator  juridisch  en  functioneel  onafhankelijk  is  van  netwerkoperatoren  en  leveranciers 
van diensten en apparatuur; 

2. de regulator structureel gescheiden is van de minister of het departement dat verantwoordelijk 
is  voor  het  beheer  van  de  aandelenportefeuille  (in  lidstaten  waar  de  overheid  nog  een 
participatie in de voormalige monopolist heeft); 

3. de  regulator  over  voldoende  middelen  kan  beschikken  en  in  de  mogelijkheid  verkeert  zijn 
bevoegdheden ten volle uit te oefenen, onder meer op gebied van: 

 vergunningen, meer bepaald het toezicht over de vergunningsprocedure en de aanpassing 
of intrekking van vergunningen; 

 interconnectie, meer bepaald het  toezicht over het  referentie‐interconnectie‐aanbod, het 
bepalen van ex‐ante voorwaarden  in verband met  interconnectie‐onderhandelingen, en de 
mogelijkheid om op eigen initiatief tussen te komen om geschillen te beslechten; 

 huurlijnen, meer bepaald de controle over de weigering, onderbreking of vermindering van 
de beschikbaarheid en over de toepassing van het non‐discriminatiebeginsel; 

 universele dienst, meer bepaald het verzekeren van de betaalbaarheid van de dienst en het 
financieringsschema dat van toepassing is; 

 tariefbeginselen,  meer  bepaald  het  principe  van  kostenoriëntering  voor  interconnectie, 
spraaktelefonie  en  huurlijnen,  het  principe  van  gescheiden  boekhoudingen  en  de 
implementatie van kostenberekeningsystemen; 

 nummering, frequenties en graafrechten1296. 
 
Toch worden specifiek voor België  in verband met de onafhankelijkheid en de bevoegdheden van het 

BIPT een aantal tekortkomingen opgesomd: 

                                                            
1294

  Med.Comm.  25  november  1998,  nr.  COM(98)594def.  Vierde  verslag  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  pakket 
telecommunicatieregelgeving. 

1295
  Med.Comm.  10  november 1999,  nr.  COM(99)537def., Vijfde  verslag  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  pakket 

telecommunicatieregelgeving. 

1296
 Bijlage 1 van het in voetnoot 1295 vermelde ‘”Vijfde implementatierapport”, 1 (eigen vertaling). 
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 dezelfde minister  is het hoofd  van de nationale  regelgevende  instantie  en beheert het 
aandeelhoudersbelang van de Belgische Staat; 

 het  BIPT  lijkt  onvoldoende  bevoegdheden  te  hebben  om  tot  bindende  beslissingen  te 
komen, maar speelt hoofdzakelijk een louter adviserende rol (gebrek aan proactiviteit van 
het BIPT); 

 de zelfstandigheid van het Belgisch toezichthoudend orgaan komt nogal theoretisch over, 
nu de minister van telecommunicatie eveneens het beheer van de belangrijkste Belgische 
overheidsbedrijven (waaronder Belgacom) verzorgt; 

 er bestaat geen samenwerkingsprotocol tussen het BIPT en de Raad voor de mededinging. 
 

EUROPESE COMMISSIE ALS GANGMAKER – ZESDE  IMPLEMENTATIERAPPORT – 2000 – ALGEMEEN – Ook  in haar zesde 

implementatierapport  van  december  2000  gaat  de  Commissie  opnieuw  in  op  een  aantal 

onvolkomenheden met betrekking  tot de nationale  regelgevende  instanties  in het  algemeen,  en wat 

België betreft in het bijzonder1297. Eerst haalt zij een belangrijke “verzachtende omstandigheid” aan: de 

toezichthouders hebben het het afgelopen  jaar zwaar te verduren gekregen, nu de  implementatie van 

allerlei  nieuwe  maatregelen  door  hen  diende  te  worden  verzekerd.  Zij  kregen  moeilijke  vragen 

voorgelegd, zoals met betrekking tot de tarificatie van toegang tot mobiele netwerken, of van flat‐rate 

internettoegang1298. Verder werden  zij belast met  toezicht over het uitrollen van de  technologie voor 

vaste  lokale  radioverbindingen, met het bepalen  van de kostprijs voor nummeroverdraagbaarheid en 

operator‐voorkeuze, en met het uitwerken  van de procedure  voor de  toekenning  van de  vergunning 

voor mobiele telefonie van de derde generatie (UMTS). Tenslotte hadden de toezichthouders doorgaans 

ook een toenemend aantal klachten van gebruikers te behandelen. 

ZESDE  IMPLEMENTATIERAPPORT – 2000 – OVERZICHT KRITIEKEN – Maar vervolgens gaat de Commissie opnieuw 

grondig  tewerk  bij  het  opsommen  van  de  tekortkomingen  zoals  ze  zich  in  de  verschillende  lidstaten 

aandienen. Die kritieken kunnen worden gegroepeerd in een vijftal categorieën: 

1. de  onafhankelijkheid  van  de  nationale  regelgevende  instantie  ten  opzichte  van 
marktspelers; 

2. de problematiek van de scheiding van de regulerende functie en de eigendomsbelangen 
van de overheid (waarvoor België veruit de meest negatieve vermelding krijgt); 

3. de aan de nationale regelgevende instantie toegekende bevoegdheden en middelen; 
4. het gebrek aan duidelijkheid in de verdeling van de taken; 
5. de  mogelijkheid  van  beroep  tegen  de  beslissingen  van  de  nationale  regelgevende 

instantie. 
 

                                                            
1297

  Med.  Comm.  7  december  2000,  nr.  COM(2000)814,  Zesde  verslag  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  pakket 
telecommunicatieregelgeving. 

1298 
Over deze problematiek, zie: P. VALCKE, "There's no such thing as a free Internet", in J. DUMORTIER, F. ROBBEN en M. TAEYMANS 

(ed.), A  decade  of  research @  the  crossroads  of  Law  and  IT, Brussel,  Larcier,  2001,  303‐327;  en  P. VALCKE, D.  STEVENS  en  J. 
DUMORTIER, “Een aparte interconnectieregeling voor Internetverkeer? Een beschrijving van de problematiek in België en analyse 
van oplossingen in het buitenland”, Computerr.  1999, 289‐299. 
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ZESDE IMPLEMENTATIERAPPORT – 2000 – MARKTTOEZICHT IN BELGIË – De beoordeling van de implementatie van 

het  regelgevend kader door de verschillende  lidstaten wordt door de Commissie verder uitgewerkt  in 

een  afzonderlijke  bijlage  bij  de  bovenvermelde  mededeling.  Voor  België  vermeldt  de  Commissie 

opnieuw volgende kritieken met betrekking tot de organisatie van het markttoezicht: 

 De minister voor telecommunicatie  is het hoofd en de vertegenwoordiger van het BIPT, 
en hoewel het dagelijks bestuur aan een  leidinggevend ambtenaar wordt toevertrouwd, 
worden alle formele beslissingen door de minister genomen op basis van voorstellen van 
het BIPT. 

 De  concentratie  van  bevoegdheden  in  de  handen  van  de  minister  blijft  voor  de 
nieuwkomers op de markt een probleem, temeer daar recente ontwikkelingen aantonen 
dat de betrokkenheid van het kabinet van de minister nog toeneemt. Nieuwkomers laten 
niet  na  te  stellen  dat  deze  verzwakking  van  het  BIPT  de  facto  in  het  voordeel  van 
Belgacom pleit. Bovendien  leidt de grotere  invloed van het kabinet van de minister  tot 
alsmaar toenemende vertragingen en meer ondoorzichtige besluitvorming. 

 Een  verdere  uitbreiding  van  het  personeelsbestand  van  het  BIPT  is  volgens  bepaalde 
nieuwkomers vereist om tot een snellere uitvaardiging van vereiste regulering en tot een 
vlottere oplossing van problemen te komen1299. 

 
ZEVENDE  IMPLEMENTATIERAPPORT  –  2001  –  MARKTTOEZICHT  IN  BELGIË  –  Ook  in  haar  zevende 

implementatierapport herhaalde de Commissie grotendeels deze opmerkingen, met dien verstande dat 

ze stelde dat er enige vooruitgang werd gemaakt met de hervorming van het BIPT, en kennis neemt van 

het  feit  dat  de  minister  het  engagement  had  opgenomen  om  niet  meer  tussen  te  komen  in  de 

markttoezichthoudende beslissingen van het BIPT1300. 

BEZORGDHEDEN MARKTSPELERS  –  BELANGENCONFLICT  BIJ MOGELIJKE  PRIVATISERING  BELGACOM  –    Voor  zover  de 

meeste  van  deze  kritieken  al  niet  door  nieuwe  marktspelers  aan  de  Europese  Commissie  werden 

ingefluisterd,  lieten deze zelf overigens evenmin een kans onbenut om hun bezorgdheden te uiten. Zij 

waren er immers van overtuigd dat de onafhankelijkheid van het BIPT, gecombineerd met de dubbelrol 

van de minister des te problematischer was in het licht van een eventuele verdere privatisering van de 

nationale telecommunicatieoperator. Als beheerder van de aandelenportefeuille zou de minister aan de 

ene  kant  uiteraard  streven  naar  een  zo  groot  mogelijk  rendement,  door  van  Belgacom  een 

aantrekkelijke bruid te maken. Daarom moet Belgacom het strijdtoneel zo krachtdadig mogelijk kunnen 

betreden.  Aan  de  andere  kant  diende  de  minister  als  de  facto  toezichthouder  voor  de 

telecommunicatiesector net toe te zien op het eerlijke verloop van de vrije concurrentie. De vrees die bij 

andere  operatoren  rees,  was  natuurlijk  dat  de  lokroep  van  grotere  opbrengsten  bij  een  eventuele 

verdere privatisering niet zou opwegen tegen het besef van de noodzaak van een eerlijke en efficiënt 

gereguleerde  vrije markt. De minister  zelf  leek  zich  echter    – minstens  officieel  –    van  geen  kwaad 

bewust,  en  liet  geen  kans  onbenut  om  te  verklaren  dat  het  verdelen  van  beide  functies  over 

                                                            
1299

 Bijlage 2 van het in voetnoot 1297 vermelde “Zesde Implementatierapport”, 103‐104. 

1300
 Bijlage 3 bij Med. Comm. 26 november 2001, nr. COM(2001)706def, Zevende verslag over de  tenuitvoerlegging van het 

pakket telecommunicatieregelgeving, 123. 
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verschillende ministers geen oplossing zou brengen, vermits de regeringsbeslissingen in de ministerraad 

collegiaal  worden  genomen.  Deze  redenering  kon  de marktspelers  echter  doorgaans  niet  tevreden 

stellen, vermits de uitsplitsing van de bevoegdheden volgens hen meer transparantie en rechtszekerheid 

op de markten met zich mee zou brengen. 

KRITIEKEN EUROPESE COMMISSIE EN MARKTSPELERS – SYNTHESE EN BEOORDELING – De belangrijkste kritieken die 

door de Europese Commissie en door marktspelers werden gegeven, waren ongetwijfeld terecht. Zoals 

hierboven  uiteengezet,  had  het  BIPT  in  de  eerste  plaats  een  adviserende  rol  ten  opzichte  van  de 

minister.  In heel wat materies werd door de wet  enkel  een  advies  of  initiatief  van  het BIPT  vereist, 

waarna  de  beslissing  zelfs  formeel  door  de  minister  diende  te  worden  genomen.  Zelfs  na  de 

liberaliseringswet van 1997, werden  slechts een beperkt aantal  toezichthoudende bevoegdheden aan 

het  BIPT  zelf  toegekend  (bijvoorbeeld:  het  beheer  van  de  frequentie‐  en  nummeringsplannen,  een 

aantal  bevoegdheden  in  het  kader  van  interconnectie  en  geschillenoplossing  tussen  operatoren). 

Omwille  van  het  uitgebreide  administratieve  toezicht,  kon  de  minister  als  hiërarchisch 

verantwoordelijke zelfs de beslissingen met betrekking tot al deze bevoegdheden naar zich toetrekken.  

Aangezien  de  Belgische  overheid  nog  over  een meerderheidsparticipatie  in  Belgacom  beschikte,  en 

aangezien dezelfde minister niet alleen verantwoordelijk was voor de controle over het overheidsbedrijf 

(i.e.  de  operationele  functie), maar  tevens  beschikte  over  een  volledig  hiërarchisch  toezicht  over  de 

markttoezichthouder, kan worden besloten dat de toenmalige organisatie van markttoezicht in ons land 

niet  in  overeenstemming was met  de  Europese  vereisten, wegens  geen  “daadwerkelijke  structurele 

scheiding”.  

KRITIEKEN EUROPESE COMMISSIE EN MARKTSPELERS –  IMPACT – Onder de steeds groter wordende druk van de 

Europese Commissie en  van marktspelers,  voelde blijkbaar ook de  toenmalige minister die noodzaak 

aan.  In eerste  instantie werd echter nog geprobeerd aan de bezorgdheden  tegemoet  te komen door 

middel  van  een  aantal  weinig  effectieve  oplossingen,  zoals  het  onderhandelen  van  een 

beheersovereenkomst  tussen  de  regering  en  het  BIPT,  die  tot  doel  zou  hebben  om  duidelijkheid  te 

brengen  over  de  vraag  wie  van  de  twee  bevoegd  is  voor  welke  beslissingen.  Om  tijd  te  winnen, 

organiseerde de minister een  ruime en publieke consultatie over dit onderwerp en  liet hij bovendien 

tijdens  de  zomer  van  2001  een  doorlichting  van  het  BIPT  uitvoeren,  die  de  juridische  positie  en  de 

organisatie van het BIPT onderzocht. In laatste instantie schreef de minister op 7 maart 2001 een brief 

aan het BIPT, waarin hij aangaf voortaan niet meer actief tussen te komen in de door het BIPT genomen 

beslissingen1301. Al deze ‘lapmiddelen’ zouden echter snel een maat voor niets blijken, aangezien zij geen 

veranderingen konden brengen aan het bestaande administratieve en hiërarchische toezicht waarover 

de minister op basis van de wet beschikte. Met andere woorden: zolang het BIPT als parastatale A onder 

het volledige hiërarchische toezicht en de beheersbevoegdheid van de minister zou blijven ressorteren, 

kon het Belgische  ‘model’ niet  in overeenstemming worden beschouwd met de Europese  richtlijnen. 

Zodoende werd stilaan duidelijk dat een herziening van het administratieve statuut van het BIPT én het 

                                                            
1301

 Zie onder meer verwijzingen naar dat document: MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer, 2002‐2003, nr. 1937/001, 8 en Bijlage 3 
bij  Med.  Comm.  26  november  2001,  nr.  COM(2001)706def,  Zevende  verslag  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  pakket 
telecommunicatieregelgeving, 123. De resultaten van deze studie zijn bij ons weten nooit gepubliceerd. 
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uitbreiden van zijn bevoegdheden noodzakelijk waren, zodat het zwaartepunt inzake markttoezicht en –

regulering niet langer bij de minister, maar wel bij het BIPT zou komen te liggen. 

II. BIPT sui generis (2003 ‐ ...) 

1. Achtergrond: consultatie hervorming markttoezicht in post en telecommunicatie 

HERVORMING BIPT – STUDIE EN CONSULTATIE – De werkzaamheden met betrekking tot de hervorming van het 

toezicht op de markten voor post en  telecommunicatie werden de  facto op gang getrokken door een 

onafhankelijke studie over de werking van het BIPT1302 en door een publieke consultatie over mogelijke 

scenario’s voor de toekomst1303. 

HERVORMING BIPT – CONSULTATIE – UITGANGSPUNT EN KRITIEK –  In het ter consultatie voorgelegde document 

werd  evenwel  vooral  aandacht  besteed  aan  het  afscheiden  van  de  regelgevende  en  de 

markttoezichthoudende  functie1304. De meerderheid  van de Belgische marktspelers drukte bij monde 

van  hun  belangenvereniging1305  in  zijn  antwoord  zijn  bezorgdheid  uit  omtrent  dit  verkeerde 

uitgangspunt  en  benadrukte  dat  het  probleem  waaraan  de  voorgestelde  hervorming  een  oplossing 

moest  brengen,  betrekking  had  op  de  scheiding  tussen  de  exploitatie  van  netwerken  en  diensten 

enerzijds, en de regelgeving en het markttoezicht anderzijds. Verder stelde het Platform wel dat iedere 

mogelijke  schijn  van  belangenvermenging  moest  worden  vermeden,  door  de  toezichthoudende 

instantie  voldoende  onafhankelijk  te  organiseren,  teneinde  haar  toe  te  laten  haar  opdrachten  zo 

autonoom mogelijk uit te voeren, en om beïnvloeding door andere actoren te vermijden1306. 

HERVORMING  BIPT  –  CONSULTATIE  –  VOORGESTELDE  DUBBELE  STRUCTUREN  EN  KRITIEK  –  Om  de  volgens  het 

consultatiedocument  noodzakelijke  scheiding  tussen  regelgeving  en  markttoezicht  vorm  te  geven, 

werden  twee  afzonderlijke  instanties  voorgesteld,  waarvan  de  ene  met  het  voorbereiden  van 

regelgeving, en de andere met markttoezicht zou worden belast. Beide zouden vervolgens een bepaalde 

mate  van  autonomie  toegekend  krijgen. Ook  op  deze  dubbele  structuur werd  door  de marktspelers 

kritiek geuit, vooral omdat  zij het  risico op belangenvermenging  tussen de beleidsvoorbereidende en 

markttoezichthoudende  taken  niet  cruciaal  achtten.  Om  die  reden  pleitten  zij  voor  een  duidelijke 

beperking van de beleidsvoorbereidende  instantie, zowel qua bevoegdheden en taakomschrijving, qua 

autonomie  en  administratief  statuut,  als  qua  tijdelijkheid  van  de  oprichting  ervan.  Daartegenover 

                                                            
1302

 Zie  ter  zake de   offerte‐aanvraag van het BIPT  inzake de “ontwikkeling van een voorontwerp van wet  ter  regulering en 
reglementering van de telecommunicatie‐ en de postsector”, Pb.S. 9 maart 2001, afl. 48.  

1303
 Med. minister van telecommunicatie en overheidsbedrijven, de heer Rik Daems 20 april 2001, Consultatie over de toekomst 

van de regulering van de post‐ en telecommunicatiesector,  beschikbaar op: www.bipt.be. 

1304 Sommige Franstalige rechtsleer lijkt daarvoor de voorzet te hebben gegeven, door de termen “rôle réglementaire” en “rôle 
administratif” in verband met het optreden van de minister te hanteren. Zie ter zake: F. DEHOUSSE en T. ZGAJEWSKI, "Basculement 
du marché  belge  des  télécommunications:  dans  la  concurrence  totale:  les  nouvelles  perspectives ouvertes  par  la  loi  du  19 
décembre 1997, JT 1999, 85‐86.  

1305
 Het Platform Service Providers & Telecom Operators, hierna verkort weergegeven als: “het Platform”. 

1306
 Antwoord Platform Telecom & Service Providers 10 mei 2001 op het  in  voetnoot 1303  vermelde  consultatiedocument, 

onuitg. 
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benadrukten  zij  het  absolute  belang  van  het  toekennen  van  voldoende  autonomie  en  bijkomende 

bevoegdheden  aan de markttoezichthoudende  instantie. Bij het uittekenen  van de  structuur daarvan 

gaven de nieuwe nieuwkomers op de markten te kennen van mening te zijn dat een evenwicht diende 

te worden gevonden tussen de noodzaak van onafhankelijkheid van de  instantie  (met het oog op een 

autonoom functioneren) enerzijds, en het publiekrechtelijke verbod om een te grote afstand te creëren 

tussen  het  centrale  bestuur  en  de  verzelfstandigde  entiteit  (scheiding  der  machten,  verbod  op 

bevoegdheidsdelegatie) anderzijds. 

HERVORMING  BIPT  –  CONSULTATIE  –  ORGANISATIE  MARKTREGULERING  –  Voor  de  markttoezichthoudende 

instantie stelde het consultatiedocument twee mogelijke modellen voor. Het eerst daarvan  leek zowel 

wat haar benaming (“Commissie voor de Regulering van de Postdiensten en Telecommunicatie (CRPT)”) 

als haar statuut betreft vooral geïnspireerd op de bestaande Commissie voor Regulering van Elektriciteit 

en Gas  (CREG),  terwijl het  tweede  (een  toezichthoudende  instantie die onmiddellijke verantwoording 

verschuldigd  is  aan het  Parlement)  eerder  leek  te  verwijzen naar het model  van  instanties  zoals het 

Rekenhof, of de federale ombudsmannen.  

2. BIPT‐wet 2003 

a. Inleiding: fragmentatie op wetgevend niveau  

HERVORMING MARKTTOEZICHT – AFZONDERLIJK WETSONTWERP OVER  INSTITUTIONELE ASPECTEN – Met de resultaten 

van de consultatie op zak, werd een eerste voorontwerp van wet over de  institutionele aspecten  in de 

post‐  en  telecommunicatiesector  door  de  regering  voorbereid  en  vervolgens  op  11  juli  2002  aan  de 

Kamer  van Volksvertegenwoordigers  voorgelegd. Met dat ontwerp wilde de  regering uiteindelijk een 

antwoord bieden op de  steeds  terugkerende  klachten met betrekking  tot het  juridisch  statuut en de 

inhoudelijke autonomie van het BIPT. Oorspronkelijk had dit ontwerp enkel de bedoeling de relevante 

bepalingen van Titel III van de WHOB1307 over te nemen en ze  ‐ waar nodig ‐  aan te passen om het BIPT 

toe  te  laten zijn  rol als markttoezichthouder efficiënter  te vervullen. Maar door de vertraging die het 

ontwerp tijdens zijn voorbereiding had opgelopen, werd gaandeweg duidelijk dat de nieuwe Europese 

richtlijnen niet zonder meer terzijde konden worden gelaten1308. Hier en daar werden enkele van deze 

aspecten dus in het ontwerp opgenomen, maar het was meteen duidelijk dat de nieuwe BIPT‐wet geen 

volledige omzetting van de institutionele aspecten van de toen nieuwe Europese richtlijnen beoogde. De 

omzetting van de  intussen ruimschoots gepubliceerde en  inwerkinggetreden Europese richtlijnen werd 

bijna  sine  die  naar  later  ogenblik  doorgeschoven1309.  De  opsplitsing  tussen  de materiële  bepalingen 

inzake de organisatie van de markten enerzijds, en de bepalingen met betrekking tot het toezicht erop 

anderzijds werd zo “ingebakken” in de federale wetgeving voor de telecommunicatiesector. 

                                                            
1307

 Hoofdzakelijk: de artikelen 71 tot en met 81 WHOB. 

1308
 De Raad van State merkte dit overigens ook op in zijn advies over het voorontwerp. Zie RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij het 

voorontwerp  van wet met  betrekking  tot  het  statuut  van  de  regulator  van  de  Belgische  post‐en  telecommunicatie‐sector, 
Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 54‐57. 

1309
 Verslag namens de commissie voor de infrastructuur bij ontwerp van BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/009, 6. 
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HERVORMING MARKTTOEZICHT – OPSPLITSING WETSONTWERP – Op het niveau van de wetgeving werd bovendien 

een zekere fragmentatie veroorzaakt door het reglement van de Kamer, dat stelt dat bepalingen die ook 

door  de  Senaat  dienen  te  worden  goedgekeurd,  in  een  afzonderlijk  wetsontwerp  moeten  worden 

opgenomen1310.  Daarom  werden    ‐  evenwel  pas  in  een  veel  later  stadium  van  de  parlementaire 

werkzaamheden  ‐    de hoofdstukken  in  verband met  rechtsmiddelen  en  geschillenbeslechting  uit het 

ontwerp  van  wet  met  betrekking  tot  het  statuut  van  de  regulator  van  de  Belgische  post‐  en 

telecommunicatiesector gelicht en hernoemd tot het wetsontwerp 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 telecommunicatiesector1311. 

HERVORMING  MARKTTOEZICHT  –  OVERZICHT  –  De  belangrijkste wetgevende  bepalingen  voor  de  Belgische 

telecommunicatiesector  en  het  toezicht  daarop  zijn  dus  terug  te  vinden  in  vier  verschillende 

basiswetten, met name de twee wetten van 17 januari 2003 over de institutionele aspecten, de wet van 

13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige 

juridische bepalingen  inzake elektronische communicatie. Al deze bepalingen worden hierna uitvoerig 

toegelicht1312. 

   

                                                            
1310

 Art. 62, §2, al. 2 Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

1311
 Zie ter zake: Parl.St. Kamer 2001‐02, nrs. 1937/012, 1937/013 en 1937/015. 

1312
 Kritiek op de chaotische hervorming van 2003 en het uitblijven van de hervorming van de materiële bepalingen,  zie: F. 

DEHOUSSE  EN  T.  ZGAJEWSKI,  “Les  nouveaux  développements  de  la  réglementation  des  télécommunications  en  Belgique  (1999‐
2003)”,  JT 2003, 425‐433, waaruit we de  lezer  volgend  citaat niet willen onthouden:  “Cela dit,  la  régulation du  secteur des 
télécommunications paraît  toujours  lente et souvent myope, ce qui se  reflète dans  les appréciations de nombre d’entreprises 
ainsi que dans les rapports de la Commission européenne. Les structures de la régulation ont certes connu une réforme à la fin 
de  la  législature. Toutefois, sa mise en oeuvre assez chaotique  indique qu’elles n’apporteront pas aisément  les améliorations 
espérées.  [alinea]  La  lecture  des  textes  reflète  avec  force  ce  désordre  à  la  fois  de  conception  et  d’organisation. A  force  de 
remodelages dans  toutes  les directions,  la  lecture de  la  loi de 1991 est devenue un exercice presque aussi  compliqué que  le 
déchiffrage des papyrus de la XVIIIe dynastie des pharaons égyptiens. La consolidation des législations annoncée en 1997 n’avait 
toujours pas été  réalisé en 2003. Certaines des mesures annoncées dans  la  loi du 19 décembre 1997 n’ont  toujours pas été 
adoptées. L’utilisation répétée des lois‐programmes renforce le sentiment d’une approche peu structurée de la réglementation. 
La multiplication  des  errata  suggère  la  constance  d’une  relative  improvisation,  tout  comme  les  révisions  dichotomiques  de 
certains arrêtés. La prochaine législature fédérale abordera par conséquent des défis considérables si les autorités s’attèlent — 
enfin — à rendre leur intervention plus accessible.”. 
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b. Overzicht structuur BIPT‐wet 

HERVORMING MARKTTOEZICHT – STRUCTUUR BIPT‐WET – De structuur van de uiteindelijk goedgekeurde BIPT‐

wet ziet er in het algemeen als volgt uit: 

 
Hoofdstuk 1: Algemeen (art. 1 en 2) 
Hoofdstuk 2: De Raadgevende Comités (art. 3 tot 12) 
  Afdeling 1: Raadgevend Comité voor de telecommunicatie (art. 3 tot 7) 
  Afdeling 2: Raadgevend Comité voor de postdiensten (art. 8 tot 12) 
Hoofdstuk 3: Het Instituut (art. 13 tot 28) 
  Afdeling 1: Algemeen (art. 13) 
  Afdeling 2: Bevoegdheden en opdrachten (art. 14 en 15) 
  Afdeling 3: De Raad (art. 16 tot 23) 
    Onderafdeling 1: Algemeen (art. 16) 
    Onderafdeling 2: Samenstelling (art. 17 en 18) 
    Onderafdeling 3: Werking (art. 19 tot 21) 
    Onderafdeling 4: Huishoudelijk reglement (art. 22) 
    Onderafdeling 5 Vertrouwelijkheid (art. 23) 
  Afdeling 4: De leden van het personeel van het Instituut (art. 24 tot 28) 
    Onderafdeling 1: Officieren van gerechtelijke politie (art. 24 en 25) 
    Onderafdeling 2: Organisatie (art. 26) 
    Onderafdeling 3: Werking (art. 27 en 28) 
Hoofdstuk 4: Financiering (art. 29 tot 33) 
Hoofdstuk 5: Controle (art. 34 tot 36) 
Hoofdstuk 6: Diverse bepalingen (art. 37) 
Hoofdstuk 7: Strafbepalingen (art. 38) 
Hoofdstuk 8: Wijzigings‐ en slotbepalingen (art. 39 tot 44) 

 

c. Doelstellingen 

HERVORMING MARKTTOEZICHT – DOELSTELLINGEN BIPT‐WET – MARKTREGULERING – INLEIDING – Aan alle problemen 

van vermeende en reële onafhankelijkheid wilde de nieuwe BIPT‐wet een einde maken door het BIPT 

zijn  huidige  eigen  rechtspersoonlijkheid  te  laten  behouden,  en  door  te  proberen  zoveel  mogelijk 

organieke of hiërarchische banden met de uitvoerende macht  te  verbreken1313. Bovendien  kent deze 

wet aan het BIPT ook meer bevoegdheden toe, aangezien de markttoezichthoudende en  ‐regulerende 

rol zo volledig en autonoom mogelijk aan het nieuwe BIPT wordt toegekend. Daartoe vormt de wet het 

BIPT om tot een  ‘instelling van openbaar nut met eigen rechtspersoonlijkheid sui generis’. Het statuut 

van het BIPT is daardoor dus niet langer gebaseerd op de wet toezicht instellingen openbaar nut, maar 

geïnspireerd op dat van bestaande toezichthoudende instanties van andere economische sectoren, zoals 

de Commissie voor Bank‐ en Financiewezen1314, of de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 

                                                            
1313

 Zie: samenvatting van het ontwerp van BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 3: “Volgens het wetsontwerp, wordt 
een  nieuwe  instelling  van  openbaar  nut  opgericht, met  een  rechtspersoonlijkheid  die  geen  enkele  band meer  heeft met  de 
minister die bevoegd is voor de betrokken sectoren. De instelling zal een Raad hebben die alle beslissingen neemt die het nieuwe 
Instituut binden.”. Terloops weze opgemerkt dat wij van oordeel zijn dat precies “de afwezigheid van enige band met de voor 
die  sectoren  bevoegde minister”  één  van  de  belangrijkste  verkeerde  uitgangspunten  is  en  overigens  niet  vereist  door  de 
Europese richtlijnen. 

1314
 Veelal wordt kennelijk abstractie gemaakt van het feit dat de CBFA wel nog een parastatale van de categorie C is…  
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en het Gas. Het nieuwe BIPT geniet meer autonomie, aangezien aan het hoofd van het BIPT een Raad 

staat van 4 leden. Deze Raad kan alle nodige en nuttige handelingen stellen voor de uitoefening van de 

bevoegdheden van het BIPT. De leden van de Raad worden op voorstel van de minister en na overleg in 

de ministerraad door de Koning benoemd voor hernieuwbare termijnen van 6 jaar. 

HERVORMING MARKTTOEZICHT – DOELSTELLINGEN BIPT‐WET – MARKTREGULERING – NUANCERING   – Toch dient  te 

worden  opgemerkt  dat  de wetgever  van  oordeel was  dat  de  autonomie  van  het  nieuwe  BIPT  niet 

absoluut  kon  zijn.  Zowel  aan  de  ministerraad  als  aan  de  Koning  worden  daarom  een  aantal 

bevoegdheden toegekend met als doelstelling om de politieke verantwoordelijkheid van de uitvoerende 

macht te handhaven1315. Zo kan de ministerraad de uitvoering van een beslissing van het BIPT schorsen 

wanneer het BIPT met dit besluit de wet overtreedt of het algemeen belang schaadt en kunnen de leden 

van de Raad worden afgezet bij een in ministerraad overlegd besluit. Verder is de ministerraad bevoegd 

om het huishoudelijk reglement van de Raad vast te stellen. Ook aan de Koning en/of sommige van zijn 

ministers worden een aantal controlebevoegdheden toegekend. Zo kan Hij onder meer het organigram 

en de personeelsformatie van het BIPT vaststellen, en dienen het begrotingsontwerp en het budget van 

het BIPT door de ministers van begroting en  financiën  te worden goedgekeurd en aan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers  te worden meegedeeld. Verder oefent de minister  van begroting een  recht 

van  controle  uit  op  de  besluiten  van  het  BIPT  die  een  financiële  en  budgettaire  weerslag  hebben. 

Tenslotte dient de Raad  jaarverslagen over te maken aan de minister voor telecommunicatie en moet 

het BIPT halfjaarlijkse beheersplannen opmaken waarin de planning van zijn activiteiten, doelstellingen 

en de middelen die het van plan is in te zetten, worden uiteengezet. 

HERVORMING MARKTTOEZICHT – DOELSTELLINGEN BIPT‐WET – BELEIDSVOORBEREIDING – Behalve aan het doel om 

mogelijke belangenvermenging  tussen de operationele en  regelgevende belangen van de overheid  te 

vermijden,  kwam  de  BIPT‐wet  tevens  tegemoet  aan  de  noodzaak  om  het  federale  departement 

“telecommunicatie”  voor  te  bereiden  op  de  algehele  hervorming  van  de  federale  administratie  (de 

zogenaamde  “Copernicus‐hervorming”).  Het  uitgangspunt  daarbij  was  dat  de  minister  en  zijn 

administratie  enkel  de  verantwoordelijkheid  zouden  behouden  voor  de  regelgeving,  terwijl  het  BIPT 

belast  zou  worden  met  markttoezicht.  Wat  het  beleidsvoorbereidend  aspect  betreft,  kwam  de 

hervorming hierop neer dat het hervormde kabinet van de minister voor telecommunicatie zou worden 

omgevormd tot een afzonderlijke Programmatorische Overheidsdienst (POD) ‘Telecommunicatie’. Deze 

dienst  zou  in  de  federale  administratie  worden  ondergebracht  bij  de  algemene  Federale 

Overheidsdienst (FOD) ‘Economie’. De POD telecommunicatie werd in uitvoering hiervan eerst opgericht 

en vervolgens  zonder ooit echt operationeel  te  zijn geweest vervangen door een nieuwe directoraat‐

generaal ‘Informatiemaatschappij’ binnen diezelfde FOD Economie.  

HERVORMING MARKTTOEZICHT – KRITIEK – FOUTIEF UITGANGSPUNT  ... – Bij al deze bepalingen kan de volgende 

kritische noot worden geplaatst. Het is met name moeilijk te begrijpen waarom het afzonderen van de 

“regelgevende”  en  “markttoezichthoudende”  taken  door de BIPT‐wet  zo wordt  benadrukt. Noch  het 

                                                            
1315

 Verslag namens de commissie voor de infrastructuur bij ontwerp van BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/009, 5 e.v. 
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huidige, noch het  toekomstige Europese  recht  leggen deze vereiste  immers op. Ten overvloede weze 

herinnerd aan artikel 3 kaderrichtlijn, dat ter zake stelt: “de lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid 

van de nationale regelgevende instanties door ervoor te zorgen dat zij juridisch gezien onderscheiden zijn 

van en  functioneel onafhankelijk zijn van alle organisaties die elektronische‐communicatienetwerken,  ‐

apparatuur  of  ‐diensten  aanbieden.  Lidstaten  die  de  eigendom  van  of  de  zeggenschap  over 

elektronische‐communicatienetwerken en/of  ‐diensten aanbiedende ondernemingen behouden,  zorgen 

voor  een  daadwerkelijke  structurele  scheiding  tussen  de  regelgevende  taken  en  de met  eigendom  of 

zeggenschap  verband  houdende  activiteiten”.  Wat  wordt  vereist,  is  niet  de  “regelgeving”  en  de 

“markttoezicht” van elkaar te scheiden, maar wel ervoor te zorgen dat bij het uitvoeren van deze beide 

opdrachten geen mogelijke belangenvermenging zou kunnen ontstaan met het beheer van de belangen 

die  de  overheid  al  dan  niet  behoudt  in  aanbieders  van  elektronische‐communicatienetwerken  of  –

diensten. Het is allicht in deze zin dat de opmerking van de Raad van State bij het voorontwerp van BIPT‐

wet dient  te worden begrepen: “op  te merken valt  […] dat het Europees  recht niet voorschrijft dat de 

regulariserende [sic]  instantie onafhankelijk dient te zijn van de politieke autoriteiten, maar wel van de 

instellingen  die  telecommunicatienetwerken  of  –diensten  exploiteren”1316.  Terecht  merkt  de  Raad 

overigens op dat de wetgever zich met deze oefening op de grens van de grondwettelijke beginselen van 

bevoegdheidsoverdracht  begeeft,  aangezien  bevoegdheden  in  principe  niet  kunnen  worden 

overgedragen  aan  personen  over  wier  activiteiten  de  publieke  overheid  geen  zeggenschap  heeft. 

Vermits de  taken van het BIPT al aanzienlijk waren  (bijvoorbeeld op het  vlak  van het  toekennen van 

vergunningen,  van  marktregulering,  of  van  geschillenbeslechting)  en  in  de  toekomst  nog  worden 

uitgebreid, dienen voldoende garanties te worden ingelast om de politieke verantwoordelijkheid van de 

uitvoerende macht overeind te houden1317. 

HERVORMING MARKTTOEZICHT – KRITIEK –  ... GEBASEERD OP FOUTIEVE  INTERPRETATIE VAN RICHTLIJNEN  ... – De vraag 

rijst bijgevolg of het niet meer opportuun ware  geweest om  zich  toe  te  spitsen op wat wel door de 

richtlijnen  wordt  vereist,  namelijk  een  daadwerkelijke  structurele  scheiding  tussen  de  regelgevende 

taken  en  de met  eigendom  of  zeggenschap  verband  houdende  activiteiten.  Ervan  uitgaande  dat  de 

richtlijn met het begrip “regelgevende taken” zowel markttoezicht als regelgeving bedoelt, volstaat het 

immers niet enkel te proberen het markttoezicht (i.c. door het BIPT) zo onafhankelijk mogelijk van de 

regelgeving  (i.c. de minister of de  regering) te  laten verlopen. Een daadwerkelijk structurele scheiding 

moet worden gerealiseerd tussen markttoezicht én regelgeving aan de ene kant, en het beheer van de 

overheidsbelangen aan de andere kant1318. 

HERVORMING MARKTTOEZICHT – KRITIEK – ... EN OP DRUK VAN DE EUROPESE COMMISSIE ... – Deze opvatting lijkt ook 

te  worden  gedeeld  door  de  Europese  Commissie,  die  bij monde  van  haar  toenmalige  Commissaris 

                                                            
1316

 RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij het voorontwerp van wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische 
post‐en telecommunicatie‐sector, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 57. 

1317
 RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij het voorontwerp van wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische 

post‐en telecommunicatie‐sector, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 57‐64. 

1318
 Supra Hoofdstuk 1. Afdeling B. II. “Onafhankelijkheid”, p. 250 e.v. 
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Liikanen  opmerkte  dat  de  minister  van  telecommunicatie  in  de  BIPT‐wet  nog  te  veel 

controlemogelijkheden over het BIPT overhoudt, zodat het risico op belangenvermenging blijft bestaan. 

In  zijn  advies over het  voorontwerp  van BIPT‐wet  gaf de  commissaris bijvoorbeeld  aan  dat hij  graag 

meer garanties zou krijgen over het feit dat de rol van de minister bij het voorstellen van leden van de 

Raad  niet  zou  interfereren met  zijn  functie  als  beheerder  van  het  overheidsbelang  in  de  historische 

operator. Een gelijkaardige opmerking maakt de  commissaris overigens ook over het afzetten van de 

raadsleden1319. 

d. Statuut BIPT: gecontroleerde onafhankelijkheid 

i. Oprichting en statuut 

BIPT – INSTELLING VAN OPENBAAR NUT MET RECHTSPERSOONLIJKHEID – PRINCIPE – Artikel 13 BIPT‐wet bepaalt dat 

het BIPT de rechtspersoonlijkheid verderzet die eraan werd toegekend op grond van artikel 71, eerste 

alinea WHOB: “Het Instituut zet de rechtspersoonlijkheid bepaald in artikel 71, eerste lid, van de wet van 

21 maart 1991 voort en oefent de bevoegdheden ervan uit.”.  

Deze wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke voorontwerp van wet1320, werd luidens de memorie 

van toelichting1321 doorgevoerd op advies van de Raad van State, die hierover had opgemerkt “dat het 

veel eenvoudiger zou zijn te bepalen dat het Instituut zijn rechtspersoonlijkheid behoudt”. Op die manier 

konden  immers een heel aantal bepalingen die voorzagen  in de overdracht van het vermogen en het 

personeel van het BIPT worden geschrapt. Bovendien zou het verderzetten van de rechtspersoonlijkheid 

niet verhinderen dat een radicale wijziging zou worden aangebracht aan het statuut van het BIPT1322. 

BIPT – INSTELLING VAN OPENBAAR NUT MET RECHTSPERSOONLIJKHEID – ADMINISTRATIEVE OVERHEID  – In de memorie 

van toelichting wordt overigens expliciet bevestigd dat het BIPT als een instelling van openbaar nut als 

een bestuursorgaan (of administratieve overheid) moet worden beschouwd, zodat onder meer de wet 

van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, en de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen op het BIPT van toepassing zijn1323. 

BIPT –  INSTELLING VAN OPENBAAR NUT MET RECHTSPERSOONLIJKHEID – NUANCERING – Aangezien de BIPT‐wet tot 

doel had om het vernieuwde BIPT de rechtspersoonlijkheid uit de WHOB te laten verderzetten, werd in 

tegenstelling tot de andere alinea’s van artikel 71 WHOB de eerste alinea niet opgeheven door artikel 41 

BIPT‐wet. Opmerkelijk  is  echter dat  door  artikel  158  van  de  latere wet  van  25  april  2007  houdende 

                                                            
1319

 Brief EU‐commissaris E. Liikanen aan de minister van telecommunicatie, de heer Rik Daems 4 maart 2002, nr. D(2002)388 
(niet gepubliceerd). 

1320
  Zie  artikel  12  voorontwerp  van  BIPT‐wet,  dat  stelde:  “Er  wordt  een  autonome  instelling  van  openbaar  nut  met 

rechtspersoonlijkheid opgericht, genaamd : « Belgisch Instituut voor postdiensten”, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 34. 

1321
 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 9 en 14‐15. 

1322
 Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001,  67 (punt 8). 

1323
 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001,  14‐15. 
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diverse  bepalingen  (IV)1324  artikel  71 WHOB  in  zijn  geheel  werd  opgeheven.    Over  de  vraag  of  de 

integrale opheffing van artikel 71 niet tot problemen zou  leiden, nu artikel 13 BIPT‐wet enkel bepaalt 

dat het BIPT de rechtspersoonlijkheid uit de WHOB verderzet, stelt de memorie van toelichting bij die 

bepaling1325: “Artikel 71, dat het Instituut opricht, kan worden opgeheven aangezien de continuïteit van 

de rechtspersoonlijkheid ervan wordt gegarandeerd door artikel 13, eerste lid van de wet van 17 januari 

2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post‐ en telecommunicatiesector”. 

Het  is niet duidelijk of de Raad van State zich hierover heeft uitgesproken1326, maar o.i. was het  toch 

minstens eleganter geweest om naar aanleiding hiervan ook artikel 13, alinea 1 BIPT‐wet aan te passen. 

BIPT –    ZETEL  – De  tweede  alinea  van  artikel  13 BIPT‐wet bepaalt dat het BIPT  zijn  zetel heeft  in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Terwijl het BIPT sinds zijn oprichting gehuisvest was  in de Astrotoren, 

Sterrekundelaan 14  te Sint‐Joost‐ten‐Node,  is het sinds 25  februari 2008 verhuisd naar gebouw C van 

het Ellipsgebouw, in de Koning Albert II‐laan 35 te Schaarbeek. 

BIPT – VERBOD OP COMMERCIËLE ACTIVITEITEN –  Verder bepaalt de derde alinea van artikel 13 BIPT‐wet dat 

het BIPT geen enkele commerciële activiteit mag uitoefenen. 

BIPT – EINDE PARASTATALE A,  STATUUT  SUI GENERIS – Aan het volledige en stringente hiërarchische  toezicht 

van de minister over het BIPT kwam een einde door artikel 43 BIPT‐wet, dat het BIPT schrapte uit de lijst 

van de parastatalen van de categorie A uit de wet toezicht instellingen openbaar nut enerzijds, en door 

artikel 41, 1° BIPT‐wet, dat de tweede en derde alinea van artikel 71 WHOB ophefte anderzijds. Door 

datzelfde  artikel  werden  overigens  ook  nagenoeg  alle  andere  bepalingen  over  het  administratieve 

statuut van het BIPT1327 uit de WHOB opgeheven. Voor de precieze vaststelling van de contouren van 

het  administratieve  statuut  sui  generis  van  het  BIPT  is  dus  een  grondige  analyse  van  de  overige 

bepalingen van de BIPT‐wet doorslaggevend. 

ii. Taken, bevoegdheden en instrumenten 

BIPT  –  OPDRACHTEN    –    ARTIKEL  14  BIPT‐WET  –  OVERZICHT  –    Artikel  14  BIPT‐wet  is  zonder  twijfel  de 

belangrijkste bron met betrekking tot de bevoegdheden en opdrachten van het BIPT. Terwijl het in zijn 

eerste paragraaf een overzicht geeft van de belangrijkste algemene en materiële  taken van het BIPT, 

geeft zijn tweede paragraaf een overzicht van de belangrijkste  instrumenten en bevoegdheden die het 

BIPT bij de uitoefening van zijn bevoegdheden ter beschikking staan. 

                                                            
1324

 BS 8 mei 2007. 

1325 MvT bij Wet houdende diverse bepalingen (IV), Parl.St. Kamer 2006‐07, nr. 2873/001, 107. 

1326
 Adv.RvS 19 december 2006, nr. 41.868/4 bij wet houdende diverse bepalingen (IV), Parl.St. Kamer 2006‐07, nr. 2873/001, 

297, waarin de Raad melding maakt van een eerder advies van 6 november 2006 (nr. 41.475/4) op een voorontwerp van wet 
dat kennelijk nooit in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ingediend. 

1327
 Supra. Zie onder meer de artikelen 72 (vertegenwoordigings‐ en beheersbevoegdheid minister), 73 en 74 (administratief en 

geldelijk statuut personeel) WHOB. Art. 41 BIPT‐wet hefte ook de artikelen in verband met de algemene bevoegdheden van het 
BIPT (hoofdzakelijk: de artikelen 75 t.e.m. 79ter WHOB) op. 
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BIPT – OPDRACHTEN –  ARTIKEL 14 §1 BIPT‐WET – ALGEMENE MATERIËLE TAKEN – OVERZICHT –  De materiële taken 

en  opdrachten  van  het  BIPT  worden  door  artikel  14  §1  BIPT‐wet  bepaald  en  vallen  uiteen  in  zes 

categorieën.  Zo  beschikt  het  BIPT  in  het  algemeen  over  de  volgende  taken  met  betrekking  tot 

elektronische‐communicatienetwerken  en  elektronische‐communicatiediensten,  eindapparatuur  en 

radio‐apparatuur: het formuleren van adviezen1328, het nemen van administratieve beslissingen1329, het 

toezicht op de naleving van de wet‐ en regelgeving inzake telecommunicatie1330 en radio‐omroep in het 

tweetalige  gebied  Brussel‐Hoofdstad1331,  het  verzoenen  van  aanbieders  van  netwerken  en  diensten 

ingeval  van  een  geschil1332,  de  voorbereiding  van  de  toepassing  van  inwerking  getreden  Europese 

richtlijnen  inzake  telecommunicatie1333  en  het  in  bepaalde  gevallen  vervangen  van  door  het  hof  van 

beroep  vernietigde  beslissingen1334.  Naast  deze  algemene  taken  kunnen  aan  het  BIPT  door wet‐  en 

regelgevende instrumenten ook andere taken worden opgedragen. 

BIPT  –  OPDRACHTEN  –    ARTIKEL  14  §1,  1°  BIPT‐WET  –  ADVIESVERLENING  –    De  eerste  algemene materiële 

opdracht  van  het  BIPT  heeft  betrekking  op  het  formuleren  van  adviezen.  Het  BIPT  kan  dergelijke 

adviezen formuleren op eigen initiatief, in de gevallen waarin de wetten of besluiten erin voorzien, of op 

verzoek van de minister die bevoegd  is voor de  telecommunicatie. Met betrekking  tot hun mogelijke 

draagwijdte, stelt de memorie van toelichting bij deze bepaling dat de adviezen die op eigen initiatief of 

op  verzoek worden  verstrekt, betrekking  kunnen hebben op alle aangelegenheden of activiteiten die 

onder de bevoegdheid van het BIPT vallen, ongeacht of het gaat om de bijzondere bevoegdheden van 

                                                            
1328

  Art.  14  §1,  1°  BIPT‐wet,  na  wijzigingen  en  gedeeltelijke  vernietiging  door  GwH  14  juli  2004,  nr.  132/2004,  met 
inwerkingtreding op 31 december 2005 vervangen door artikel 73 wet 20  juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29  juli 
2005, err. 30 augustus 2005. 

1329
 Art. 14 §1, 2° BIPT‐wet, na gedeeltelijke vernietiging door GwH 14  juli 2004, nr. 132/2004, met  inwerkingtreding op 31 

december 2005 vervangen door artikel 73 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 30 augustus 2005. 

1330
 Art. 14 §1, 3° BIPT‐wet, na gedeeltelijke vernietiging door GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, vervangen door artikel 157 WEC 

en door artikel 73 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 30 augustus 2005. 

1331
 Art. 14 §1, 3° in fine BIPT‐wet, na gedeeltelijke vernietiging door GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004 vervangen door artikel 157 

WEC en door artikel 73 wet 20  juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29  juli 2005, err. 30 augustus 2005 en vervolgens 
gewijzigd door artikel 59, 1° van de wet van 16 maart 2007 tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten 
voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel‐Hoofdstad 
alsook  van  de  wet  van  17  januari  2003  met  betrekking  tot  het  statuut  van  de  regulator  van  de  Belgische  post‐  en 
telecommunicatiesector, BS 5 april 2007. 

1332
 Art. 14 §1, 4° BIPT‐wet, na gedeeltelijke vernietiging door GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004 vervangen door artikel 157 WEC 

en door artikel 73 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 30 augustus 2005 en vervolgens gewijzigd 
door artikel 59, 2°  van de wet  van 16 maart 2007  tot wijziging  van de wet  van 30 maart 1995 betreffende de netten voor 
distributie  voor  omroepuitzendingen  en  de  uitoefening  van  omroepactiviteiten  in  het  tweetalig  gebied  Brussel‐Hoofdstad 
alsook  van  de  wet  van  17  januari  2003  met  betrekking  tot  het  statuut  van  de  regulator  van  de  Belgische  post‐  en 
telecommunicatiesector, BS 5 april 2007. 

1333
 Art. 14 §1, 5° BIPT‐wet, zoals ingevoegd door artikel 443 wet 22 december 2003, BS 31 december 2003, en na gedeeltelijke 

vernietiging door GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, met inwerkingtreding op 31 december 2005 vervangen door artikel 73 wet 20 
juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 30 augustus 2005. 

1334
 Art. 14 §1, 6° BIPT‐wet, zoals ingevoegd door art. 2 wet 18 mei 2009, BS 4 juni 2009. 
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het BIPT, dan wel om zijn algemene bevoegdheden. Op dit vlak vermeldt de memorie expliciet dat het 

BIPT op grond van deze bepaling adviezen kan geven over geschillen tussen operatoren1335. 

BIPT – OPDRACHTEN –   ARTIKEL 14 §1, 2° BIPT‐WET – NEMEN VAN ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN –   Verder heeft 

het BIPT het nemen van administratieve beslissingen tot taak. De memorie bij deze bepaling stelt dat 

deze beslissingen “een dwingende waarde hebben”1336. Ondanks het  feit dat daaruit weinig blijkt over 

het precieze statuut van de beslissingen van het BIPT, blijkt uit deze bepaling toch    ‐ ten overvloede  ‐  

dat het BIPT moet beschouwd worden als een administratieve overheid. Op de individuele beslissingen 

die het BIPT neemt, zijn de wetten van 18  juli 1966 op het gebruik van de talen  in bestuurszaken niet 

van toepassing1337. 

BIPT – OPDRACHTEN –   ARTIKEL 14 §1, 3° BIPT‐WET – TOEZICHT OP DE NALEVING VAN DE WET – Artikel 14 §1, 3° 

BIPT‐wet kent aan het BIPT een algemene opdracht toe  inzake toezicht op de naleving van de wet‐ en 

regelgeving  voor  de  post‐  en  telecommunicatiemarkten  in  België  en  op  de  niet‐uni‐communautaire 

omroepmarkten in het tweetalige gebied Brussel‐Hoofdstad1338. Luidens de memorie is het dus de taak 

van het BIPT om erover te waken dat alle marktspelers de verschillende wettelijke en administratieve 

bepalingen die op hen van toepassing zijn, nauwgezet naleven1339.  

BIPT – OPDRACHTEN –    ARTIKEL 14 §1, 4° BIPT‐WET –  VERZOENING  TUSSEN  AANBIEDERS – De  vierde  algemene 

materiële taak die artikel 14 §1 BIPT‐wet aan het BIPT opdraagt,  is om  in geval van een geschil tussen 

aanbieders van telecommunicatienetwerken, –diensten of –apparatuur, of van een geschil tussen niet‐

uni‐communautaire  aanbieders  van  elektronische‐communicatiediensten  of  ‐netwerken  of 

omroeporganisaties1340, voorstellen te formuleren om de partijen te verzoenen binnen een termijn van 

één  maand.  Aan  de  Koning  wordt  de  bevoegdheid  toegekend  om  de  nadere  regels  van  de 

verzoeningsprocedure  te  bepalen, wat  gebeurde  door  het  koninklijk  besluit  van  5 mei  20061341.  De 

                                                            
1335

 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 16. 

1336
 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 16. 

1337
 Brussel (18de k.) 19 mei 2009, AR 2007/302, nr. 3919, www.bipt.be (nr. 3086), 31‐32, r.o. 151‐157. 

1338 Art. 14 §1, 3° in fine BIPT‐wet, na gedeeltelijke vernietiging door GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004 vervangen door artikel 157 
WEC en door artikel 73 wet 20  juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29  juli 2005, err. 30 augustus 2005 en vervolgens 
gewijzigd door artikel 59, 1° van de wet van 16 maart 2007 tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten 
voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel‐Hoofdstad 
alsook  van  de  wet  van  17  januari  2003  met  betrekking  tot  het  statuut  van  de  regulator  van  de  Belgische  post‐  en 
telecommunicatiesector, BS 5 april 2007. 

1339
 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 16. 

1340
 Art. 14 §1, 4° BIPT‐wet, na gedeeltelijke vernietiging door GwH 14  juli 2004, nr. 132/2004, met  inwerkingtreding op 31 

december 2005 vervangen door artikel 73 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 30 augustus 2005 
en  vervolgens  gewijzigd  door  artikel  59,  2°  van  de wet  van  16 maart  2007  tot wijziging  van  de wet  van  30 maart  1995 
betreffende de netten  voor distributie  voor omroepuitzendingen en de uitoefening  van omroepactiviteiten  in het  tweetalig 
gebied  Brussel‐Hoofdstad  alsook  van  de wet  van  17  januari  2003 met  betrekking  tot  het  statuut  van  de  regulator  van  de 
Belgische post‐ en telecommunicatiesector, BS 5 april 2007. 

1341
 KB 5 mei 2006 betreffende een verzoeningsprocedure voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, 

BS 19 juni 2006. 
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verzoeningsprocedure  biedt  marktpartijen  de  mogelijkheid  om  op  informele  en  discrete  wijze  een 

oplossing te zoeken voor hun conflict, met de hulp en onder het toezicht van het BIPT. 

BIPT – OPDRACHTEN –  ARTIKEL 14 §1, 5° BIPT‐WET – VOORBEREIDING TOEPASSING EUROPESE RICHTLIJNEN – De vijfde 

algemene materiële bevoegdheid van het BIPT heeft betrekking op de opdracht om alle nuttige daden te 

stellen met als doel de voorbereiding van de toepassing van inwerking getreden Europese richtlijnen in 

de telecommunicatiesector1342.  In de memorie van toelichting bij deze bepaling wordt hieromtrent het 

volgende gesteld: “Op grond van artikel 28, eerste lid, van de kaderrichtlijn (Richtlijn 2002/21/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002) diende het BIPT reeds op 25 juli 2003 bevoegd te zijn 

om in de sector van elektronische communicatie relevante markten te definiëren en deze te analyseren. 

Omwille  van  vertraging  die  opgelopen  werd  bij  het  omzetten  van  deze  richtlijn,  dient  het  BIPT  de 

expliciete bevoegdheid te krijgen om deze beslissingen nu reeds voor te bereiden, zodat daardoor geen 

bijkomende  tijd  verloren  zou  gaan  na  de  inwerkingtreding  van  de  nieuwe wet  tot  omzetting  van  de 

betrokken richtlijnen. In dat licht kent dit artikel aan het BIPT de bevoegdheid toe om alle nuttige daden 

te  stellen om de  toepassing  van de nieuwe  richtlijnen  voor  te bereiden. Concreet  zal het  Instituut op 

grond van dit artikel onder meer bevoegd zijn om bij de operatoren  informatie op te vragen en deze te 

analyseren  teneinde  zijn  beslissingen  met  betrekking  tot  marktdefiniëring  en  marktanalyse  voor  te 

bereiden. Dit artikel heeft geen betrekking op het toekennen aan het Instituut van nieuwe regelgevende 

taken.” 1343. 

BIPT – OPDRACHTEN –   ARTIKEL 14 §1, 6° BIPT‐WET – VERVANGEN VAN VERNIETIGDE BESLUITEN – ALGEMEEN – Het 

BIPT  is  tenslotte  sinds  kort  ook  bevoegd  om  in  bijzondere  gevallen  een  door  het  hof  van  beroep 

vernietigd besluit te vervangen. Ter zake luidt de nieuwe bevoegdheidsgrond: “[Het BIPT] mag, mits de 

redenen  voor  de nietigverklaring worden  geëerbiedigd  en  de  omvang  van het  toepassingsgebied niet 

wordt gewijzigd, overgaan tot de vervanging van een door een rechterlijke autoriteit vernietigd besluit 

wanneer, wegens die nietigverklaring, één of meer doelstellingen beoogd  in de artikelen 6 tot 8 van de 

wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie niet langer worden gehaald.”1344. Uit de 

memorie van toelichting bij deze bevreemdende bepaling blijkt dat de wetgever met zijn initiatief vooral 

tot doel had te vermijden dat er op de markten een juridisch vacuüm zou kunnen ontstaan1345: hetzelfde 

hof van beroep dat besluiten van het BIPT kan vernietigen, had zich immers in zijn arresten reeds in die 

zin uitgesproken dat het BIPT geen retroactieve besluiten kan nemen1346. Verder stelt de memorie van 

                                                            
1342

 Art. 14 §1, 5° BIPT‐wet, zoals ingevoegd door artikel 443 wet 22 december 2003, BS 31 december 2003, en na gedeeltelijke 
vernietiging door GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, met inwerkingtreding op 31 december 2005 vervangen door artikel 73 wet 20 
juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 30 augustus 2005. 

1343
 MvT bij artikel 443 Programmawet van 22 december 2003, BS 31 december 2003, Parl.St. 2003‐2004, nr. 473/001 en nr. 

474/001, 205. 

1344
 Art. 14, §1 , 6° BIPT‐wet. Voor een eerste toepassing hiervan, zie B.R.BIPT 2 september 2009, www.bipt.be (nr. 3129) 

1345
 MvT bij ontwerp van wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische communicatie, Parl.St. Kamer 

2008‐09, nr. 1813/001, 5‐6. 

1346
 Brussel (9de k.) 14 oktober 2005, AR 2003/2339, nr. 6540, www.bipt.be (nr. 1972) 12, al. 4. Zie ter zake ook: Brussel 9 mei 

2008, AR 2005/1028, nr. 3644, www.bipt.be  (nr. 2803), 20‐23, r.o. 28‐35, waarin een zekere retroactieve werking wel wordt 
aanvaard. 
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toelichting  dat  de  terugwerkende  kracht  de  economische  regulering  doeltreffender  zal maken, meer 

bepaald in de volgende gevallen: 

 “wanneer  een  besluit  van  het  BIPT  betreffende  het  referentieaanbod  van  een  SMP‐
operator werd vernietigd, om  te vermeiden  [sic] dat een niet‐gereguleerde aanbod van 
deze  operator  van  toepassing  op  zijn  concurrenten  zou  zijn  vanaf  de  datum  van  het 
vernietigde besluit;  

 wanneer  een  besluit  van  het  BIPT  tot  vaststelling  van  de  maximumtarieven  werd 
vernietigd, om  te vermeiden  [sic] dat niet‐gereguleerde  (hogere of  lagere)  tarieven van 
toepassing gedurende de periode van juridische leemte zouden zijn wat in strijd is met de 
bepalingen die tariefeisen opleggen aan de operatoren, meer bepaald de verplichting tot 
kostenbasering van de prijzen; 

 wanneer  een  (principe)besluit  betreffende  een  marktanalyse  van  het  BIPT  werd 
vernietigd,  om  het  vervallen  te  vermeiden  [sic]  van  alle  besluiten  tot  operationele 
uitvoering van dat kaderbesluit door een domino‐effect; 

  wanneer een besluit van de Raad van het BIPT betreffende een of meer elementen van de 
universele dienst van elektronische communicatie of betreffende de bescherming van de 
consumenten  werd  vernietigd,  om  te  vermeiden  [sic]  om  de  concrete  situatie  van  de 
begunstigden van de universele dienst met terugwerkende kracht te wijzigen”1347. 

 
BIPT – OPDRACHTEN –   ARTIKEL 14 §1, 6° BIPT‐WET – VERVANGEN VAN VERNIETIGDE BESLUITEN – EVALUATIE – Deze 

bevoegdheid  van  het  BIPT  wordt  slechts  beperkt  door  het  feit  dat  het  BIPT  de  “redenen  voor  de 

nietigverklaring”  bij  het  nemen  van  zijn  nieuw  besluit  moet  eerbiedigen  en  de  “omvang  van  het 

toepassingsgebied” niet mag wijzigen enerzijds, en door het feit dat de nieuwe beslissing van het BIPT 

gericht moet zijn op één of meer van de beleidsdoelstellingen zoals voorzien in de artikelen 6 tot en met 

8 WEC. Het mag meteen duidelijk zijn dat deze bevoegdheidsgrond om retroactieve besluiten te nemen 

voor  het  BIPT  uitermate  ruim  geformuleerd  is,  als  een  rechtstreekse  wettelijke  uitzondering  op  de 

algemene beginselen zoals die uit het administratief recht volgen. Dit geldt des te meer vermits één van 

de door de Raad van State als belangrijk aangemerkte beperkende voorwaarden die bijdragen  tot de 

afbakening van de omvang van deze bevoegdheid (namelijk het feit dat de vernietiging van het besluit 

gebaseerd  is  op  het  ontbreken  van  de  motivering  van  het  besluit,  of  op  een  ontoereikende 

motivering)1348 in de definitieve tekst is weggevallen. 

BIPT – BEVOEGDHEDEN  EN  INSTRUMENTEN – ARTIKEL 14 §2 BIPT‐WET – OVERZICHT – De  tweede paragraaf van 

artikel  14  BIPT‐wet  bepaalt  de  bevoegdheden  en  instrumenten  die  het  BIPT  in  het  kader  van  zijn 

bevoegdheden  ter  beschikking  staan.  Ze  hebben  respectievelijk  betrekking  op  de  onderzoeken  en 

                                                            
1347

 MvT bij ontwerp van wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische communicatie, Parl.St. Kamer 
2008‐09,  nr. 1813/001, 6‐7. 

1348
  Zie:  Adv.RvS  16  december  2008,  nr.  45.526/4  bij wet  18 mei  2009  houdende  diverse  bepalingen  inzake  elektronische 

communicatie, Parl.St. Kamer 2008‐09, nr. 1813/001, 38‐42 in het algemeen, en voetnoot 10 in dat advies in het bijzonder. 
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raadplegingen  die  het  BIPT  kan  organiseren1349,  op  de  informatie  die  door  het  BIPT  kan  worden 

opgevraagd1350 , op de verplichting voor het BIPT om informatie uit te wisselen en samen te werken met 

een aantal andere instanties1351 en op de medewerking die het BIPT dient te verlenen aan de gemengde 

Commissie  voor  telecommunicatie1352.  Verder  bepaalt  artikel  14  §2,  5°  BIPT‐wet1353  een  aanzienlijke 

beperking op het optreden van het BIPT, nu de mogelijkheid voor het BIPT om besluiten te nemen die 

betrekking  hebben  op  elektronische‐communicatienetwerken  waarvoor  ook  de  gemeenschappen 

bevoegd  zijn,  in  de  tijd  afhankelijk  werd  gemaakt  van  de  inwerkingtreding  van  een 

samenwerkingsakkoord1354. 

BIPT – BEVOEGDHEDEN EN  INSTRUMENTEN – ARTIKEL 14 §2 , 1° BIPT‐WET – ONDERZOEKEN EN RAADPLEGINGEN – Op 

grond van artikel 14 §2, 1° BIPT‐wet kan het BIPT heel wat onderzoeken en openbare  raadplegingen 

organiseren.  De  voorwaarde  dat  deze  onderzoeken  en  raadplegingen  op  niet‐discriminerende  wijze 

dienen te worden uitgevoerd, werd oorspronkelijk zonder specifieke motivering ingevoegd door artikel 

157 WEC en bij de vervanging van het artikel1355 ook zonder meer overgenomen.  

BIPT  –  BEVOEGDHEDEN  EN  INSTRUMENTEN  –  ARTIKEL  14  §2  ,  1°  BIPT‐WET  –  OPENBARE  RAADPLEGINGEN  –  De 

memorie van toelichting1356 verduidelijkt dat de “openbare raadpleging” waarvan sprake  is, betrekking 

heeft  op  de  overlegprocedures  die  op  grond  van  de  Europese  richtlijnen  inzake  elektronische 

communicatie  moeten  worden  gevoerd1357.  Zo  moeten  openbare  raadplegingen  worden  gehouden 

wanneer een door de regulator beoogde beslissing een belangrijke  invloed kan hebben op een markt. 

De procedure die op die openbare raadplegingen van toepassing is, wordt beschreven door de artikelen 

6 en 7 kaderrichtlijn op het Europese niveau, en door de artikelen 139 tot en met 142 WEC op federaal 

vlak. Deze  raadplegingen  impliceren  onder meer  een  kennisgeving  van  de  ontwerpbeslissing  van  de 

toezichthouder  aan  de  Europese  Commissie  en  aan  de  toezichthouders  van  andere  lidstaten.  De 

                                                            
1349

 Art. 14 §2, 1° BIPT‐wet, na gedeeltelijke vernietiging door GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004, gewijzigd door artikel 157 WEC 
en  vervolgens met  inwerkingtreding  op  31  december  2005  vervangen  door  artikel  73 wet  20  juli  2005  houdende  diverse 
bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 30 augustus 2005. 

1350
 Art. 14 §2, 2° BIPT‐wet, na gedeeltelijke vernietiging door GwH 14  juli 2004, nr. 132/2004, met  inwerkingtreding op 31 

december 2005 vervangen door artikel 73 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 30 augustus 2005. 

1351
 Art. 14 §2, 3° BIPT‐wet, na gedeeltelijke vernietiging door GwH 14  juli 2004, nr. 132/2004, met  inwerkingtreding op 31 

december 2005 vervangen door artikel 73 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 30 augustus 2005. 

1352
 Art. 14 §2, 4° BIPT‐wet, na gedeeltelijke vernietiging door GwH 14  juli 2004, nr. 132/2004, met  inwerkingtreding op 31 

december 2005 vervangen door artikel 73 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 30 augustus 2005. 

1353
 Art. 14 §2, 5° BIPT‐wet, zoals vervangen door artikel 73 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 

30 augustus 2005 na gedeeltelijke vernietiging van artikel 14 BIPT‐wet door GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004. 

1354
 Supra Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B, IV., 2., a., i. “Federaal: telecommunicatie”, p. 200 e.v. 

1355
 Door artikel 73 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 30 augustus 2005. 

1356
 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 16. 

1357
 Supra Hoofdstuk 1. Afdeling C. II. “Transparantie‐ en harmonisatieprocedures”, p. 284 e.v. 
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raadplegingsprocedures werden in uitvoering van de artikelen 141 en 142 van de WEC  verder geregeld 

door twee afzonderlijke koninklijke besluiten van 26 januari 20061358. 

BIPT  –  BEVOEGDHEDEN  EN  INSTRUMENTEN  –  ARTIKEL  14  §2  ,  1°  BIPT‐WET  –  ONDERZOEKEN  –  Ook  de  term 

“onderzoek”  wordt  in  de  memorie  verduidelijkt.  Blijkbaar  gaat  het  over  een  andere  soort  van 

consultatie,  die  veel  informeler  is  en  die    –  buiten  de  gevallen  waarvoor  de  hierboven  bedoelde 

openbare raadpleging verplicht zal zijn –  kan plaatsvinden zodra het BIPT het standpunt over de een of 

andere kwestie wil kennen van de spelers op de betrokken markt1359. 

BIPT – BEVOEGDHEDEN EN  INSTRUMENTEN – ARTIKEL 14 §2  , 2° BIPT‐WET –  INFORMATIE‐OPVRAGING – Verder kan 

het BIPT  in het  kader  van  zijn bevoegdheden  van elke betrokken persoon op gemotiveerde wijze alle 

nuttige  informatie  opvragen.  Het  Instituut  bepaalt  de  termijn  waarbinnen  de  inlichtingen  moeten 

worden meegedeeld. Op grond van deze bepaling kan het BIPT rechtstreeks overgaan tot verzoeken om 

informatie, zodra het BIPT van oordeel  is dat het die nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken en 

voor de vervulling van zijn opdrachten. Deze noodzaak dient door het BIPT wel te worden gemotiveerd. 

Het BIPT stelt op het ogenblik van het verzoek het soort van de gevraagde  informatie vast, alsook de 

precieze termijn waarbinnen die inlichtingen moeten worden verstrekt1360. 

BIPT – BEVOEGDHEDEN EN  INSTRUMENTEN – ARTIKEL 14 §2  , 3° BIPT‐WET –  SAMENWERKING –   Artikel 14 §2, 3° 

BIPT‐wet1361 somt de instanties op waarmee het BIPT in het kader van zijn bevoegdheden dient samen 

te werken en informatie dient uit te wisselen. Naast de (a) Europese Commissie en (b) de buitenlandse 

regulerende  instanties voor postdiensten en  telecommunicatie, houdt het artikel op nationaal vlak de 

algemene plicht in voor het BIPT om samen te werken en informatie uit te wisselen met (d) de federale 

overheidsdiensten die belast zijn met de consumentenbescherming, met  (f) de  regulerende  instanties 

van de  gemeenschappen  en  gewesten, met  (c) de  regulerende  instanties  in de overige  economische 

sectoren en met (e) de Belgische instanties die belast zijn met de mededinging. Wat dat laatste betreft, 

wordt voor de Koning de mogelijkheid voorzien om na raadpleging van de mededingingsautoriteiten en 

het  BIPT,  en  op  voorstel  van  de  minster  van  economie  de  nadere  regels  vast  te  leggen  inzake 

samenwerking, raadpleging en uitwisseling van informatie. Vooralsnog is dergelijk koninklijk besluit nog 

niet tot stand gekomen1362. 

BIPT – BEVOEGDHEDEN EN  INSTRUMENTEN – ARTIKEL 14 §3 BIPT‐WET – VERTROUWELIJKHEID – Op het vlak van de 

vertrouwelijkheid van de  informatie, voorziet artikel 14 §3 BIPT‐wet dat de  leden van de Raad en van 

                                                            
1358

 KB 26 januari 2006 betreffende de nadere regels voor de openbare raadplegingen die worden geregeld in artikel 140 van de 
wet betreffende de  elektronische  communicatie  van 13  juni  2005, BS 1 maart  2006  en KB 26  januari 2006 betreffende de 
nadere  regels voor de openbare  raadplegingen die worden geregeld  in artikel 141 van de wet betreffende de elektronische 
communicatie van 13 juni 2005, BS 1 maart 2006. 

1359
 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 17. 

1360
 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 17. 

1361
 Art. 14 §2, 3° BIPT‐wet, zoals vervangen door artikel 73 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005, err. 

30 augustus 2005 na gedeeltelijke vernietiging van artikel 14 BIPT‐wet door GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004. 

1362
 Infra III. “Case study: interactie tussen BIPT en mededingingsautoriteiten”, p. 418 e.v 
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het personeel van het BIPT  vertrouwelijke  informatie waarvan  ze kennis hebben  in het kader van de 

uitoefening van hun functie, kunnen meedelen aan de instanties waarmee het BIPT op grond van artikel 

14 §2, 3° moet samenwerken. 

BIPT – BEVOEGDHEDEN EN INSTRUMENTEN – ARTIKEL 14 §2 , 4° BIPT‐WET – MEDEWERKING – Verder dient het BIPT 

in het kader van zijn bevoegdheden zijn medewerking  te verlenen aan de gemengde Commissie voor 

telecommunicatie1363. 

BIPT – BEVOEGDHEDEN EN INSTRUMENTEN – ARTIKEL 14 §2 , 5° BIPT‐WET – SAMENWERKINGSAKKOORD – Hierboven 

werd reeds vermeld dat de federale wetgever het in het kader van het tentoonspreiden van goede wil 

naar aanleiding van de  imminente goedkeuring van het samenwerkingsakkoord kennelijk noodzakelijk 

heeft geacht  zijn eigen bevoegdheden en die  van  zijn markttoezichthoudende  instantie aanzienlijk  te 

beknotten. Eén van de instrumenten die daartoe werd ontwikkeld, was het wettelijk opschorten van de 

bevoegdheid  van  het  BIPT  inzake  elektronische‐communicatienetwerken  waarvoor  ook  de 

gemeenschappen  bevoegd  zijn,  tot  nadat  er  omtrent  de  uitoefening  van  deze  bevoegdheden  een 

samenwerkingsakkoord met de  gemeenschappen  in werking  zou  zijn  getreden. Deze bizarre  regeling 

vindt zijn weerslag in artikel 14 §2,  5° BIPT‐wet. Zoals eveneens hierboven aangegeven, zijn wij echter 

de mening toegedaan dat deze regeling niet alleen als slecht voorbeeld en inspiratie heeft gediend voor 

de overige betrokken overheden bij het opstellen  van hun wet‐ of  regelgeving, maar  stellen wij ons 

bovendien  ernstige  vragen  bij  het  dermate  inperken  van  de  uitoefening  van  een  in  beginsel  eigen 

bevoegdheid1364. 

iii. Organen 

BIPT – ORGANEN – OVERZICHT – Het voorontwerp van BIPT‐wet1365 stelde dat het BIPT zou bestaan uit een 

Raad en de  leden van het personeel. Overeenkomstig het advies van de Raad van State  in die zin1366, 

werd deze bepaling echter geschrapt, allicht omdat zij verwarring kon scheppen omtrent de verhouding 

tussen beide  instanties. Het BIPT wordt  immers bestuurd door een Raad. Uit artikel 26 BIPT‐wet blijkt 

verder dat het BIPT uit een  aantal diensten bestaat,  alsook dat elk  gewoon  lid  van de Raad  aan het 

hoofd staat van tenminste één van die diensten1367.  

1° Raad 

BIPT – ORGANEN – RAAD – OVERZICHT – De Raad van het BIPT is het hoogste orgaan en heeft een algemene 

bestuurs‐  en  vertegenwoordigingsbevoegdheid. Onder  bepaalde  voorwaarden  kan  hij  de  uitoefening 

van sommige van zijn bevoegdheden overdragen, en een beroep doen op externe expertise. De Raad is 

                                                            
1363

 Infra IX. “Gemengde Commissie voor Telecommunicatie”, p. 480. 

1364
 Supra, Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B, IV., 2., a., i. “Federaal: telecommunicatie”, p. 200 e.v. 

1365
 Art. 12 al. 2 van het voorontwerp van BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 34. 

1366
 Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 69. 

1367
 Art. 26 al. 1 BIPT‐wet. 
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taalparitair samengesteld uit vier door de Koning benoemde leden, waaronder een voorzitter. Bij staking 

van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  

a) Bevoegdheid 

BIPT  –  ORGANEN  –  RAAD  –  BEVOEGDHEDEN  –  ALGEMENE  BEHEERS‐  EN  VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID  – De 

Raad van het BIPT heeft de algemene beheers‐ en vertegenwoordigingsbevoegdheid over het  BIPT. Hij 

is gemachtigd om alle nuttige daden  te stellen  ter uitoefening van de bevoegdheden van het BIPT en 

vertegenwoordigt  het  BIPT  in  rechte  en  ten  aanzien  van  derden.  Hij  kan  namens  het  BIPT 

overeenkomsten sluiten. De hiërarchische  relatie  tussen de Raad van het BIPT en het personeel blijkt 

verder uit de expliciete vermelding dat de Raad dossiers naar zich toe kan trekken1368. In verband met de 

algemene  bevoegdheid  van  de  Raad,  kan  nog  vermeld  worden  dat  de  mogelijkheid  die  in  het 

voorontwerp was  voorzien  om  aan  de  Raad  bij  koninklijk  besluit  bijkomende  bevoegdheden  toe  te 

kennen werd geschrapt, wegens een te verregaande delegatie van reglementaire bevoegdheden1369. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – BEVOEGDHEDEN – MOGELIJKHEDEN TOT DELEGATIE – De mogelijkheden tot delegatie 

zijn  voor  de  Raad  uitermate  beperkt.  Terwijl  de  Raad  bij  eenparige  beslissing wel  sommige  van  zijn 

bevoegdheden kan overdragen aan één of meerdere van zijn leden1370, kan aan één of meerdere leden 

van het personeel slechts de ondertekening van sommige documenten worden overgedragen, via een 

schriftelijke procedure1371. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – BEVOEGDHEDEN – BEROEP OP EXTERNE EXPERTISE – De mogelijkheid om beroep te doen 

op externe expertise  is voor de Raad dan weer veel  ruimer geformuleerd. Zo kan hij  in het algemeen 

beroep  doen  op  externe  expertise  in  het  kader  van  de  opdrachten  van  het  BIPT. Wel moeten  deze 

experten onafhankelijk  zijn van elke natuurlijke of  rechtspersoon die onder het  toezicht van het BIPT 

staat1372. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – BEVOEGDHEDEN – VERBOD OP RETROACTIVITEIT – De besluiten van het BIPT mogen in 

beginsel niet worden gekenmerkt door  retroactiviteit. De Raad  van  State maakte hieromtrent enkele 

duidelijke opmerkingen in zijn advies naar aanleiding BIPT‐wet en het hof van beroep oordeelde in een 

concreet  geschil  eveneens  in  die  zin1373. Op  dit  principe wordt  sinds  kort  evenwel  een  uitzondering 

gemaakt in het geval van door het hof van beroep vernietigde besluiten1374. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – BEVOEGDHEDEN – DRINGENDE MAATREGELEN – Tenslotte kan de Raad van het BIPT 

ingeval van hoogdringendheid, wanneer het risico bestaat op een moeilijk te herstellen, ernstig nadeel 

                                                            
1368 Art. 16 al. 1 BIPT‐wet. 

1369
 Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer, 2002‐2003, nr. 1937/001, 69. 

1370
 Art. 16 al. 2 BIPT‐wet. 

1371
 Art. 16 al. 3 BIPT‐wet. 

1372
 Art. 16 al. 4 BIPT‐wet. 

1373
 Brussel (9de k.) 14 oktober 2005, AR 2003/2339, nr. 6540, www.bipt.be (nr. 1972) 12, al. 4. 

1374
 Supra. 
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alle passende voorlopige maatregelen nemen en de duur ervan bepalen, zonder dat die evenwel initieel 

de twee maanden, en, mits gemotiveerde verlenging, de vier maanden mag overschrijden1375. 

b) Samenstelling, benoeming en afzetting 

BIPT  –  ORGANEN  –  RAAD  –  SAMENSTELLING,  BENOEMING  EN  AFZETTING  –  ALGEMEEN  –  De  Raad  is  taalparitair 

samengesteld uit vier leden, waaronder drie gewone leden en een voorzitter1376. Zij worden na overleg 

in  de  ministerraad  op  voorstel  van  de  minister  bevoegd  voor  telecommunicatie  door  de  Koning 

benoemd voor een periode van zes  jaar, die hernieuwbaar  is1377. Zij kunnen worden afgezet bij een  in 

ministerraad  overlegd  koninklijk  besluit,  op  voorstel  van  de  minister1378.  Tenzij  tegen  hen  een 

afzettingsprocedure loopt, blijven zij hun functie uitoefenen na het einde van hun mandaat, zolang niet 

in hun vervanging is voorzien1379. Zij moeten in beginsel het bewijs leveren van de functionele kennis van 

de tweede taal1380. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – BENOEMINGSVOORWAARDEN – De  leden van de Raad worden benoemd op grond 

van hun bekwaamheid, hun  integriteit en hun onafhankelijkheid. Die  voorwaarden dienen  vervuld  te 

blijven  tijdens  de  hele  duur  van  hun  mandaat1381.  Zij  mogen  geen  enkel  belang  hebben  in  de 

ondernemingen die actief zijn op de markt van de telecommunicatie en/of postdiensten en mogen voor 

die ondernemingen noch direct of  indirect, noch gratis of bezoldigd enige  functie uitoefenen of enige 

dienst  verrichten.  Die  voorwaarde  dient  niet  alleen  vervuld  te  blijven  tijdens  de  hele  duur  van  het 

mandaat, maar ook gedurende één  jaar na het einde van het mandaat1382. Een eventuele overtreding 

van die bepaling wordt bestraft met een geldboete van 1 tot 1000 euro1383.  

BIPT – ORGANEN – RAAD – STATUUT LEDEN – OVERZICHT – De leden van de Raad zijn voltijds tewerkgesteld. Hun 

statuut,  bezoldiging  en  plichten worden  verder  gepreciseerd  door  het  koninklijk  besluit  van  11 mei 

20031384.  Het  besluit  bestaat  uit  zeven  hoofdstukken,  waarvan  de  belangrijkste  achtereenvolgens 

                                                            
1375

 Infra. 

1376
 Art. 17 §1 BIPT‐wet. 

1377
 Art. 17 §1 BIPT‐wet. De recentste koninklijke besluiten in uitvoering van deze bepaling dateren van 7 april 2003, BS 24 april 

2003. Het verzoek tot vernietiging van de besluiten  in verband met de benoeming van de raadsleden werd door de Raad van 
State in zijn arrest van 27 oktober 2008 (nr. 187.364) afgewezen. 

1378
 Art. 17 §5 BIPT‐wet. 

1379
 Art. 17 §2 BIPT‐wet. 

1380
 Art. 18 BIPT‐wet. 

1381
 Art. 17 §3 al. 1 BIPT‐wet. 

1382
 Art. 17 §3 al. 2 BIPT‐wet, zoals gewijzigd door artikel 3 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 

1383
 Art. 38 al. 1 BIPT‐wet. 

1384
 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van 

het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 
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betrekking hebben op de voorwaarden voor aanstelling1385, op het administratieve statuut van de leden 

van de Raad, op het geldelijk statuut, op de evaluatie, op het einde van het mandaat, op de plichten van 

de functie en op de afzetting. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – STATUUT LEDEN – KB – ALGEMEEN STATUUT – Wat het administratief statuut betreft, 

stelt  het  KB  dat  op  de  leden  van  de  Raad  tijdens  de  duur  van  hun mandaat  het  statuut  van  het 

rijkspersoneel  van  toepassing  is  voorzover  de  wet  of  het  KB  geen  afwijkingen  bepaalt1386.  Twee 

afwijkingen worden meteen door het KB voorzien: een  regeling voor de  leden van de Raad die  reeds 

voor  hun  benoeming  vastbenoemd  waren1387  en  een  lijst  van  verloven  waarvan  de  Raadsleden 

uitgesloten zijn1388.  

BIPT – ORGANEN – RAAD – STATUUT LEDEN – KB – EVALUATIE – De voorzitter en de leden van de Raad worden 

om de  twee  jaar1389 door de minister bevoegd voor  telecommunicatie1390 geëvalueerd, alsook uiterlijk 

zes maanden  voor het  einde  van hun mandaat. De basis  van die evaluatie  zijn de  verslagen  van het 

Raadgevend Comité voor de telecommunicatie enerzijds, en het jaarverslag en de activiteitenverslagen 

van de Raad van het BIPT anderzijds1391. Met betrekking tot de  inhoudelijke criteria van deze evaluatie 

stelt  artikel  14  §2  alinea  2  van  het  KB  dat  de  leden  van  de  Raad  van  het  BIPT  de  vermelding 

“onvoldoende”  krijgen wanneer die  verslagen  aantonen dat de doelstellingen uit de beheersplannen 

duidelijk niet zijn verwezenlijkt tijdens de geëvalueerde periode1392. De eindevaluatie krijgt daarentegen 

de vermelding “goed” wanneer de verslagen aantonen dat de doelstellingen uit de beheersplannen voor 

het merendeel van de geëvalueerde jaren wel zijn gerealiseerd1393. Wat de vormelijke aspecten van de 

evaluatie betreft, wordt verder bepaald dat de evaluator in ieder geval een functioneringsgesprek dient 

                                                            
1385

 Art. 3 t.e.m. 6 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden 
van  de  Raad  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en  telecommunicatie, BS  6  juni  2003. Hierbij  kan  echter worden 
opgemerkt dat niet meteen duidelijk is op grond van welke bepaling de Koning deze bevoegdheid uitoefent, zodat ervan moet 
worden uitgegaan dat het gaat om de algemene verordenende bevoegdheid van de Koning op grond van de artikelen 37 en 107 
Gw. 

1386
 Art. 7 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de  leden van de 

Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1387
 Art. 9 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de  leden van de 

Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1388
 Art. 7 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de  leden van de 

Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1389
 Art. 14 §1 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van 

de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1390
 Art. 14 §3 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van 

de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1391
 Art. 14 §2 al. 1 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden 

van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1392
 Art. 14 §2 al. 2 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden 

van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1393
 Art. 14 §2 al. 3 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden 

van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 
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te  hebben  met  de  te  evalueren  persoon.  Als  voorbereiding  daarvan  dient  de  geëvalueerde  een 

schriftelijke zelfevaluatie over te maken die bij het evaluatiedossier wordt gevoegd1394. Tenslotte dient 

de evaluator binnen de vijftien dagen na het gesprek aan de betrokkene een evaluatieverslag over  te 

maken1395. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – STATUUT LEDEN – KB – EVALUATIE – KRITIEK – De evaluatieprocedure is vatbaar voor 

kritiek. Vooreerst  lijkt uit de bepalingen te volgen dat de beoordeling van de  leden van de Raad vooral 

tot doel heeft na te gaan in welke mate de doelstellingen in de beheersplannen werden gerealiseerd. De 

beheersplannen  worden  echter  door  de  Raadsleden  zelf  opgesteld,  zonder  dat  een  goedkeuring  of 

instemming is vereist van de minister of regering1396. Daarnaast wordt de evaluatie minstens gedeeltelijk 

uitgevoerd op basis van een verslag waarin de Raadsleden zelf de manier aangeven waarop het BIPT al 

dan niet de doelstellingen heeft behaald die in het beheersplan worden aangegeven1397. De afwezigheid 

van  een  inhoudelijke  beoordeling  van  de  doelstellingen  zoals  voorzien  in  de  beheersplannen, 

gecombineerd met het feit dat enkel de Raadsleden zelf instaan voor het onderzoek van de mate waarin 

hun  eigen  doelstellingen  werden  gerealiseerd1398,  noopt  tot  de  conclusie  dat  de  evaluatie  van  de 

Raadsleden van het BIPT bijzonder weinig ambitieus of accuraat is geregeld. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – STATUUT LEDEN – KB – PLICHTEN – Voor hun indiensttreding dienen de leden van de 

Raad  aan  de minister  een  verklaring  te  bezorgen  over  de  afwezigheid  van  belangenvermenging1399. 

Eenmaal in dienst zijn de leden van de Raad verplicht in alles de belangen van het BIPT te behartigen1400. 

Zij zijn gehouden tot de meest volstrekte beleefdheid en dienen elkaar te helpen in de mate waarin het 

dienstbelang dit vereist1401. Zowel  in dienstverband als  in hun privéleven dienen zij alles  te vermijden 

wat het vertrouwen van het publiek kan schaden, of afbreuk kan doen aan de eer of waardigheid van 

hun ambt1402.  Verder mogen zij zich niet inlaten met werkzaamheden die in strijd zijn met de Grondwet 

en de wetten van het Belgische volk, of die de onafhankelijkheid of de veiligheid van het  land  in het 

                                                            
1394

 Art. 14 §4 al. 1 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden 
van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1395
 Art. 14 §4 al. 2 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden 

van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1396
 Zie artikel 34 al. 2, eerste zin BIPT‐wet. 

1397
 Zie artikel 34 al. 2, tweede zin BIPT‐wet. 

1398
 De aanbevelingen van het Raadgevend Comité over de “activiteiten van het BIPT” niet te na gesproken… 

1399
 Art. 18 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de 

Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1400
 Art. 19 §1 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van 

de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1401
 Art. 19 §2 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van 

de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1402
 Art. 19 §3 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van 

de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 
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gedrang kunnen brengen1403. Tenslotte mogen zij  ‐ ook buiten de strikte uitvoering ervan ‐  in het kader 

van hun ambt geen giften, beloningen of enig ander voordeel vragen, eisen of ontvangen1404.  

BIPT – ORGANEN – RAAD – STATUUT LEDEN – KB – AFZETTING EN BEËINDIGING – De  leden van de Raad kunnen 

door de Koning worden afgezet in drie gevallen. Vooreerst kan de minister mits voorafgaand advies van 

de  Raad  zelf  aan  de  Koning  voorstellen  om  een  lid  af  te  zetten wanneer  dit  lid  zich  in  de  blijvende 

onmogelijkheid bevindt om zijn functies uit te oefenen1405. Ook wanneer een lid naar aanleiding van zijn 

evaluatie  de  vermelding  “onvoldoende” werd  toegekend,  kan  de minister  de  afzetting  ervan  aan  de 

Koning voorstellen1406. Verder kan een  lid van de Raad worden afgezet wanneer het de bepalingen  in 

verband met het vermijden van belangenconflicten overtreedt1407. Om persoonlijke redenen kan een lid 

ook  vragen  een  einde  te  stellen  aan  zijn  mandaat1408.  In  al  die  gevallen  wordt  geen 

herintegratievergoeding toegekend1409. 

c) Werking 

BIPT – ORGANEN – RAAD – WERKING – HOORPLICHT EN KENNISGEVING – De Raad is verplicht om elke persoon die 

rechtstreeks en persoonlijk is betrokken bij een besluit de gelegenheid te bieden om vooraf te worden 

gehoord  en  de  besluiten  van  de  Raad  worden  aan  de  personen  die  rechtstreeks  en  persoonlijk 

betrokken zijn en aan de minister meegedeeld1410. Met betrekking tot de draagwijdte van de hoorplicht, 

oordeelde het hof van beroep te Brussel evenwel dat de vaststelling van een eventuele schending van 

de rechten van verdediging bij de aanneming van een besluit van het BIPT niet van die aard is dat ze op 

zich de gegrondheid van de vordering  tot vernietiging met  zich meebrengt, voorzover de benadeelde 

partij de mogelijkheid heeft om haar argumenten uiteen te zetten in het kader van haar vordering1411. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – WERKING – VOORLOPIGE MAATREGELEN – Ingeval van hoogdringendheid, wanneer het 

risico op een moeilijk  te herstellen, ernstig nadeel bestaat, dient de Raad onmiddellijk  alle passende 

                                                            
1403

 Art. 19 §4 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van 
de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1404 Art. 19 §5 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van 
de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1405
 Art. 21 §1 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van 

de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1406
 Art. 21 §2 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van 

de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1407
 Art. 20 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de 

Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1408
 Art. 22 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de 

Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1409
 Zie: artikel 21 §3 en artikel 22 al. 2 KB 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de 

voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 6 juni 2003. 

1410
 Art. 19 BIPT‐wet. 

1411
 Brussel (9

de
 k.) 23 maart 2007, AR 2004/3047, nr. 2385, www.bipt.be (nr. 2152), 3, al. 1  en  Brussel (9

de
 k.) 18 juni 2004, AR 

2003/2249, nr. 4308, www.bipt.be (nr. 1961), 25, r.o. 49, al. 1. 
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voorlopige maatregelen te nemen en de duur ervan te bepalen, zonder dat die evenwel initieel de twee 

maanden  en mits  gemotiveerde  verlenging  de  vier maanden mag  overschrijden1412.  Voor  zover  het 

materieel niet mogelijk  is om een buitengewone zitting van de Raad bijeen te roepen,  is de voorzitter 

bevoegd om deze voorlopige maatregelen namens de Raad te nemen.  In voorkomend geval, dient het 

besluit van de voorzitter binnen de vier werkdagen door de Raad te worden bevestigd, zonder dewelke 

het  zonder  gevolg  wordt1413.    Opmerkelijk  is  dat  het  voorontwerp  van  wet  stipuleerde  dat  deze 

voorlopige maatregelen  geen  betrekking  zouden  kunnen  hebben  op  burgerlijke  rechten1414, waarop 

zowel de Raad van State1415 als de Europese Commissie1416 commentaar leverden. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – WERKING – SANCTIES – ADMINISTRATIEVE GELDBOETES – ALGEMEEN REGIME – Wanneer de 

Raad  een  overtreding  vaststelt  op  de wet‐  of  regelgeving waarvan  de  naleving  door  het BIPT wordt 

gecontroleerd, deelt de Raad  zijn grieven mee aan de overtreder, alsook het beoogde bedrag van de 

administratieve  boete.  Die  geldboete  komt  toe  aan  de  Schatkist  en  kan  voor  natuurlijke  personen 

maximaal  5000  euro  bedragen,  en  voor  rechtspersonen  maximaal  5%  van  de  omzet1417.  Sinds  de 

hervorming van 2009  is het  vroeger voorziene plafond van 12,5 miljoen euro1418 komen  te vervallen. 

Oorspronkelijk voorzag dit artikel overigens ook een minimumboete van 0,5% van de omzet, maar de 

wetgever had dit al eerder afgeschaft1419 omdat hij vermoedde dat de veel te zware minimumboete er 

de oorzaak van was dat het BIPT nooit administratieve boetes oplegde1420. De Raad van het BIPT stelt de 

termijn  vast  waarover  de  overtreder  beschikt  om  het  dossier  te  raadplegen  en  zijn  schriftelijke 

                                                            
1412

 Art. 20 §1 BIPT‐wet,  zoals gewijzigd door  artikel 4 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische 
communicatie, BS 4 juni 2009. 

1413
 Art. 20 §2 BIPT‐wet. 

1414
 Voorontwerp van BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02,  nr. 1937/001, 37. 

1415
 Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02,  nr. 1937/001, 63: “Wat die voorlopige maatregelen 

betreft, behoort de betekenis van de verwijzing naar de “burgerlijke  rechten” nader  te worden  toegelicht  in het  licht van de 
activiteit van de betrokken personen en moeten de gevallen waarin een maatregel genomen kan worden, worden verduidelijkt.” 

1416
 Brief EU‐commissaris E. Liikanen aan de minister van telecommunicatie, de heer Rik Daems 4 maart 2002, nr. D(2002)388 

(niet  gepubliceerd),  3:  “In  these  circumstances  we  would  question  whether  the  power  tot  take  provisional  measures  is 
substantial in terms of the sanctions that may be imposed, and in particular whether the exclusion of measures affecting rights 
under the civil law does not preclude action in relation to a large number of potential infringements of the law, in particular as 
they concern the contractual rights of consumers and operators”. 

1417
 Art. 21 §1 BIPT‐wet, zoals vervangen door artikel 5 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 

1418
 Art. 21 §2 al. 1 BIPT‐wet. De bevoegde Europese Commissaris gaf in een brief aan van oordeel te zijn dat het maximum van 

12,5 miljoen euro te laag was in sommige gevallen, Brief EU‐commissaris E. Liikanen aan de minister van telecommunicatie, de 
heer Rik Daems 4 maart 2002, nr. D(2002)388 (niet gepubliceerd), 3: “However, we would at the same time point our that  ‐ on 
the one hand, euro 12,5 million  is a relatively modest sum  in comparison to the  incumbent’s annual turnover  in most market 
segments    ‐ on the other hand, the threat of  ‘physical  intervention’ to suspend a service or network  is a drastic sanction that 
could  only  be  put  into  effect  in  rare  and  extremely  seriuous  cases,  and would  gravely  inconvenience  not  only  the  operator 
concerned by also its customers and the customers of other operators”. 

1419
 Art. 162 wet 25 april 2007, BS 8 mei 2007. 

1420
 Amendement nr. 3 bij het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (IV), Parl.St. Kamer 2006‐07, nr. 2873/002, 4. 
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opmerkingen voor te  leggen, zonder dat deze korter mag zijn dan 10 werkdagen1421. Verder wordt de 

overtreder uitgenodigd om  te verschijnen op de door de Raad vastgestelde en bij aangetekende brief 

meegedeelde datum1422. De Raad kan ambtshalve of op verzoek van de overtreder elke persoon horen 

die een nuttige bijdrage kan leveren tot zijn informatie1423 en neemt een besluit binnen de zestig dagen 

na de sluiting van de debatten1424. Dat besluit wordt per aangetekende brief aan de betrokkene en aan 

de minister meegedeeld en gepubliceerd op de website van het BIPT1425. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – WERKING – SANCTIES – ADMINISTRATIEVE GELDBOETES – SPECIAAL REGIME – In een aantal 

specifieke gevallen dient de Raad van het BIPT de overtreder echter eerst een ontwerpbesluit  tot het 

opleggen van een administratieve geldboete voor  te  leggen, waarna de overtreder beschikt over een 

termijn  van  minstens  één  maand  om  een  einde  te  maken  aan  de  overtreding.  Dit  is  vooral  van 

toepassing voor de bevoegdheden van het BIPT in het kader van het toezicht over het betreden van de 

markt, of van het  reguleren van marktgedrag1426. De overtreder beschikt  in dit geval over een termijn 

van twintig dagen om het dossier te raadplegen en zijn schriftelijke opmerkingen voor te  leggen, maar 

deze termijn kan in bepaalde gevallen door de Raad van het BIPT zowel worden verlengd als verkort1427. 

Wanneer de overtreder niet tijdig een einde maakt aan de overtreding, kan de Raad van het BIPT hem 

volgens de procedurebepalingen van het algemeen regime een administratieve geldboete opleggen1428.  

Wanneer de overtredingen zwaar zijn of herhaaldelijk voorkomen, kan de Raad van het BIPT in bepaalde 

gevallen  zelfs de  volledige of  gedeeltelijke  stopzetting  van de  exploitatie  van het netwerk of  van de 

levering  van  diensten  bevelen,  alsook  de  verkoop  of  het  gebruik  van  alle  betreffende  diensten  of 

producten1429.  In voorkomend geval wordt dat besluit van de Raad binnen een  termijn van één week 

                                                            
1421

 Art. 21 §2 BIPT‐wet, zoals vervangen door artikel 5 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische 
communicatie, BS 4 juni 2009. 

1422
 Art. 21 §3 BIPT‐wet, zoals vervangen door artikel 5 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 

1423
 Art. 21 §4 BIPT‐wet, zoals vervangen door artikel 5 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 

1424
 Art. 21 §5 al. 1 BIPT‐wet, zoals vervangen door artikel 5 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 

1425
 Art. 21 §5 al. 2 BIPT‐wet, zoals vervangen door artikel 5 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 

1426
 Art. 21/1 §1 BIPT‐wet, zoals  ingevoegd door artikel 6 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 

1427
 Art. 21/1 §2 BIPT‐wet, zoals  ingevoegd door artikel 6 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 

1428
 Art. 21/1 §3 BIPT‐wet, zoals  ingevoegd door artikel 6 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 

1429
 Art. 21/1 §4 BIPT‐wet, zoals  ingevoegd door artikel 6 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 
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meegedeeld aan de overtreder, die over een door de Raad bepaalde redelijke termijn beschikt om zich 

naar de maatregel te voegen1430. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – WERKING –  SANCTIES – ADMINISTRATIEVE GELDBOETES –  EINDBESCHOUWING – Over de 

oude regeling van ingebrekestelling en administratieve geldboete was het hof van beroep te Brussel van 

oordeel dat het geenszins gaat om een akte die  louter als doel zou hebben een prégeschillenfase  in te 

leiden, aangezien het BIPT door die akte definitief en eenduidig  zijn  standpunt heeft vastgesteld wat 

betreft  het  bestaan  van  een  tekortkoming. De  akte  kan  dus worden  aangevochten,  doordat  die  een 

bindende  juridische  uitwerking  heeft  die  een  invloed  kan  hebben  op  de  belangen  van  de  betrokken 

onderneming1431. Hoewel het BIPT niet beschikt over de mogelijkheid om de tenuitvoerlegging van zijn 

beslissingen kracht bij te zetten door middel van dwangsommen (zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij 

de vernieuwde Commissie voor Bank‐ en Financiewezen1432), biedt artikel 21 BIPT‐wet aan de Raad van 

het BIPT wel de mogelijkheid om opeenvolgende administratieve geldboetes op te  leggen wanneer hij 

een overtreding vaststelt op de wetgeving of reglementering waarvan het BIPT de naleving controleert, 

of  op  een  beslissing  genomen  in  toepassing  hiervan.  Op  die manier  lijkt  o.i. meer  dan  voldoende 

tegemoet  gekomen  aan de bezorgdheden1433  inzake de  afdwingbaarheid  van de beslissingen  van het 

BIPT.  Ter  zake  weze  overigens  herinnerd  aan  het  feit  dat  het  beroep  tegen  deze  sancties,  die 

strafrechtelijk van aard zijn, moet worden georganiseerd in overeenstemming met artikel 6 EVRM en de 

fundamentele vrijheden1434. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – WERKING – SANCTIES – SAMENLOOP MET GESCHILLENBESLECHTING – Met betrekking tot 

de samenloop tussen de geschillenbeslechtende procedure voor de Raad voor de mededinging en een 

mogelijk optreden van het BIPT, oordeelde het hof van beroep dat het feit dat de geschillen in verband 

met toegang en  interconnectie bij de Raad voor de mededinging aanhangig kunnen worden gemaakt, 

niet kan leiden tot de onbevoegdheid van het BIPT om sanctionerend op te treden, met name op grond 

van artikel 21 van de wet1435. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – WERKING – HUISHOUDELIJK REGLEMENT – Het huishoudelijk reglement van de Raad 

wordt  vastgesteld  door  de  Koning,  op  advies  van  de  Raad.  In  dat  reglement  zouden  de  nodige 

werkafspraken moeten worden gemaakt tussen de leden van de Raad (bijvoorbeeld over zijn gewone en 

                                                            
1430

 Art. 21/1 §5 BIPT‐wet, zoals ingevoegd door artikel 6 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische 
communicatie, BS 4 juni 2009. 

1431
 Brussel (9de k.) 15 september 2005, AR 2004/2216, nr. 5678, www.bipt.be (nr. 1986), 4, r.o. 8, al. 2. 

1432
 Art. 36 wet 2 augustus 2002 betreffende het  toezicht op de  financiële sector en de  financiële diensten, BS 4 september 

2002, meermaals gewijzigd. 

1433
 Onder meer geuit door nieuwkomers op de markten en door de Europese Commissie... 

1434
 Zie: Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer, 2001‐2002, nr. 1937/001, 65; alsook eerder Adv.RvS 13 

juni 2000 bij het voorontwerp van wet houdende  sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl.St. Kamer, 1999‐2000, nr. 
756/001, 227‐228, waarin zowel het aspect van schorsend beroep  tegen de administratieve sanctie als de problematiek van 
samenloop tussen administratieve en strafrechtelijke sancties wordt aangehaald. 

1435
 Brussel (9de k.) 7 april 2006, AR 2005/296 en AR 2005/588, nr. 2898, www.bipt.be (nr. 2027), 49, r.o. 72, al. 3. 
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buitengewone  zittingen, over de  verdeling  van de bevoegdheden binnen de Raad wat de  leiding  van 

diensten  betreft,  over  de  maximumtermijnen  waarbinnen  de  Raad  zich  uitspreekt,  over  de 

vormvoorschriften, procedures en openbaarheid met betrekking tot het indienen van een verzoek, over 

de nadere  regels en termijnen voor de mededeling van de besluiten en adviezen van de Raad aan de 

belanghebbende  personen,  over  de  van  toepassing  zijnde  termijnen  en  overige  regels  inzake 

kennisgeving  en  over  de  publicatie  van  de  besluiten  en  adviezen  van  de  Raad)1436.  Het  betreffende 

koninklijk besluit werd evenwel nog niet aangenomen. Daarom werkt de Raad momenteel nog steeds 

volgens een officieus intern reglement. 

BIPT – ORGANEN – RAAD – WERKING – BEROEPSGEHEIM – De  leden van de Raad zijn tijdens de duur van hun 

mandaat en na het verstrijken ervan1437  in beginsel gehouden aan het beroepsgeheim en mogen aan 

derden  geen  vertrouwelijke  informatie  meedelen  waarvan  ze  kennis  hebben  in  het  kader  van  de 

uitvoering van hun functie. De wet kan hierop echter uitzonderingen voorzien1438 . Zo voorziet artikel 14 

§3 BIPT‐wet dat de leden van de Raad en van het personeel van het BIPT wel vertrouwelijke informatie 

kunnen  meedelen  aan  de  instanties  waarmee  het  BIPT  op  grond  van  artikel  14  §2,  3°  moet 

samenwerken.  Het  niet‐respecteren  van  het  beroepsgeheim  leidt  tot  het  voorstel  tot  afzetting 

overeenkomstig  artikel  17  §5  BIPT‐wet1439  en wordt  bestraft met  de  straffen  voorzien  in  artikel  458 

Sw.1440.  Tenslotte  dient  het  BIPT  zorg  te  dragen  voor  het  bewaren  van  de  vertrouwelijkheid  van  de 

gegevens die door bedrijven als vertrouwelijke ondernemings‐ en fabricagegevens worden verstrekt1441. 

Op  dit  punt  sprak  het  hof  van  beroep  zich  in  die  zin  uit,  dat  het  verboden  is  om  informatie  te 

verspreiden die van nature vertrouwelijk is en die als zodanig werd aangewezen op het moment dat die 

werd meegedeeld. Dat verbod geldt zonder dat de partij die de  informatie verstrekt, haar verzoek om 

een  vertrouwelijke behandeling dient  te motiveren1442. Om  aan problemen die deze bepaling op het 

terrein veroorzaakte te remediëren, werd in 2009 aan het betrokken artikel een regeling toegevoegd die 

erin voorziet dat het BIPT de verstrekker van informatie kan verzoeken om de vertrouwelijkheid toch te 

motiveren  wanneer  deze  twijfelachtig  lijkt1443.  Wanneer  de  onderneming  nalaat  de  motivering  te 

verstrekken, en in aantal andere gevallen, kan het BIPT de informatie onder bepaalde voorwaarden toch 

publiek maken1444. 

                                                            
1436

 Art. 22 BIPT‐wet. 

1437
 Art. 23 §2 BIPT‐wet. 

1438 Art. 23 §1 BIPT‐wet. 

1439
 Art. 23 §1 in fine BIPT‐wet. 

1440
 Art. 38 al. 2 BIPT‐wet. 

1441
 Art. 23 §3 BIPT‐wet. 

1442
 Brussel (9de k.) 15 juni 2006, AR 2004/2657, nr. 4672, www.bipt.be (nr. 1989), 22. 

1443
 Art. 23 §3 al. 2 BIPT‐wet. 

1444
 Art. 23 §3 al. 3 BIPT‐wet. 
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2° Leden van het personeel 

BIPT – ORGANEN – PERSONEEL – OVERZICHT – Naast een aantal bevoegdheidsoverdrachten aan de Koning1445, 

bevat de BIPT‐wet wat de  leden van het personeel van het BIPT betreft enkele specifieke bepalingen.  

Die wettelijke regelingen hebben betrekking op het vermijden van een vermenging van belangen en op 

de vertrouwelijkheidsplicht. Verder voorziet de wet ook regels over de toekenning van het statuut van 

officier van gerechtelijke politie aan bepaalde personeelsleden van het BIPT1446. 

BIPT  – ORGANEN  –  PERSONEEL  –  STATUUT – OVERZICHT – Het  administratieve en  geldelijke  statuut  van het 

personeel werden na een bizarre overgangsperiode1447  in uitvoering van artikel 26 alinea 3 en 4 BIPT‐

wet  geregeld  door  de  koninklijke  besluiten  van  11  januari  20071448.  Deze  besluiten  vervangen  de 

vroegere koninklijke besluiten ter zake van 18 maart 1993, zoals die naar aanleiding van de effectieve 

opstart van het BIPT werden genomen. 

BIPT – ORGANEN – PERSONEEL – STATUUT – ADMINISTRATIEF STATUUT – KB – Het besluit tot vaststelling van het 

administratief statuut bevat achtereenvolgens bepalingen in verband met de werving1449, de rechten en 

plichten1450,  de  onverenigbaarheden1451,  de  overplaatsing1452,  de  rangschikking  en  anciënniteit1453,  de 

                                                            
1445

 Inzake administratief statuut en personeelsformatie: artikel 26 al. 3 BIPT‐wet; inzake geldelijk statuut: artikel 26 al. 4 BIPT‐
wet, zoals ingevoegd door de artikel 89 van de wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 28 juli 2006. 

1446
 Art. 24 t.e.m. 28 BIPT‐wet. 

1447
 Door artikel 41, al. 1, 3° BIPT‐wet (dat zelf pas in werking trad op de dag van de publicatie van de benoemingsbesluiten van 

de nieuwe Raadsleden, nl. op 24 april 2003) zou artikel 73 van de WHOB worden opgeheven, waardoor met  ingang van die 
datum de rechtsgrond in verband met het statuut van het personeel van het BIPT grotendeels zou vervallen. Met de bedoeling 
deze materiële  vergissing  recht  te  zetten  hief  artikel  147  van  de  programmawet  van  8  april  2003  (BS  17  april  2003)  de 
betrokken bepaling uit de BIPT‐wet op, nu deze nog niet in werking was getreden. Luidens de MvT bij bij die bepaling (Parl.St. 
Kamer, 2002‐2003, nr. 2343/001, p. 78) wordt de opheffing van artikel 73 BIPT‐wet dus ingetrokken en geacht nooit te hebben 
bestaan. Hoewel  de  doelstelling  van  de wetgever  duidelijk  is,  lijkt  het  ons  niettemin  problematisch  dat  artikel  147  van  de 
programmawet  zelf maar  in werking  is getreden na de  inwerkingtreding van de opheffingsbepaling van artikel 73 BIPT‐wet. 
Aangezien de opheffing  van een  inwerkinggetreden opheffingsbepaling de oorspronkelijke bepaling niet doet herleven, was 
artikel 147 van de programmawet  zinloos en  is artikel 73 BIPT‐wet dus met  ingang van 24 april 2003 opgeheven  zonder  te 
“herleven”. 

1448
  KB  11  januari  2007  tot  vaststelling  van  het  administratief  statuut  van  het  personeel  van  het  Belgisch  Instituut  voor 

postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007 en KB 11 januari 2007 houdende het geldelijk statuut van het personeel 
van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007, intussen gewijzigd door KB 9 december 
2008 tot wijziging van het KB 11 januari 2007 houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie, BS 2 februari 2009. 

1449
  Art.  6  t.e.m.  36  KB  11  januari  2007  tot  vaststelling  van  het  administratief  statuut  van  het  personeel  van  het  Belgisch 

Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1450
 Art. 37  t.e.m. 42 KB 11  januari 2007  tot  vaststelling  van het  administratief  statuut  van het personeel  van het Belgisch 

Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1451
 Art. 43  t.e.m. 45 KB 11  januari 2007  tot  vaststelling  van het  administratief  statuut  van het personeel  van het Belgisch 

Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1452
 Art. 46  t.e.m. 48 KB 11  januari 2007  tot  vaststelling  van het  administratief  statuut  van het personeel  van het Belgisch 

Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1453
 Art. 49  t.e.m. 51 KB 11  januari 2007  tot  vaststelling  van het  administratief  statuut  van het personeel  van het Belgisch 

Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 
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functiebeschrijving en de beoordeling1454, de (administratieve) Raad van Beroep1455, de administratieve 

standen,  verloven en afwezigheden1456 en de definitieve ambtsneerlegging1457. De uitoefening van de 

meeste bevoegdheden  in verband met personeelszaken wordt voortaan aan de Raad van het BIPT zelf 

overgelaten. Opmerkelijk in dat verband is vooral artikel 117 van het KB, waarin voor de uitoefening van 

de bevoegdheden in verband met verloven en afwezigheden de volgende gelijkstelling wordt voorzien: 

 

Figuur: gelijkstelling voor uitoefening bevoegdheden inzake verloven en afwezigheden 

BIPT  –  ORGANEN  –  PERSONEEL  –  STATUUT  –  GELDELIJK  STATUUT  –  KB  – Ook  het  koninklijk  besluit  over  het 

geldelijke statuut van de personeelsleden van het BIPT1458 heeft tot doel de bepalingen van het statuut 

aan te passen en af te stemmen op de nieuwe BIPT‐wet. Voorts worden door dit besluit ook de principes 

ingevoerd die uit de “Copernicus‐hervorming” voortvloeien,  zoals onder meer de  toekenning van een 

beheerstoelage verbonden aan het waarderingscijfer verkregen tijdens de halfjaarlijkse beoordeling. De 

bepalingen  van  het  geldelijke  statuut  hebben  betrekking  op  de  bezoldigingsregeling1459,  op  premies, 

vergoedingen en  toelagen1460 en op enkele overige voordelen1461.  In het kader van dit onderzoek het 

meest relevant  is echter dat uit het bij het besluit mee gepubliceerde verslag aan de Koning blijkt dat 

                                                            
1454

 Art. 52  t.e.m. 94 KB 11  januari 2007  tot  vaststelling  van het  administratief  statuut  van het personeel  van het Belgisch 
Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1455
 Art. 95  t.e.m. 104 KB 11  januari 2007  tot vaststelling van het administratief  statuut van het personeel van het Belgisch 

Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1456
 Art. 105  t.e.m. 148 KB 11  januari 2007  tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch 

Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1457
 Art. 149  t.e.m. 15 KB 11  januari 2007  tot vaststelling van het administratief  statuut van het personeel van het Belgisch 

Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1458
  KB  11  januari  2007  houdende  het  geldelijk  statuut  van  het  personeel  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en 

telecommunicatie, BS 31  januari 2007, gewijzigd bij KB van 9 december 2008  tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 
januari  2007  houdende  het  geldelijk  statuut  van  het  personeel  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en 
telecommunicatie, BS 2 februari 2009. 

1459
  Art.  1  t.e.m.  30  koninklijk  besluit  houdende  het  geldelijk  statuut  van  het  personeel  van  het  Belgisch  Instituut  voor 

postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1460
  Art.  31  t.e.m.  62  koninklijk  besluit  houdende  het  geldelijk  statuut  van  het  personeel  van  het  Belgisch  Instituut  voor 

postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 

1461
  Art.  63  t.e.m.  65  koninklijk  besluit  houdende  het  geldelijk  statuut  van  het  personeel  van  het  Belgisch  Instituut  voor 

postdiensten en telecommunicatie, BS 31 januari 2007. 
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ook  inzake  de  toepassing  van de bepalingen  in  verband met het  geldelijke  statuut  veruit de meeste 

bevoegdheden die vroeger bij de minister berustten, voortaan door de Raad worden uitgeoefend. 

BIPT  –  ORGANEN  –  PERSONEEL  –  STATUUT  –  BELANGENVERMENGING  – Om mogelijke  belangenvermenging  te 

vermijden,  bepaalt  de  BIPT‐wet  dat  de  leden  van  het  BIPT  gedurende  de  volledige  duur  van  de 

uitoefening van hun functie geen enkel belang mogen hebben in de ondernemingen die actief zijn op de 

markt voor telecommunicatie en/of postdiensten, of direct noch indirect, bezoldigd of gratis voor deze 

ondernemingen  enige  functie  uitoefenen  of  er  diensten  aan  verlenen1462.  De  overtreding  van  deze 

bepaling wordt bestraft met een geldboete van 1 tot 1000 euro1463. 

BIPT – ORGANEN – PERSONEEL – STATUUT – VERTROUWELIJKHEID – Verder zijn zij zoals de leden van de Raad aan 

het beroepsgeheim onderworpen en mogen  zij, buiten de door de wet bepaalde uitzonderingen, aan 

derden  geen  vertrouwelijke  informatie  meedelen  waarvan  zij  kennis  hebben  in  het  kader  van  de 

uitoefening  van  hun  functie1464.  De  overtreding  van  deze  bepaling wordt  eveneens  bestraft met  de 

straffen voorzien in artikel 458 Sw1465. 

BIPT  –  ORGANEN  –  PERSONEEL  –  OFFICIEREN  VAN  GERECHTELIJKE  POLITIE  –  ALGEMEEN    – Met  het  oog  op  de 

vaststelling  van  inbreuken op onder meer de wetgeving  en uitvoeringsbesluiten  inzake  elektronische 

communicatie  en niet‐uni‐communautaire omroep  in het  tweetalige  gebied Brussel‐Hoofdstad  en op 

het KB van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit, kan de Koning op voorstel 

van het BIPT  aan  statutaire  ambtenaren  van het BIPT de hoedanigheid  van officier  van  gerechtelijke 

politie toekennen1466. Deze personeelsleden zijn eveneens belast met de vaststelling van  inbreuken op 

de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, het Strafwetboek en de bijzondere 

wetten  indien  deze  gepleegd  worden  door  middel  van  apparatuur,  elektronische‐

communicatienetwerken  of  ‐diensten  of  radiocommunicatie  in  de  zin  van  de  voornoemde  wet 

betreffende de elektronische  communicatie1467. Het  recentste besluit  in uitvoering  van deze bepaling 

werd afgekondigd op 21 september 20041468.  

                                                            
1462

 Art. 27 BIPT‐wet. 

1463
 Art. 38 al. 1 BIPT‐wet. 

1464
 Art. 28 BIPT‐wet. Over de problematiek  van de  vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen,  zie ook: Med.R.BIPT 31  januari 

2007 betreffende de vertrouwelijke behandeling van bedrijfsgeheimen, www.bipt.be (nr. 2162). 

1465
 Art. 38 al. 2 BIPT‐wet. 

1466
 Art. 24 al. 1 BIPT‐wet, zoals gewijzigd bij artikel 158, 1° WEC en bij artikel 60 wet 16 maart 2007, BS 5 april 2007. 

1467
 Art. 24 al. 2 BIPT‐wet, aangevuld bij artikel 158, 2° WEC. 

1468
  KB  21  september  2004  tot  toekenning  van  de  hoedanigheid  van  officier  van  gerechtelijke  politie  aan  sommige 

personeelsleden  van het Belgisch  Instituut  voor postdiensten  en  telecommunicatie, BS 20 oktober 2004,  intussen  gewijzigd 
door het KB 26 april 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van de hoedanigheid 
van  officier  van  gerechtelijke  politie  aan  sommige  personeelsleden  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en 
telecommunicatie, BS 20 mei 2009. Daarnaast werd door een tweede, afzonderlijke KB bovendien eveneens de hoedanigheid 
van officier van gerechtelijke politie aan één ambtenaar  toegekend: KB 3  juli 2009  tot  toekenning van de hoedanigheid van 
officier van gerechtelijke politie aan een personeelslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 7 
augustus 2009. 
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BIPT – ORGANEN – PERSONEEL – OFFICIEREN VAN GERECHTELIJKE POLITIE – TOEZICHT –  In de uitoefening van hun 

opsporingsopdrachten of bij de vaststelling van  inbreuken, staan de officieren van gerechtelijke politie 

niet onder het hiërarchische gezag van de Raad van het BIPT, maar onder het toezicht van de procureur‐

generaal1469. 

BIPT – ORGANEN – PERSONEEL – OFFICIEREN VAN GERECHTELIJKE POLITIE – BEVOEGDHEDEN – De bevoegdheden die 

de wet aan deze officieren van gerechtelijke politie toekent, worden opgesomd door artikel 25 van de 

BIPT‐wet en verder uitgevoerd door een koninklijk besluit van 28 februari 20071470. Op het vlak van de 

controle op het gebruik van het frequentiespectrum, van de strijd tegen storingen, van de naleving van 

de reglementering inzake elektromagnetische compatibiliteit en van de controle op de conformiteit van 

de apparatuur, zijn de bevoegdheden  ‐ om redenen van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid ‐  

het  ruimst1471.  Om  een  huiszoeking  uit  te  voeren  blijft  een  machtiging  van  de  onderzoeksrechter 

vereist1472. Verder kunnen de officieren van gerechtelijke politie van het BIPT monsters nemen en laten 

onderzoeken  in  het  kader  van  de  reglementering  inzake  elektromagnetische  compatibiliteit  en  de 

conformiteit van apparatuur1473. In alle andere gevallen van tussenkomst zijn de bevoegdheden van de 

officieren van gerechtelijke politie van het BIPT beperkter1474. Voor de uitvoering van hun opdrachten 

kunnen  de  officieren  van  gerechtelijke  politie  wel  een  beroep  doen  op  de  openbare  macht  en 

beschikken  zij over  alle middelen die  aan  agenten  van de openbare macht worden  toegekend1475.  In 

beginsel zijn de openbare besturen gehouden aan de officieren van gerechtelijke politie hun bijstand te 

verlenen  in de uitoefening van hun opdrachten1476. De bepalingen  in verband met weerspannigheid1477 

zijn  van  toepassing  op  de  officieren  van  gerechtelijke  politie  die  in  de  uitvoering  van  hun  opdracht 

handelen1478  en  elke  belemmering  in  de  uitvoering  van  de  opdrachten  van  de  officieren  van 

gerechtelijke politie wordt bestraft met een geldboete van 500 tot 5000 frank1479. 

BIPT – ORGANEN – PERSONEEL – OFFICIEREN VAN GERECHTELIJKE POLITIE – BEWIJSWAARDE – De processen‐verbaal 

die de officieren van gerechtelijke politie opstellen zijn rechtsgeldig tot bewijs van het tegendeel1480.  

                                                            
1469

 Art. 25 §5 BIPT‐wet. 

1470
 KB 28 februari 2007 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit, BS 14 maart 2007. 

1471
 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 22. 

1472
 Art. 25 §1 BIPT‐wet. 

1473
 Art. 25 §2 BIPT‐wet, uitgevoerd door het KB van 26 april 2005 betreffende het nemen van monsters door de officieren van 

gerechtelijke politie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 9 juni 2005. 

1474
 Art. 25 §3 BIPT‐wet en MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 22‐23. 

1475
 Art. 25 §6 BIPT‐wet. 

1476
 Art. 25 §7 BIPT‐wet. 

1477
 Art. 269 t.e.m. 274 Sw. 

1478
 Art. 38 al. 3 BIPT‐wet. 

1479
 Art. 38 al. 4 BIPT‐wet. 

1480
 Art. 25 §4 BIPT‐wet. 



 
 

 
374 
 

iv. Middelen 

1° Financiering 

BIPT  – MIDDELEN  –  FINANCIERING  –  PRINCIPE  –  AUTONOOM  BEHEER  – Artikel  29  BIPT‐wet  stelt  het  principe 

voorop dat het BIPT een autonoom financieel beheer geniet en bepaalt dat alle werkingskosten worden 

gedragen door de inkomsten van het BIPT. De enige wettelijk voorziene beperking daarop is dat het BIPT 

geen verbintenissen mag aangaan buiten de totale dekking van de werkingskosten1481. Het BIPT  is ook 

bevoegd  om,  mits  goedkeuring  van  de  minister  van  begroting,  de  regels  vast  te  stellen  over  de 

berekeningswijze en het maximumbedrag van de dotaties  in het rollend fonds en de speciale reserves 

en andere voorzieningen die nodig zijn wegens de aard van de activiteiten van het BIPT1482. Tenslotte 

bepaalt  artikel  33  BIPT‐wet  dat  het  BIPT  voor  de  toepassing  van  de  belastingswetgeving  wordt 

gelijkgesteld met de Staat. 

BIPT – MIDDELEN  –  FINANCIERING –  INKOMSTEN  – OVERZICHT  – De  inkomsten  van het BIPT  kunnen worden 

ingedeeld  in drie  verschillende  categorieën: wettelijk  voorziene  rechten,  terugbetaling  van  gemaakte 

onkosten en overige inkomsten. 

BIPT – MIDDELEN – FINANCIERING –  INKOMSTEN – WETTELIJK VOORZIENE RECHTEN – Veruit de grootste categorie 

van inkomsten zijn de rechten die het BIPT int op grond van de WEC en van de omroepwet Brussel1483. 

De bedragen van de door het BIPT geïnde  rechten worden vastgesteld bij koninklijk besluit, na advies 

van het BIPT1484. Voor  zover de  vastgestelde  koninklijke besluiten  een  algemene  vergoeding bepalen 

voor  de  activiteiten  van  het  BIPT,  dienen  zij  binnen  een  termijn  van  12  maanden  na  hun 

inwerkingtreding te worden bekrachtigd door de wet1485. De wet voorziet overigens mutatis mutandis 

een vergelijkbare procedure in verband met reeds bestaande besluiten1486. 

BIPT – MIDDELEN – FINANCIERING –  INKOMSTEN – TERUGBETALING VAN ONKOSTEN – Verder komen aan het BIPT 

alle andere wettelijke en reglementaire ontvangsten toe die verbonden zijn aan zijn werkzaamheden en 

                                                            
1481

 Art. 32 §2 BIPT‐wet. 

1482
 Art. 30 §1, 1° BIPT‐wet, zoals na wijzigingen vervangen bij artikel 66 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 

28 juli 2006. 

1483
 Art. 30 §1, 4° BIPT‐wet, zoals na wijzigingen vervangen bij artikel 66 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 

28 juli 2006 en aangevuld bij artikel 61 omroepwet Brussel 2007. 

1484
 Art. 30 §6 al. 1 BIPT‐wet, zoals na wijzigingen vervangen bij artikel 66 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 

28 juli 2006. 

1485 
Art. 30 §6 al. 3 BIPT‐wet, zoals na wijzigingen vervangen bij artikel 66 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 

28  juli 2006. Ter zake merkte de Raad van State  in zijn advies bij de BIPT‐wet  (Parl.St. Kamer, 2002‐2003, nr. 1937, 68) het 
volgende op: “De steller van het ontwerp wordt er evenwel opmerkzaam op gemaakt dat het bedrag van heffingen alleen bij 
koninklijk besluit mag worden  vastgesteld wanneer die heffingen de  vergoeding  vormen  van een dienst die de overheid  ten 
voordele  van  de  individueel  beschouwde  heffingsplichtige  presteert.  Wanneer  zulks  niet  het  geval  is,  moet  het  bedrag 
overeenkomstig artikel 170 van de Grondwet bij de wet worden bepaald.”. 

1486
 Art. 30 §6 al. 2 BIPT‐wet, zoals na wijzigingen vervangen bij artikel 66 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 

28 juli 2006. 
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de  vergoedingen  voor  prestaties1487.  Enkele  concrete  gevallen  daarvan  worden  expliciet  in  de  wet 

vermeld, zoals onder meer de terugbetaling aan het BIPT van de overeenkomstig de daartoe wettelijk 

voorziene procedure vastgestelde onkosten die zijn verbonden aan het beheer van en het toezicht op de 

universele  dienst  inzake  post1488  en  telecommunicatie1489  enerzijds,  en  de  terugbetaling  van  de 

investerings‐ en onderhoudskosten van de gegevensbank inzake sociale tarieven anderzijds1490. 

BIPT – MIDDELEN – FINANCIERING – INKOMSTEN – OVERIGE INKOMSTEN – Tenslotte voorziet de wet dat ook de in 

zijn voordeel gedane  schenkingen en  legaten1491, alsook de  toevallige  inkomsten1492  tot de  inkomsten 

van het BIPT behoren.  

BIPT – MIDDELEN – FINANCIERING – UITGAVEN – Naast zijn eigen werkingsonkosten, dient het BIPT in te staan 

voor de betaling van de bijdragen van de Belgische Staat binnen de nationale of internationale instanties 

of  organisaties  die  verantwoordelijk  zijn  voor  de  telecommunicatiesector  of  de  sector  van  de 

postdiensten1493. 

BIPT – MIDDELEN – FINANCIERING – VERREKENING – Tenslotte bepaalt artikel 32 §1 BIPT‐wet dat het BIPT het 

overschot van de  inkomsten dient af te staan aan de Staat, wanneer de  inkomsten groter zijn dan de 

werkingskosten van het BIPT. Over de overeenstemming van deze bepaling met de geldende Europese 

verplichtingen,  bestaan  echter  gefundeerde  vragen1494.  Een  wetsvoorstel  om  aan  het  probleem  te 

remediëren werd  op  27  juni  2006  in  de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers  ingediend1495, maar  is 

intussen vervallen. 

   

                                                            
1487

 Art. 30 §1, 4° BIPT‐wet, zoals na wijzigingen vervangen bij artikel 66 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 
28 juli 2006 en aangevuld bij artikel 61 wet 16 maart 2007, BS 5 april 2007. 

1488 Art. 30 §1, 3° BIPT‐wet, zoals na wijzigingen vervangen bij artikel 66 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 
28 juli 2006. 

1489
 Art. 30 §1, 6° BIPT‐wet, zoals na wijzigingen vervangen bij artikel 66 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 

28 juli 2006. 

1490
 Art. 30 §§2 t.e.m. 6 BIPT‐wet, zoals na wijzigingen vervangen bij artikel 66 wet 20  juli 2006 houdende diverse bepalingen 

(1), BS 28 juli 2006. 

1491
 Art. 30 §1, 1° BIPT‐wet, zoals na wijzigingen vervangen bij artikel 66 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 

28 juli 2006. 

1492
 Art. 30 §1, 2° BIPT‐wet, zoals na wijzigingen vervangen bij artikel 66 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 

28 juli 2006. 

1493
 Art. 31 BIPT‐wet. 

1494
 Voor op het vlak van de overeenstemming hiervan met art. 12 machtigingsrichtlijn:  infra 3. d. “Toegang tot de markt”, p. 

394 e.v. 

1495
 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische 

post‐ en telecommunicatiesector, Parl.St. Kamer 2005‐06, nr. 2582/001. 
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BIPT – MIDDELEN – OVERZICHT – In het recentste jaarverslag van het BIPT is het volgende overzicht terug te 

vinden: 

 

Figuur: “Realisaties van het BIPT ‐ 2008” (bron: jaarverslag BIPT, 2008, p. 65). 

BIPT – MIDDELEN – FINANCIERING – CONTROLE DOOR MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING – Met betrekking tot 

de budgettaire en boekhoudkundige  regels, beschikken de ministers  van  financiën en begroting over 

een  aantal  specifieke  controlemechanismen,  zoals  onder  meer  de  goedkeuring  van  het 

begrotingsontwerp1496 en van de rekeningen1497 van het BIPT. Verder oefent de minister van begroting 

een  recht  van  controle  uit  op  de  besluiten  van  het  BIPT  die  een  financiële  of  budgettaire weerslag 

hebben1498. De nadere regels in verband met deze bevoegdheden werden door de Koning bepaald in zijn 

besluit van 10 januari 20061499.  

2° Organigram en personeelsformatie 

BIPT – ORGANEN – PERSONEEL – ORGANISATIE – Op het vlak van de organisatie van het BIPT blijkt impliciet uit 

artikel 26 BIPT‐wet dat het BIPT bestaat uit een (door de wet niet vastgesteld) aantal diensten, nu dat 

artikel bepaalt dat elk gewoon  lid van de Raad aan het hoofd van  ten minste één dienst staat1500. De 

bevoegdheid om het organigram en de personeelsformatie van het BIPT vast te stellen, wordt door de 

BIPT‐wet aan de Koning toevertrouwd, met dien verstande dat de Koning dit wat de personeelsformatie 

                                                            
1496

 Art. 35 §1 BIPT‐wet. 

1497
 Art. 35 §2 BIPT‐wet. 

1498
 Art. 36 BIPT‐wet. 

1499
  KB  10  januari  2006  tot  vaststelling  van  de  budgettaire  en  boekhoudkundige  regeling  van  het  Belgisch  Instituut  voor 

postdiensten en telecommunicatie, BS 1 maart 2006. 

1500
 Art. 26 al. 1 BIPT‐wet. 
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betreft enkel kan op voorstel van het BIPT en na akkoord van de ministers van ambtenarenzaken en 

begroting1501. 

BIPT – ORGANEN – PERSONEEL – PERSONEELSFORMATIE – KB – De personeelsformatie van het BIPT wordt nog 

steeds    ‐  zij  het  sinds  de  inwerkingtreding  ervan  op  grond  van  de  artikelen  13  alinea  1  en  26  

alinea  3  BIPT‐wet  ‐    geregeld  door  het  koninklijk  besluit  van  18 maart  1993  tot  vaststelling  van  de 

personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. In totaal beschikt 

het  BIPT  (de  uitdovende  functies  niet  meegerekend)  over  een  personeelskader  van  253  voltijdse 

personeelsleden, waarvan iets meer dan één derde in de rangen van adviseur of hoger1502. 

BIPT – ORGANEN – PERSONEEL – ORGANIGRAM – KB – Het organigram van het BIPT werd vastgesteld door het 

koninklijk besluit  van 20 april 20051503. Het bepaalt dat het BIPT negen diensten omvat, namelijk  zes 

verticale en drie horizontale. De verticale diensten  (de dienst markteconomische analyse  telecom, de 

dienst internationale relaties telecom, de dienst post, de dienst controle, publieke dienst, consument en 

universele dienst telecom, de dienst juridische aspecten telecom en de dienst technologie, telecom‐ en 

radiogebruik)  zijn  inhoudelijk  georiënteerd,  terwijl  de  horizontale  diensten  (de  dienst  personeel,  de 

dienst  IT  en  vertalers  en  de  dienst  budget  en  logistiek)  betrekking  hebben  op  ondersteunende 

activiteiten1504.    Elk  gewoon  lid  van  de  Raad  krijgt  vervolgens  nominatim  twee  verticale  en  één 

horizontale dienst toegewezen1505. De voorzitter van de Raad staat niet aan het hoofd van een concrete 

dienst,  maar  is  bevoegd  voor  de  algemene  coördinatie  van  het  beleid  van  het  BIPT,  de 

vertegenwoordiging van het BIPT, het beheersplan, de externe communicatie en de coördinatie van de 

ondersteunende diensten1506. 

v. Controle, toezicht en voogdij 

BIPT  –  CONTROLE  EN  TOEZICHT  –  OVERZICHT  –  Naast  de  hierboven  toegelichte  vormen  van  eerder 

administratieve controle, vooral op het vlak van het financieel en organiek kader van het BIPT, staan wij 

in de hierna  volgende paragrafen  stil bij  enkele  specifieke  inhoudelijke maatregelen  van  controle  en 

toezicht over het uitoefenen van zijn bevoegdheden door het BIPT. Daarbij komen achtereenvolgens aan 

bod:   1° de mogelijkheid van de minister om bij het hof van beroep te Brussel een rechtsmiddel  in te 

                                                            
1501

 Art. 26 al. 2 en 3 BIPT‐wet. 

1502
  KB  18  maart  1993  tot  vaststelling  van  de  personeelsformatie  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en 

telecommunicatie, BS 28 april 1993, gewijzigd door KB van 25 november 1993, BS 30 november 1993, door KB van 15 oktober 
1998, BS 3 december 1998 en door KB 9 januari 2007, BS 25 januari 2007. 

1503
  KB  20  april  2005  houdende  het  organigram  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en  telecommunicatie,  BS  7 

september 2005. 

1504
 Art. 1 KB van 20 april 2005 houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 

7 september 2005. 

1505
  Art.  3  t.e.m.  5  KB  van  20  april  2005  houdende  het  organigram  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en 

telecommunicatie, BS 7 september 2005. 

1506
 Art. 2 KB van 20 april 2005 houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, BS 

7 september 2005. 
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stellen tegen de besluiten van het BIPT, en 2° de mogelijkheid voor de ministerraad om door het BIPT 

genomen beslissingen te schorsen. 

1° Beroep door minister bij hof van beroep te Brussel 

BIPT  –  CONTROLE  EN  TOEZICHT  –  RECHTSMIDDEL:  HOF  VAN  BEROEP  TE  BRUSSEL  –  UITGANGSPUNT  –  Een  eerste 

instrument dat de minister ter beschikking staat, is de mogelijkheid om bij het hof van beroep te Brussel 

een rechtsmiddel in te stellen tegen een beslissing van het BIPT. In het voorontwerp van wet was deze 

mogelijkheid  niet  voorzien, maar  in  de  algemene bespreking  in  zijn  advies  gaf  de Raad  van  State  te 

kennen dat hij van mening was dat dergelijk bijzonder rechtsmiddel kon bijdragen tot het verkleinen van 

het spanningsveld tussen de onafhankelijkheid van het BIPT enerzijds, en de grondwettelijke beginselen 

inzake  politieke  verantwoordelijkheid  voor  de  genomen  administratieve  beslissingen  anderzijds.  Ter 

zake  stelde  de  Raad  in  het  licht  van  de  toenmalige  (!)  bevoegdheden  van  het  BIPT1507:  “Zulk  een 

discretionaire bevoegdheid kan niet  zonder  controle blijven. De kaderrichtlijn bepaalt voorts dat moet 

worden voorzien in een recht om tegen de besluiten van de nationale regelgevende instanties beroep in 

te stellen. [alinea] De ontworpen wet voorziet eveneens in een dergelijk beroep, bij het hof van beroep te 

Brussel,  rechtsprekende  in  kort  geding.  Het  voorontwerp  bepaalt  dat  het  om  een  beroep met  volle 

rechtsmacht gaat, maar verduidelijkt niet wie gerechtigd is om zulk een beroep aan te tekenen. [alinea] 

Ten  einde  ervoor  te  zorgen  dat  zowel  de  onafhankelijkheid  van  het  Instituut  gewaarborgd  is  bij  het 

vervullen  van  zijn  taken  inzake  regulering  van  de  markt,  als  de  naleving  van  de  grondwettelijke 

beginselen die maken dat de  regering de politieke verantwoordelijkheid kan dragen voor de genomen 

administratieve beslissingen, zou één van de controlevoorschriften erin kunnen bestaan dat de Staat zelf 

beroep vermag in te stellen tegen de beslissingen van het Instituut.” 

BIPT – CONTROLE EN TOEZICHT – RECHTSMIDDEL: HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL – EVALUATIE  – Uit het advies van de 

Raad van State blijkt reeds dat dit rechtsmiddel geenszins specifiek  is voor de minister of uitvoerende 

macht, maar  kan  worden  gehanteerd  door  elke  belanghebbende  partij1508.    Aangezien  het  om  een 

jurisdictionele  controle  van de beslissingen  van het BIPT  gaat,  zijn wij  van mening dat    ‐ gelet op de 

momenteel  zo druk besproken beginselen  van de  scheiding der machten  ‐   dit mechanisme niet  kan 

worden  beschouwd  als  een  afdoend of  zinvol mechanisme  voor  het  uitoefenen  van  enige  vorm  van 

bestuurlijke controle, toezicht of voogdij door de minister of de uitvoerende macht over de beslissingen 

van het BIPT. De minister kan immers enkel het hof van beroep verzoeken om tekortkomingen aan het 

besluit vast te stellen en deze  in voorkomend geval te remediëren. Het oordeel over de wettigheid of 

opportuniteit  van  het  betrokken  besluit  van  het  BIPT  wordt  echter  door  het  hof  van  beroep 

uitgesproken en de minister kan hierin slechts tussenkomen zoals elke andere partij in het geschil1509. De 

                                                            
1507

 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 64. 

1508
 Zij het dat de tekst van de wet op dit vlak terugvalt op de algemene beginselen van het Gerechtelijke wetboek...  

1509
 De Raad van State is in zijn advies op dit vlak echter nogal onduidelijk. Zo stelt de Raad enerzijds “Zulk een toetsing

 
[door het 

hof van Beroep] beperkt de onafhankelijkheid van de  instelling weliswaar maar stelt de regering niet  in staat om de politieke 
verantwoordelijkheid  voor  die  beslissingen  te  verzekeren”  (Adv.RvS  5  juni  2002,  nr.  33.255/4  bij  BIPT‐wet,  Parl.St.  Kamer  
2001‐02, nr. 1937/001, 60), maar enkele pagina’s verder ook “Ten einde ervoor te zorgen dat zowel de onafhankelijkheid van 
het  Instituut  gewaarborgd  is  bij  het  vervullen  van  zijn  taken  inzake  regulering  van  de  markt,  als  de  naleving  van  de 
grondwettelijke  beginselen  die  maken  dat  de  regering  de  politieke  verantwoordelijkheid  kan  dragen  voor  de  genomen 
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verdere modaliteiten van dit uitzonderlijke  rechtsmiddel worden daarom niet verder  in deze afdeling 

behandeld, maar in de algemene afdeling over onder meer het beroep tegen BIPT‐beslissingen1510. 

2° Schorsing van besluiten van BIPT door Ministerraad 

BIPT  –  CONTROLE  EN  TOEZICHT  –  SCHORSING  VAN  BESLUITEN  DOOR MINISTERRAAD  –  OVERZICHT  –  Een  tweede 

element  van  toezicht,  is  de  mogelijkheid  voor  de  ministerraad  om  onder  bepaalde  specifieke 

voorwaarden  besluiten  van  het  BIPT  te  schorsen.  Ook  dit  controle‐  of  toezichtsmechanisme  was 

oorspronkelijk  niet  voorzien  in  het  voorontwerp  van  wet,  en  zelfs  niet  in  het  uiteindelijk  aan  het 

Parlement voorgelegde ontwerp van wet.  

BIPT – CONTROLE EN TOEZICHT – SCHORSING VAN BESLUITEN DOOR MINISTERRAAD – RAAD VAN STATE – Nochtans had 

de  Raad  van  State  zich  in  zijn  advies  uitermate  kritisch  uitgesproken  over  de  beperkte  controle‐  en 

toezichtsmechanismen waarover de uitvoerende macht kon beschikken. Ter zake stelde hij: “Tot  slot, 

gelet  op  de  huidige  en  toekomstige  uitbreiding  van  de  competenties  van  het  Instituut,  zouden  de 

handelingen die door dat Instituut gesteld worden krachtens de voornoemde wetten van 21 maart 1991 

en 30  juli 1979, en die van groot belang  zijn voor de werking van die markten, onderworpen moeten 

worden aan een vorm van bijzonder toezicht door de minister die belast  is met de regelgeving voor de 

betrokken  sectoren. Het  bepalen  van  die  aan  toezicht  onderworpen  handelingen mag  niet  los  gezien 

worden van de nakende uitwerking, door de Belgische wetgever, van het nieuwe Europese regelgevend 

kader  inzake  elektronische  netwerken.  [alinea]  Indien  de  maatregelen  die  zonet  voorgesteld  zijn 

genomen worden,  zouden  de  omvang  van  de  discretionaire  bevoegdheid  die  aan  het  Instituut wordt 

toegekend en het ontbreken van een algemeen toezicht toelaatbaar zijn.”1511. 

BIPT – CONTROLE EN TOEZICHT – SCHORSING VAN BESLUITEN DOOR MINISTERRAAD – MEMORIE VAN TOELICHTING – Het 

lijkt er sterk op dat die voorlaatste zin uit het hierboven geciteerde fragment uit het advies van de Raad 

van  State  de  wetgever  op  het  idee  bracht  om  het  regime  van  het  toezicht  over  de  belangrijkste 

beslissingen van het BIPT te verschuiven naar een later tijdstip, namelijk de herziening van het materiële 

kader inzake elektronische communicatie. Antwoordend op de bezorgdheid van de Raad van State stelt 

de  memorie  van  toelichting  immers:  “De  Raad  van  State  onderstreept  dat  de  uitvoerende  macht 

voldoende controle moet kunnen uitoefenen op de nieuwe  instelling die met de regulering belast  is en 

dat  derhalve  mechanismen  moeten  worden  ingesteld  aan  de  hand  waarvan  de  politieke 

verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht kan worden gehandhaafd. Zoals door de Raad van State 

is voorgesteld, wordt daarom voor de minister de mogelijkheid gecreëerd om tegen de beslissingen van 

het Instituut beroep aan te tekenen bij het hof van beroep, dat in kortgeding uitspraak doet. De instelling 

van een bijzonder voogdijsysteem voor bepaalde beslissingen van het Instituut is eveneens door de Raad 

van  State  voorgesteld.  Omdat  het  evenwel  om  een  voogdij  gaat  die  enkel  gericht  is  op  sommige 

                                                                                                                                                                                                
administratieve beslissingen, zou één van de controlevoorschriften erin kunnen bestaan dat de Staat zelf beroep vermag  in te 
stellen  tegen de  beslissingen  van het  Instituut.”(Adv.RvS 5  juni 2002,  nr.  33.255/4  bij BIPT‐wet,  Parl.St. Kamer  2001‐02, nr. 
1937/001, 64). 

1510
 Infra Afdeling C. II. “Rechtsmiddelen: Hof van beroep te Brussel”, p. 456 e.v.  

1511
 Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 65. 
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handelingen  die  in  het  bijzonder  door  de  wetgever  worden  bepaald  op  het  stuk  van  elektronische 

communicatie,  passen  die  bepalingen  beter  bij  de  omzetting  in  Belgisch  recht  van  het  Europese 

regelgevingskader inzake elektronische communicatie. Zo zou kunnen worden gedacht aan de  instelling 

van een voogdij voor de belangrijkste besluiten die door het Instituut worden genomen naar aanleiding 

van een openbare  raadpleging of die een kennisgeving aan de Commissie en de overige buitenlandse 

regulatoren  rechtvaardigen  krachtens  de  artikelen  6  en  7  van  de  «kaderrichtlijn»  (bijvoorbeeld  de 

definitie van de relevante markten of de bepaling van het niet‐concurrentiële karakter van een bepaalde 

markt). ”1512 

BIPT  –  CONTROLE  EN  TOEZICHT  –  SCHORSING  VAN  BESLUITEN  DOOR MINISTERRAAD  –  VERDER  WERKZAAMHEDEN  – 

Hoewel het ontwerp van wet dus geenszins tegemoet kwam aan de door de Raad van State gemaakte 

opmerkingen, werd het met de mogelijkheid tot het instellen van een rechtsmiddel voor de minister als 

enige  ‘zinvolle’1513 mechanisme van  toezicht door de uitvoerende macht vervolgens bij het Parlement 

ingediend.  Uit  het  Commissieverslag  bij  de  BIPT‐wet  blijkt  echter  dat  ook  bij  verschillende 

parlementsleden  ongerustheid  bleef  bestaan.  Zo  stelden  sommigen  de  “politieke 

onverantwoordelijkheid” aan de kaak en gaven zij te kennen dat het beleid van de toezichthouder beter 

zou moeten worden gecontroleerd door de uitvoerende en wetgevende macht1514, terwijl anderen het 

uitermate kritische advies van de Raad van State  in herinnering brachten1515. Met een boutade veegde 

de toenmalige minister het debat over de autonomie en bevoegdheden van het BIPT van tafel: uit het 

feit  dat  de  voormalige monopolist  van  oordeel was  dat  aan  het  BIPT  teveel  autonomie  zou worden 

toegekend, terwijl de nieuwkomers van oordeel waren dat de voorgestelde onafhankelijkheid niet ver 

genoeg  ging, besloot hij dat de  graad  van onafhankelijkheid waarvoor  in het ontwerp  gekozen werd 

voldoende evenwichtig zou zijn. Bovendien verwees hij eens te meer naar de Commissie voor het Bank‐ 

en  Financiewezen:  als  daarvoor  autonomie  aanvaard  wordt,  waarom  dan  niet  voor  de 

telecommunicatiesector? Tenslotte gaf de minister aan van oordeel te zijn dat parlementair toezicht wel 

degelijk mogelijk was, aangezien elke “regulerende beslissing” onmiddellijk op de website van het BIPT 

gepubliceerd zou worden en het parlement op grond van die informatie eventueel zou kunnen beslissen 

om de reglementering te wijzigen1516.  

Op de achtergrond werd in de schoot van de regering echter verder onderhandeld over de vormgeving 

van  het  hiërarchisch  toezicht  van  de  minister  over  het  BIPT.  Uiteindelijk  resulteerde  deze 

onderhandelingen  in  volgend  compromis.  Het  ingediende  amendement1517  dat  aan  de  minister  de 

bevoegdheid  zou  toekennen  om  het  BIPT  vooraf  instructies  te  bezorgen  in  een  (tweejaarlijkse) 

                                                            
1512

 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 8‐9. 

1513
 Zie de hierboven gemaakte kritische opmerkingen... 

1514
 Verslag namens de commissie voor de  infrastructuur bij ontwerp van BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/009, 12‐

13. 

1515
 Verslag namens de commissie voor de infrastructuur bij ontwerp van BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/009, 15. 

1516
 Commissieverslag BIPT‐wet Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/009, 18‐19. 

1517
 Amendement nr. 23 (K. Lalieux c.s.) bij BIPT‐wet Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/005, 4. 
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‘beleidsnota’ zou worden ingetrokken en worden vervangen door een nieuw amendement waarbij aan 

de ministerraad  de  bevoegdheid  zou worden  toegekend  om  bepaalde  beslissingen  van  het  BIPT  te 

schorsen omwille van onwettigheid, of om redenen van algemeen belang.  

BIPT – CONTROLE EN TOEZICHT – SCHORSING VAN BESLUITEN DOOR MINISTERRAAD – RATIO LEGIS – Met het nieuwe en 

zonder wijzigingen  goedgekeurde1518  amendement  stelden  de  indieners  zich  vooral  tot  doel  om  het 

toezicht door de uitvoerende en wetgevende macht over de discretionaire beslissingen van het BIPT te 

organiseren  teneinde de  “politieke onverantwoordelijkheid”  te  vermijden en het algemeen belang  te 

vrijwaren:  “Het  is  belangrijk  ervoor  te  zorgen  dat  de  uitvoerende  macht  controle  heeft  over  de 

beslissingen van het  Instituut en om werkelijke en efficiënte barrières  in te bouwen tegen het optreden 

van de regulator, en dit om de belangen van de gemeenschap te vrijwaren. De autonomie die aan het 

Instituut wordt verleend moet  immers gepaard gaan met een  toezicht dat  in  verhouding  staat  tot de 

discretionaire machten waarover het Instituut in sommige domeinen beschikt. Zowel in de sector van de 

telecommunicatie, als die  van de postdiensten  zullen  de bevoegdheden  van de  regulator  in de nabije 

toekomst evenwel onder invloed van de Europese richtlijnen evolueren. Daarom lijkt het voorzichtiger om 

in de wet niet het soort beslissingen vast te stellen waarop het toezicht waarin dit artikel voorziet, zal 

worden uitgeoefend. Die zorg wordt overgelaten aan de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in  

de Ministerraad.” 1519. 

BIPT  –  CONTROLE  EN  TOEZICHT  –  SCHORSING  VAN  BESLUITEN  DOOR MINISTERRAAD  – WETTELIJKE  GRONDSLAG  – De 

uiteindelijke wettelijke grondslag voor deze bijzondere toezichtsvorm is artikel 15 BIPT‐wet, dat bepaalt: 

“Art. 15. § 1. De Ministerraad kan, op voorstel van de minister, bij een met redenen omkleed besluit de 

uitvoering schorsen van sommige beslissingen, waarvan de Koning bij een  in de Ministerraad overlegd 

besluit, de  lijst bepaalt en waarmee het  Instituut de wet overtreedt of het algemeen belang  schaadt. 

[alinea]   Het besluit tot schorsing moet worden genomen binnen dertig dagen na de ontvangst van de 

beslissing door de Ministerraad. Het wordt onmiddellijk aan het  Instituut en aan de belanghebbenden 

kenbaar gemaakt. [alinea]  Het Instituut moet de geschorste beslissing binnen vijftien dagen, te rekenen 

vanaf de schorsing ervan, wijzigen in overeenstemming met het met redenen omkleed besluit bedoeld in 

het  eerste  lid.  

§ 2. Bij een  in Ministerraad overlegd besluit stelt de Koning de nadere regels vast voor de  in dit artikel 

beschreven  procedures.  

§ 3. De uitvoeringsmaatregelen van dit artikel dienen te worden genomen binnen drie maanden na de 

dag waarop de wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.” 1520. 

BIPT – CONTROLE EN TOEZICHT – SCHORSING VAN BESLUITEN DOOR MINISTERRAAD – ONDUIDELIJKHEID – Totnogtoe 

werden  voor  het  betrokken  artikel  echter  geen  uitvoeringsbepalingen  aangenomen  en  heeft  de 

ministerraad nog geen beslissingen van het BIPT geschorst. De vraag rijst nu in welke mate dit vandaag 
                                                            
1518

 Commissieverslag BIPT‐wet Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/009, 35‐36. 

1519
 Amendement nr. 88 (K. Lalieux c.s.) bij BIPT‐wet Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/008, 8. 

1520
 Qua  statuut en omvang  lijkt deze vorm van  toezicht dus vergelijkbaar met het bestuurlijk  toezicht dat bijvoorbeeld ook 

provincies uitoefenen ten opzichte van besluiten van de gemeenteoverheid, zie: art. 248 t.e.m. 264 Gemeentedecreet (VL). 



 
 

 
382 
 

nog mogelijk zou zijn. Ter zake is veel afhankelijk van de interpretatie die aan het betrokken artikel dient 

te worden gegeven. Een aantal verschillende mogelijkheden dienen zich aan. 

BIPT  –  CONTROLE  EN  TOEZICHT  –  SCHORSING  VAN  BESLUITEN  DOOR  MINISTERRAAD  –  EENMALIGE  SCHORSING?  – 

Vooreerst zou dit artikel kunnen worden gelezen als eenmalige en in de tijd beperkte mogelijkheid voor 

de ministerraad om  ‐ bij wijze van overgangsbepaling ‐  hoofdzakelijk bepaalde reeds door het BIPT van 

vóór de inwerkingtreding van zijn nieuwe statuut daterende genomen beslissingen ongedaan te maken. 

In dat geval lijkt de conclusie te moeten zijn dat het betrokken artikel, bij gebrek aan tijdige uitvoering 

door de Koning of toepassing intussen volstrekt ontoepasbaar is geworden. 

BIPT – CONTROLE EN TOEZICHT – SCHORSING VAN BESLUITEN DOOR MINISTERRAAD – HIËRARCHISCH TOEZICHT? – Uit de 

parlementaire werkzaamheden kan echter worden afgeleid dat het betrokken artikel veeleer dient  te 

worden beschouwd als een instrument van bestuurlijk of hiërarchisch toezicht door de minister, door de 

uitvoerende en   ‐ bij verlenging ‐   door de wetgevende macht over de tenuitvoerlegging en toepassing 

van  de  discretionaire  bevoegdheden  van  het  BIPT1521.  Maar  ook  in  die  hypothese  blijven  twee 

verschillende  interpretaties mogelijk, waarvan één eveneens tot de niet‐toepasbaarheid  lijkt te  leiden. 

Cruciaal  voor  de  interpretatie  van  het  betrokken  artikel,  zijn  de  draagwijdte  die  aan  de  in  de  derde 

paragraaf van het artikel voorziene beperking in de tijd moet wordt gegeven enerzijds, en de noodzaak 

van voorafgaande uitvoeringsmaatregelen door de Koning anderzijds. Voor zover men van oordeel is dat 

dergelijke uitvoeringsmaatregelen vereist zijn en dat de voor de Koning voorziene beperking  in de tijd 

betrekking  heeft  op  het  gehele  artikel,  zal  het  evenmin  nog  toepasbaar  zijn.  De  noodzakelijke 

uitvoeringsmaatregelen werden door de Koning  immers niet tijdig aangenomen. Het betrokken artikel 

zou  echter  ook  kunnen  worden  gelezen  in  die  zin  dat  de  in  de  derde  paragraaf  voorziene 

uitvoeringsmaatregelen enkel betrekking hebben op de  in §2 vermelde  ‘nadere regels’, zodat voor het 

overige de procedure zoals voorzien  in §1 ook zou kunnen worden toegepast zonder deze bijkomende 

regels. Volgens deze  interpretatie voorzag de wet voor de Koning de mogelijkheid om gedurende een 

beperkte periode eventuele uitvoeringsmaatregelen aan te nemen, die evenwel niet strikt noodzakelijk 

zijn voor de toepassing van dit artikel voorziene schorsing door de ministerraad. De Koning kon volgens 

deze  interpretatie de procedure dus concretiseren en verder uitwerken, maar de beperking  in de  tijd 

heeft geen betrekking op de eigenlijke toepassing van de schorsingsprocedure. Door het verstrijken van 

de voorziene periode kan de Koning niet  langer bevoegd worden geacht om deze aan  te nemen  (ook 

niet  op  grond  van  zijn  algemene  verordenende  bevoegdheid),  wat  evenwel  niet  tot  de  niet‐

toepasbaarheid  van de  schorsingsprocedure  zelf  leidt,  vermits deze uitvoeringsmaatregelen daarvoor 

niet noodzakelijk zijn. Overeenkomstig deze  interpretatie kan de Koning op grond van artikel 15 §1 na 

overleg  in  de  ministerraad  vooralsnog  het  besluit  aannemen  waarin  een  lijst  wordt  bepaald  van 

schorsbare beslissingen van het BIPT. Overeenkomstig dat besluit kan de ministerraad ook vooralsnog 

tot schorsing van bepaalde concrete beslissingen van het BIPT overgaan. Tenslotte wijzen we erop dat 

voorzover  de  derde  paragraaf  van  het  artikel  uitsluitend  betrekking  zou  hebben  op  de  voor  de 

toepassing van §1 niet‐noodzakelijke  ‘nadere  regels’  in beginsel eveneens moet worden besloten dat 

                                                            
1521

 Supra. 
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een schorsingsbevoegdheid door de ministerraad vooralsnog toch nog geoperationaliseerd zou kunnen 

worden.  

Schematisch: 

Uitvoeringsmaatregelen uit §3  Toepassing termijn van §3 RESULTAAT 

Noodzakelijk voor toepassing  Op §1 en §2 Toepassing §1 onmogelijk

Niet noodzakelijk voor toepassing  Op §1 en §2 Toepassing §1 in beginsel mogelijk

Noodzakelijk voor toepassing  Op §2 alleen Toepassing §1 in beginsel mogelijk

Niet noodzakelijk voor toepassing  Op §2 alleen Toepassing §1 in beginsel mogelijk

 

BIPT  –  CONTROLE  EN  TOEZICHT  –  SCHORSING  VAN  BESLUITEN  DOOR  MINISTERRAAD  –  TERMINOLOGIE  –  Verdere 

onduidelijkheid  in verband met de toepasselijkheid van dit toezichtsmechanisme volgt ook nog uit het 

feit dat de uiteindelijke beslissing tot schorsing kennelijk door de ministerraad zelf wordt genomen, en 

niet  door  de  Koning.  Ook  deze  aanpak  verbaast,  aangezien  de  ministerraad  geen  formeel  erkend 

staatsrechtelijk orgaan  is. Hoewel er met enige zekerheid kan van worden uitgegaan dat de Raad van 

State  een  eventuele  schorsingsbeslissing  van  de  ministerraad  wel  zou  beschouwen  als  een  voor 

vernietiging of schorsing  in aanmerking komend besluit van een administratieve overheid, brengt ook 

deze verwarrende terminologie van artikel 15 BIPT‐wet bijkomende onzekerheid met zich mee. 

BIPT – CONTROLE EN TOEZICHT – SCHORSING VAN BESLUITEN DOOR MINISTERRAAD – EVALUATIE – Het mag duidelijk 

zijn dat ook deze vorm van bestuurlijk of hiërarchisch toezicht    ‐ waarvan de uitwerking door de Raad 

van State en het Parlement werd vooropgesteld als voorwaarde voor het bereiken van een evenwicht 

tussen  de  autonomie  en  bevoegdheden  van  het  BIPT  enerzijds  en  de  grondwettelijke  beginselen  in 

verband met bevoegdheidsoverdracht anderzijds ‐  in de praktijk helemaal geen effect ressorteert, nu er 

niet eens duidelijkheid bestaat of de procedure nog wel op  juridisch correcte manier  ten uitvoer kan 

worden gelegd. Nog los van de hierna volgende analyse van de (sinds de inwerkingtreding van de BIPT‐

wet door de WEC nog verder uitgebreide) bevoegdheden van het BIPT, moeten dus reeds in dit stadium 

ernstige bezorgdheden worden uitgedrukt over het  totale gebrek aan  controle of aansturing door de 

uitvoerende  en wetgevende macht  in  verband met de  activiteiten, besluiten  en beslissingen  van het 

BIPT. 

3° Buitencontractuele aansprakelijkheid BIPT 

BIPT – CONTROLE EN TOEZICHT – BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID – Sinds het Flandria‐arrest van het Hof 

van Cassatie  in 19201522,  is duidelijk dat ook de buitencontractuele aansprakelijkheid van de overheid 

onder de toepassing valt van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover  fout, 

                                                            
1522

 Cass. 5 november 1920, Pas. 1920, I, 193.  
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schade  en  oorzakelijk  verband  kunnen  worden  aangetoond,  zal  het  BIPT  dus  aansprakelijk  kunnen 

worden gesteld. De precieze toepassing van deze criteria op onafhankelijke administratieve overheden 

werd door het Hof van Cassatie verder verfijnd in een arrest van 25 oktober 2004, waarin het Hof stelt 

dat “de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling heeft tot gevolg dat (eiser) alleen een 

extracontractuele fout kan begaan als hij door te handelen of niet te handelen ofwel een internationale 

rechtsnorm  miskent  die  rechtstreekse  gevolgen  heeft  in  de  nationale  rechtsorde  of  een  interne 

rechtsnorm miskent die hem verbiedt te handelen of hem verplicht op een bepaalde manier te handelen, 

ofwel moet worden  aanzien  als  een  foute  handelwijze,  die  een  normaal  zorgvuldige  en  voorzichtige 

openbare instelling in dezelfde omstandigheden niet zou hebben gehad”. Wanneer een administratieve 

overheid over een beslissingsmarge beschikt, houdt het feit dat de rechter deze anders zou invullen niet 

noodzakelijk  een  fout  in. Wel moet  kunnen  worden  aangetoond  dat  de  betrokken  administratieve 

overheid  niet  voldeed  aan  de  maatstaf  van  een  normaal  zorgvuldige  en  voorzichtige  bestuurlijke 

overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert1523. Zonder meer interessant voor verder onderzoek 

is de vraag of het feit dat het hof van beroep in zijn arrest vermeldt dat het BIPT zich niet als dusdanig 

heeft gedragen als bewijs hiervan volstaat...1524 

3. Wet betreffende de elektronische communicatie (2005 ‐ ...) 

WET BETREFFENDE DE  ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE –  INLEIDING – Met de hervorming van het  institutionele 

kader was het werk evenwel niet af. In zekere zin zou men zelfs kunnen stellen dat door de prioriteit die 

hieraan op politiek niveau werd gegeven, heel wat kostbare tijd verloren is gegaan voor de omzetting en 

implementatie van de Europese richtlijnen van 2002, met overigens de nodige veroordelingen door het 

Hof  van  Justitie  tot  gevolg1525.  Pas  tegen  het  verstrijken  van  de  omzettingstermijn  leken  de 

werkzaamheden in verband met de implementatie in ons land echt op gang te komen. Uiteindelijk werd 

de wet betreffende de elektronische communicatie (WEC) op 13 juni 2005 afgekondigd1526.  

a. Overzicht en structuur 

WET  BETREFFENDE  DE  ELEKTRONISCHE  COMMUNICATIE  –  OVERZICHT  EN  STRUCTUUR  –  Sinds  de  inwerkingtreding 

hiervan  zijn  de  federale  materiële  bepalingen  in  verband  met  de  elektronische  communicatie 

                                                            
1523  Cass.  25  oktober  2004,  JLMB  2005,  638,  noot  D.  DE  ROY,  “La  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  en  matière  de 
responsabilité civile des autorités administratives: revirement ou affinement?”. 

1524
 Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082), 65, r.o. 246: “Cette absence quasi‐totale de 

données actuelles sur l’état de la concurrence potentielle au moment de l’adoption de la décision en 2008 n’est pas justifiée par 
l’IBPT et il n’apparaît pas des éléments versés aux débats que l’IBPT aurait été dans l’impossibilité de s’en procurer. Elle résulte 
d’un  défaut  manifeste  d’investigation  et  d’analyse  et  s’avère  inacceptable  au  regard  du  comportement  que  l’on  pouvait 
raisonnablement attendre de  la part de  l’IBPT en sa qualité d’autorité administrative et de contôle que devait veiller à réaliser 
une  ‘analyse  prospective’  comme  l’exige  le  cadre  réglementaire  européen.  Sous  reserve  des  restrictions  de  confidentialité 
momtivées,  l’IBPT devait recherché, analyser et decrier dans sa decision,  les capacities et  les plans des acteurs  lui permettant 
d’établir des previsions realists relatives à leur entrée sur le marché et d’évaluer le realization progressive de leurs plans”. 

1525
 HvJ 10 maart 2005, nr. C‐240/04 en HvJ 28 april 2005, nr. C‐376/04. 

1526
 De hierna volgende paragrafen zijn grotendeels geïnspireerd op: D. STEVENS, P. VALCKE, E. LIEVENS en R. QUECK, "De nieuwe wet 

van  13  juni  2005  betreffende  de  elektronische  communicatie:  laattijdige  leerling  in  overambitieuze  Europese  klas?",  AM 
2006/02, 161‐176. 
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hoofdzakelijk terug te vinden  in de nieuwe WEC, die  in de plaats  is gekomen van nagenoeg de gehele 

Titel  III  van  de WHOB1527  en  van  de wet  van  30  juli  1979  betreffende  de  radioberichtgeving1528. De 

structuur van de nieuwe wet sluit nauw aan bij die van de Europese richtlijnen. Nagenoeg elke titel van 

de wet komt overeen met één van de Europese richtlijnen.  

WET BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE – ALGEMENE BEPALINGEN – TITELS I EN V – Samen met Titel V 

(“Procedurele bepalingen en strafbepalingen”1529) bevat Titel I (“Definities en algemene principes”1530) de 

voornaamste  horizontale  bepalingen  voor  het  nieuwe  kader,  die  hoofdzakelijk  uit  de  Europese 

kaderrichtlijn  zijn  overgenomen.  Daarin  wordt  onder  meer  het  principe  vooropgesteld  dat  alle 

activiteiten  in verband met elektronische communicatie vrij zijn, onverminderd de bepalingen van deze 

wet1531.  Van  dat  principe  kan  door  de  Koning  enkel  worden  afgeweken  in  zeer  specifieke  gevallen 

(bijvoorbeeld wanneer de openbare veiligheid, de volksgezondheid, de openbare orde of de verdediging 

van het Rijk dit vereisen)1532. In deze titel worden ook de belangrijkste beleidsdoelstellingen van het BIPT 

opgesomd,  namelijk  het  bevorderen  van  de  concurrentie,  het  bijdragen  tot  de  ontwikkeling  van  de 

interne markt en het waken over de belangen van de eindgebruikers1533. 

WET BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE – TOETREDING TOT DE MARKT – TITEL II – De tweede titel van 

de wet (“Het tot stand brengen van elektronische communicatie”1534) bevat de bepalingen waaraan een 

onderneming  dient  te  voldoen  alvorens  haar  commerciële  activiteiten  aan  te  vatten:  de  algemene 

machtigingen, de voorwaarden voor het gebruik van nummers en  frequenties en voor het  installeren 

van  faciliteiten, de  administratieve bijdragen  en heffingen  voor  gebruiksrechten  zijn de  voornaamste 

elementen hiervan. De voorwaarden die van toepassing zijn op ondernemingen die de markten willen 

betreden, worden door de WEC aanzienlijk vereenvoudigd en de bevoegdheden van het BIPT op dit vlak 

nemen sterk toe. Terwijl vroeger voor nagenoeg alle diensten een strikt gereglementeerde vergunning 

bij  de  minister  diende  te  worden  aangevraagd,  moet  de  kandidaat‐operator  voortaan  slechts  een 

kennisgeving  indienen met een minimaal aantal gegevens. Enkel voor gebruiksrechten op nummers en 

                                                            
1527 De bepalingen over de doorgangsrechten van operatoren op openbaar en privaat domein blijven evenwel behouden in de 
artikelen 97 tot en met 104 WHOB, cf. infra. 

1528
 Van enkele overige wetgevingsstukken wordt wegens hun geringere belang voor de organisatie van toezicht op de markt 

enkel het bestaan vermeld, zoals de Wet tot oprichting van de [BELGACOM] van 19 juli 1930, BS 2 augustus 1930, meermaals 
gewijzigd, opschrift gewijzigd door artikel 55 WHOB, de Wet betreffende [de privatisering van] Belgacom van 10 augustus 2001, 
BS 25 augustus 2001, gewijzigd door Programmawet van 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002), de Wet tot samenordening 
der  verschillende wetsbepalingen  op  de  telegrafie  en  de  telefonie met  draad  van  13  oktober  1930,  BS  21  oktober  1930, 
meermaals gewijzigd, maar waarvan nog steeds enkele artikelen van toepassing blijven. 

1529
 Art. 137 t.e.m. 165 WEC. 

1530
 Art. 1 t.e.m. 8 WEC. 

1531
 Art. 3 WEC. 

1532
 Art. 4 WEC. 

1533
 Art. 5 t.e.m. 8 WEC. 

1534
 Art. 9 t.e.m. 49 WEC. 
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radiofrequenties  is  nog  een  toewijzingsbeslissing  van  het  BIPT  vereist.  De  in  deze  titel  opgenomen 

elementen stemmen grotendeels overeen met de inhoud van de machtigingsrichtlijn. 

WET BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE – REGULERING VAN MARKTGEDRAG – TITEL III – In de derde titel 

zijn de bepalingen terug te vinden die operatoren in hun gedragingen ten opzichte van elkaar dienen na 

te  leven met het oog op het waarborgen van de eerlijke mededinging1535. Zodoende beantwoordt dit 

onderdeel  van  de  wet  getrouw  aan  de  bepalingen  van  de  toegangsrichtlijn,  aangevuld met  enkele 

marktregulerende bevoegdheden uit de universeledienstrichtlijn.  

WET BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE – BESCHERMING MAATSCHAPPIJ EN GEBRUIKERS – TITEL  IV – De 

bescherming van de belangen van de maatschappij en van de gebruikers  is het opschrift van de vierde 

titel1536, die de omzetting inhoudt van de meeste bepalingen van de universeledienstrichtlijn, alsook van 

de richtlijn e‐privacy.  

WET BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE – SCHEMATISCH OVERZICHT – Schematisch kan de structuur 

van de WEC als volgt worden weergegeven: 

Titel I – Definities en algemene principes 
  Hoofdstuk I – Algemeen 
  Hoofdstuk II – Algemene opdrachten van het Instituut inzake elektronische communicatie 
Titel II – Het tot stand brengen van elektronische communicatie 
  Hoofdstuk I – Netwerken en diensten 
  Hoofdstuk II – Het gebruik van nummers en radiofrequenties 
  Hoofdstuk III – Het gedeeld gebruik van sites 
  Hoofdstuk IV – Administratieve bijdragen 
  Hoofdstuk V – Apparatuur 
  Hoofdstuk VI – Bepalingen inzake het gebruik van radioapparatuur 
  Hoofdstuk VII – Telefoongidsen, inlichtingendiensten en uitbating publieke communicatiesystemen 
  Hoofdstuk VIII – Versleuteling 
  Hoofdstuk IX – Overige activiteiten inzake elektronische communicatie 
Titel III – Bepalingen met het oog op het waarborgen van een eerlijke mededinging 
  Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 
  Hoofdstuk II – Procedure voor analyse van de relevante markten en bepaling van de SMP‐operatoren 
  Hoofdstuk III – Bepalingen van toepassing op SMP‐operatoren 
  Hoofdstuk  IV  –  Bepalingen  van  toepassing  op  operatoren  die  beschikken  over  uitsluitende  of  bijzondere 

rechten in andere sectoren dan die van de elektronische communicatie 
Titel IV – De bescherming van de belangen van de maatschappij en van de gebruikers 
  Hoofdstuk I – De universele dienst 
  Hoofdstuk II – Aanvullende diensten 
  Hoofdstuk III – Bescherming van de eindgebruikers 
Titel V – Procedurele bepalingen en strafbepalingen 
  Hoofdstuk I – Uitwisseling van informatie 
  Hoofdstuk II – Raadplegingen 
  Hoofdstuk III ‐ Beslissingen v/h Instituut die door de Eur. Commissie moeten worden goedgekeurd 
  Hoofdstuk IV – Strafbepalingen 
Titel VI – Diverse wijzigings‐, overgangs‐ en slotbepalingen 

Schema: structuur WEC 

                                                            
1535

 Art. 50 t.e.m. 67 WEC. 

1536
 Art. 68 t.e.m. 136 WEC 
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b. Toepassingsgebied  

WEC – TOEPASSINGSGEBIED – OVERZICHT – Wat zijn toepassinggebied betreft, lijkt het redelijk te stellen dat 

de WEC zich nogal op de oppervlakte houdt1537. Uit het begrippenapparaat en de bijhorende memorie 

van  toelichting blijkt aan de ene kant dat het grootste aantal bepalingen    ‐ zoals de  richtlijnen die zij 

beogen om te zetten  ‐   betrekking heeft op het aanbieden van elektronische‐communicatienetwerken 

en –diensten en alle aspecten die daarmee samengaan (bijvoorbeeld: nummers, frequenties), maar dan 

beperkt  tot  de  federale  bevoegdheidssfeer,  dus  eigenlijk:  telecommunicatienetwerken  en  –diensten.  

Aan  de  andere  kant  moet  worden  opgemerkt  dat  de  wet  zich  echter  niet  beperkt  tot  het  strikte 

omzetten  van  de  richtlijnen.  Zo  worden  in  titel  II  (“Het  tot  stand  brengen  van  elektronische 

communicaties”)  in  verband  met  telecommunicatiediensten  en  –netwerken  een  aantal  bepalingen 

overgenomen uit de vroegere wetgeving, onder meer  inzake het toekennen van radiofrequenties voor 

andere  doeleinden  dan  het  aanbieden  van  elektronische  communicatie,  het  commercialiseren  en 

gebruiken  van  communicatie‐apparatuur  en  een  aantal  overige  specifieke  onderwerpen,  zoals  het 

aanbieden van versleutelings‐ en gidsdiensten, of andere diensten inzake elektronische communicatie.  

WEC – TOEPASSINGSGEBIED – EVALUATIE – Op dit punt kan men dus stellen dat het toepassingsgebied van de 

WEC tegelijkertijd enger en ruimer  is dan dat van de richtlijnen  inzake elektronische communicatie die 

hij omzet:   aan de ene kant enger, omdat de federale wetgever zich ervoor wil hoeden om het terrein 

van  de  gemeenschappen  te  betreden  en  de  transmissie  van  omroepsignalen  en  de  infrastructuur 

daarvoor bijgevolg niet onder het toepassingsgebied van de federale wet wil  laten ressorteren; aan de 

andere  kant  ruimer,  omdat  uit  de  bestaande  federale  telecommunicatiewetgeving  een  aantal 

maatregelen worden overgenomen  in verband met zaken die  in de Europese communicatierichtlijnen 

van 2002 niet gereglementeerd worden. 

c. Begrippenapparaat 

WEC  –  TOEPASSINGSGEBIED  EN  BEGRIPPENAPPARAAT  –  ALGEMEEN  –  Alvorens  over  te  gaan  tot  de  eigenlijke 

analyse van de wet en de bevoegdheden die hij aan het BIPT toekent, staan wij  in de hierna volgende 

paragrafen eerst stil bij het door de wet gehanteerde begrippenkader. Naast een aantal basisbegrippen 

zoals  de  definitie  van  elektronische‐communicatienetwerk  of  –dienst,  wordt  hierbij  hoofdzakelijk 

aandacht  besteed  aan  de  definities  die  het meest  relevant  zijn  voor  aanbieders  van  netwerken  en 

diensten enerzijds, en voor de gebruikers ervan anderzijds. 

i. Elektronische‐communicatienetwerk 

WEC – BEGRIPPENAPPARAAT – ELEKTRONISCHE‐COMMUNICATIENETWERK – Voor de toepassing van de wet  is het 

begrip  “elektronische‐communicatienetwerk”  cruciaal.  Het  wordt  door  de WEC  gedefinieerd  als  “de 

actieve of passieve transmissiesystemen en,  in voorkomend geval, de schakel‐ of  routeringsapparatuur 

en andere middelen die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad, radiogolven, optische of 

                                                            
1537

 Ter illustratie: de artikelsgewijze bespreking van de MvT wijdt aan de bespreking van alle definities welgeteld 2 bladzijden, 
terwijl de algemene bespreking enkel de Europese richtlijnen toelicht... 
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andere  elektromagnetische middelen,  voorzover  zij worden  gebruikt  voor  de  transmissie  van  andere 

signalen dan radio‐omroep‐ en televisiesignalen”1538.  

Daarbij kunnen de volgende bedenkingen worden geformuleerd: 

 “transmissiesystemen,  schakel‐  of  routeringsapparatuur  en  andere  middelen”:  Een 

elektronische‐communicatienetwerk  is  een  geheel  van  infrastructuurelementen  die  kunnen 

worden  gebruikt  om  elektronische‐communicatiesignalen  (bijvoorbeeld:  spraak  of  data)  te 

transporteren.  Deze  voorwaarde  houdt  echter  niet  in  dat  elke  onderneming  die  bepaalde 

netwerkelementen  beheert  met  het  oog  op  het  voornamelijk  aanbieden  van  diensten  aan 

derden,  ipso  facto als een aanbieder van een elektronische‐communicatienetwerk  zal worden 

beschouwd.  Het  verstrekken  van  elektronische‐communicatiediensten  impliceert  immers 

noodzakelijkerwijze de beschikking over en het beheer van een aantal netwerkelementen: het 

valt  immers moeilijk  in  te  zien  hoe  een  leverancier  elektronische‐communicatiediensten  zou 

kunnen aanbieden zonder over enige infrastructuur of apparatuur te beschikken. 

 “die  het mogelijk maken  signalen  over  te  brengen”: Het  netwerk  dient  te  zijn  gericht  op  de 

transmissie  of  het  transport  van  signalen.  De  technologie  die  daartoe  wordt  gebruikt  is 

irrelevant: via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen; 

 “actieve of passieve”: Deze toevoeging is een specifieke Belgische afwijking ten opzichte van de 

Europese  richtlijnen.  Hoewel  hierover  enige  verwarring  lijkt  te  bestaan1539,  zou  het  begrip 

‘actief’ verwijzen naar de  infrastructuurelementen die  instaan voor het  transport van signalen 

(bijvoorbeeld: transmitters), terwijl ‘passief’ zou verwijzen naar apparatuur of infrastructuur die 

niet actief tussenkomt in het eigenlijke transport van signalen (bijvoorbeeld: kabels). Een andere 

mogelijke interpretatie is dat de wetgever de bedoeling had om eveneens transmissiesystemen 

onder het toepassingsgebied van deze wet te laten vallen wanneer zij momenteel niet in gebruik 

zijn  (bijvoorbeeld: dark  fiber, of  zelfs  lege  kabelgoten).  Zoniet  zouden de ondernemingen die 

dergelijke  systemen willen aanleggen of uitbaten niet kunnen genieten van bepaalde  rechten 

waarover operatoren op grond van de wet wel beschikken. 

 “andere dan radio‐omroep en televisiesignalen”: Noodzakelijke verduidelijking in het licht van de 

specifieke  Belgische  bevoegdheidsverdeling:  de  federale  overheid  is  enkel  bevoegd  voor 

telecommunicatienetwerken en ‐diensten1540. 

                                                            
1538

 Art. 2, 3° WEC. 

1539
 Q. COPPIETERS ’T WALLANT, E. LIEVENS, R. QUECK, D. STEVENS en P. VALCKE, “Le nouveau cadre réglementaire des communications 

électroniques: une avancée significative sur un terrain incertain?”, RDTI 2006, 75–76. 

1540
 Supra, Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling A. “Bevoegdheidsverdeling”, p. 98 e.v. 
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ii. Aanbieden van een elektronische‐communicatienetwerk 

WEC – BEGRIPPENAPPARAAT – AANBIEDEN VAN ELEKTRONISCHE‐COMMUNICATIENETWERK – Nauw verwant hiermee 

is de definitie van het begrip "aanbieden van een elektronische‐communicatienetwerk"1541, dat door de 

WEC  erg  ruim  omschreven  lijkt  te  worden  als  “het  bouwen,  exploiteren,  toezicht  houden  op,  of 

beschikbaar  stellen  van  een  elektronische‐communicatienetwerk”.  Deze  definitie  bevat  echter  geen 

bijkomende indicatie van de precieze scheidingslijn tussen de concepten ‘operator van een netwerk’ en 

‘leverancier  van  een  dienst’,  vermits  zij  eveneens  veel  restrictiever  kan worden  opgevat, met  name 

alleen verwijzend naar het beheer van de fysische netwerkelementen. 

iii. Openbaar elektronische‐communicatienetwerk 

WEC – BEGRIPPENAPPARAAT – OPENBAAR ELEKTRONISCHE‐COMMUNICATIENETWERK – Een "openbaar elektronische‐

communicatienetwerk"  wordt vervolgens gedefinieerd als een elektronische‐communicatienetwerk dat 

geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om elektronische‐communicatiediensten toegankelijk te maken 

voor het publiek1542. Wat betreft de beschikbaarstelling aan het publiek,  lijkt het BIPT er een erg ruime 

interpretatie op na te houden. Een netwerk zou in principe enkel als een niet‐openbaar netwerk kunnen 

worden  beschouwd  als  het  uitsluitend  wordt  gebruikt  voor  de  levering  van  diensten  aan  zichzelf.  

Wanneer een netwerk bijgevolg wordt gebruikt door meer dan één  juridische entiteit, zou het als een 

publiek  netwerk  dienen  te  worden  beschouwd.  Het  BIPT  hield  dergelijke  ruime  interpretatie 

bijvoorbeeld aan in zijn circulaire van 15 januari 2004 betreffende de voorwaarden inzake de aanleg en 

exploitatie  van  openbare  telecommunicatienetwerken1543.  Een  netwerk  viel  volgens  artikel  3  daarvan 

immers enkel buiten het  toepassingsgebied  van de  circulaire wanneer het het openbaar domein niet 

overschrijdt, of wanneer het niet gelegen  is  in  twee of meer gebouwen die geheel of gedeeltelijk door 

verschillende  personen worden  gebruikt. Alle  andere  netwerken werden  door  het  BIPT  als  openbare 

netwerken beschouwd. 

WEC – BEGRIPPENAPPARAAT – NIET‐OPENBAAR ELEKTRONISCHE‐COMMUNICATIENETWERK – De definitie van een niet‐

openbaar  telecommunicatienetwerk  zoals  zij  destijds  gold  was  nochtans  veel  ruimer,  aangezien  dit 

begrip  werd  omschreven  als  “een  telecommunicatienet  dat  door  de  uitbater  uitsluitend  voor  eigen 

gebruik wordt aangewend of dat bestemd is voor diensten aangeboden aan gesloten gebruikersgroepen, 

zoals gedefinieerd in artikel 68, 28° van de wet”1544. Aangezien een gesloten gebruikersgroep door artikel 

68,  28° WHOB  werd  gedefinieerd  als  een  “entiteit  verbonden  door  duidelijke  socio‐economische  of 

professionele banden die voorafgaand aan de exploitatie van de dienst bestonden en die ruimer zijn dan 

de  eenvoudige  noodzaak  aan  onderlinge  communicatie”)n  werden  aan  dergelijke  groep  verleende 

                                                            
1541

 Art. 2, 4° WEC. 

1542
 Art. 2, 10° WEC. 

1543
 Een omzendbrief die het BIPT opstelde om   ‐ na het verstrijken van de omzettingstermijn  ‐  de mogelijke directe werking 

van sommige bepalingen uit de richtlijnen van 2002 op het vlak van het toetreden tot de markten toe te lichten. 

1544
  Art.  1,  3°  KB  16  juli  1998  betreffende  de  voorwaarden  voor  de  aanleg  en  exploitatie  van  niet‐openbare 

telecommunicatienetwerken, BS 29 september 1998. 
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diensten  niet  als  publiek  beschouwd:  “diensten  die  worden  verleend  aan  één  of  meer  gesloten 

gebruikersgroepen worden niet beschouwd als aan het publiek aangeboden diensten”1545. 

iv. Elektronische‐communicatiedienst 

WEC – BEGRIPPENAPPARAAT –ELEKTRONISCHE‐COMMUNICATIEDIENST – Een  "elektronische‐communicatiedienst" 

wordt door de WEC gedefinieerd als “een gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of 

hoofdzakelijk bestaat  in het overbrengen, waaronder schakel‐ en  routeringsverrichtingen, van signalen 

via elektronische‐communicatienetwerken, met uitzondering van (a) de diensten waarbij met behulp van 

elektronische‐communicatienetwerken en ‐diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of inhoudelijk 

wordt  gecontroleerd,  met  uitzondering  van  (b)  de  diensten  van  de  informatiemaatschappij  zoals 

omschreven in artikel 2 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 

diensten van de  informatiemaatschappij, die niet geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen 

van  signalen  via  elektronische‐communicatienetwerken en  met  uitzondering  van  (c)  radio‐  en 

televisiediensten.”1546. De volgende verduidelijkingen zijn noodzakelijk: 

 “gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst”: Deze voorwaarde wordt zeer ruim opgevat. 

In  de  praktijk  houdt  zij  in  dat  het  leveren  van  de  betrokken  dienst  moet  kaderen  in  een 

economische activiteit. Zelfs aan de gebruikers gratis aangeboden diensten  (bijvoorbeeld met 

toevoeging van reclame, of gefinancierd door overheidsbijdragen) kunnen dus aan dit criterium 

beantwoorden. 

 “die  geheel  of  hoofdzakelijk  bestaat  in  het  overbrengen  van  signalen  via  elektronische‐

communicatienetwerken”:  De  toepassing  van  dit  criterium  heeft  ook  reeds  onder  het  oude 

kader  heel  wat  problemen  opgeleverd.  Door  de  technologische  evolutie  wordt  het  immers 

steeds moeilijker het netwerk  te onderscheiden  van de dienst. Wel  kan het  leveren  van  een 

elektronische‐communicatiedienst  worden  onderscheiden  van  het  leveren  van  een 

elektronische‐communicatienetwerk  aan  de  hand  van  een  analyse  van  de  activiteit  die  de 

aanbieder hoofdzakelijk tot doel heeft: een aanbieder van “infrastructuurgebonden elementen” 

is  een  leverancier  van  een  elektronische‐communicatienetwerk,  terwijl  een  onderneming  die 

zelf niet hoofdzakelijk het beheren van  infrastructuur  tot doel heeft, maar wel het effectieve 

transport van  signalen  verzorgt, als een aanbieder van een elektronische‐communicatiedienst 

moet  worden  beschouwd.  Het  elektronische‐communicatienetwerk  is  bijgevolg  de 

noodzakelijke  infrastructuur  om  het  transport  van  signalen  mogelijk  te  maken,  terwijl  de 

transmissie  zelf  van  signalen  een  elektronische‐communicatiedienst  is.  Op  dit  punt  is  de 

bestaande praktijk van het BIPT bijzonder relevant, aangezien het er daarin van uitgaat dat voor 

                                                            
1545

 Art.  90  §1  al.  2 WHOB,  na  opheffing  door  art.  92 wet  van  20  december  1995  houdende  fiscale,  financiële  en  diverse 
bepalingen, BS 23 december 1995, opnieuw opgenomen door art. 36 wet 19 december 1997 tot wijziging van de wet van 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te 
passen aan de verplichtingen die  inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien 
uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie, BS 30 december 1997, err. 23 april 1998 en 30 november 2000 en 
vervolgens opgeheven door art. 155 WEC  en door art. 160 wet 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007. 

1546
 Art. 2, 5° WEC. 
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elk  netwerk  en/of  elke  dienst maximaal  één  aangifte  dient  te worden  gedaan. Wanneer  de 

netwerkoperator  al  een  aangifte  heeft  gedaan  voor  zijn  infrastructuur,  moet  een 

dienstenleverancier die daar gebruik van maakt daarvoor geen nieuwe aangifte indienen en kan 

hij zich beperken tot het aangeven van de door hem aangeboden dienst1547. 

 drie  soorten  “diensten”  worden  expliciet  uitgesloten;  deze  wet  is  er  bijgevolg  niet  op  van 

toepassing: 

1. diensten waarmee een bepaalde  inhoud wordt geleverd, bijvoorbeeld: het televisie‐
abonnement van gebruikers; 

2. de  diensten  van  de  informatiemaatschappij  voorzover  zij  niet  hoofdzakelijk  de 
overbrenging  van  signalen  tot  doel  hebben,  bijvoorbeeld  het  online  leveren  van 
beursinformatie; 

3. radio‐ en televisiediensten. 

v. Operator 

WEC – BEGRIPPENAPPARAAT – OPERATOR – Het begrip “operator” wordt door de WEC omschreven als “een 

persoon  die  een  kennisgeving  heeft  ingediend  overeenkomstig  artikel  9”1548.  Artikel  9 WEC  vermeldt 

vervolgens dat “het aanbieden of doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische‐

communicatiediensten  of  –netwerken  kan  […]  pas  worden  aangevat  na  een  kennisgeving  aan  het 

Instituut […]”. De Belgische wet beschouwt bijgevolg  ‐ tegen de door de Europese richtlijnen gevolgde 

aanpak in ‐  ook een leverancier van een elektronische‐communicatiedienst als een operator. 

WEC – BEGRIPPENAPPARAAT – OPERATOR – KANTTEKENING –  Hierbij dient bovendien de volgende kanttekening 

te worden  gemaakt. Deze bepaling werd  in de  loop  van de parlementaire werkzaamheden  gewijzigd 

teneinde  eveneens  “doorverkopers”  van  elektronische‐communicatiediensten  (bijvoorbeeld:  Delhaize 

als doorverkoper van belminuten van BASE) onder het begrip “operator” te  laten vatten. De bedoeling 

van dit amendement was om de klanten van deze ondernemingen dezelfde bescherming (bijvoorbeeld 

in  verband  met  de  kwaliteit  van  de  dienst  en  in  verband  met  de  facturatie)  te  bieden  als  de 

rechtstreekse klanten van leveranciers van netwerken of diensten1549. Daarnaast voorziet de wet ook in 

een bijkomende mogelijkheid voor de Koning om bijzondere regels uit te vaardigen voor deze categorie 

van aanbieders1550. 

WEC  –  BEGRIPPENAPPARAAT  –  OPERATOR  –  EVALUATIE  –    Het  incorporeren  van  “doorverkopers”  in  het 

“operator”‐begrip  is  echter  conceptueel  niet  vanzelfsprekend  en  stemt  niet  overeen  met  de 

interpretatie  die  het  BIPT  in  het  verleden  aanhield.  Deze  bestond  er  immers  in  om  loutere 

                                                            
1547

 Een formele bron daarvoor is echter niet meteen voor handen... 

1548
 Art. 2, 11° WEC. 

1549
  Verslag  namens  de  commissie  voor  de  infrastructuur,  het  verkeer  en  de  overheidsbedrijven  bij  het  wetsontwerp 

betreffende  de  elektronische  communicatie  en  het  wetsontwerp  betreffende  sommige  juridische  bepalingen  inzake 
elektronische communicatie, Parl. St. Kamer 2004‐05, nr. 1425/018, 14‐15. 

1550
 Art. 47 WEC, zoals gewijzigd door art. 96 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 28 juli 2006. 
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doorverkopers (ook wel resellers genoemd, d.w.z. zij die belminuten (of andere capaciteit) opkopen bij 

operatoren  en  deze  verder  verkopen  zonder  dat  aan  de  opgekochte  capaciteit  wijzigingen  “op 

telecommunicatiegebied”  zijn  aangebracht)  niet  te  beschouwen  als  ondernemingen  die 

telecommunicatieactiviteiten ontplooien. Deze visie van het BIPT werd destijds expliciet vermeld in een 

mededeling  van  het  Instituut1551.  Hoewel  de  opvatting  daarin  in  principe  enkel  betrekking  had  op 

diensten die worden aangeboden via vaste netwerken, was het uitsluiten van doorverkopers gebaseerd 

op  een  interpretatie  van  de  toenmalige  definitie  van  telecommunicatiedienst1552:  deze  definitie 

beschouwt  enkel  een  dienst  die  geheel  of  gedeeltelijk  bestaat  uit  de  transmissie  en  routering  van 

signalen over telecommunicatienetwerken als een telecommunicatiedienst. Welnu ‐  zo stelde het BIPT ‐  

het  doorverkopen  van  capaciteit  is  geen  vorm  van  “transmissie  en  routering”.  In  die  zin  was  de 

uitsluiting van loutere doorverkopers uit het toepassingsgebied van de WHOB algemeen en kon zij voor 

zowel vaste als mobiele diensten gelden. 

WEC  –  BEGRIPPENAPPARAAT  –  AANPASSING  KENNISGEVINGSPLICHT  2006  –  In  een  bizarre  poging  om  de 

aangifteplicht van de wet in de praktijk te beperken, werd dit artikel intussen meerdere keren gewijzigd. 

In 2006 wijzigde de wetgever deze bepaling vooreerst in die zin dat een kennisgeving niet langer zou zijn 

vereist  voor  het  aanbieden  of  doorverkopen  van  elektronische‐communicatienetwerken  die  het 

openbaar domein niet overschrijden. Verder werd ook bepaald dat een kennisgeving niet vereist was 

wanneer  het  aanbieden  of  doorverkopen  van  elektronische‐communicatiediensten  of  –netwerken 

uitsluitend  aan  een  rechtspersoon  gebeurde waarin  de  aanbieder  of  doorverkoper  een  controlerend 

belang had, en ook niet wanneer de dienstverlening gebeurde aan natuurlijke personen in het kader van 

een  ruimere  overeenkomst  ter  ondersteuning waarvan  de  elektronische‐communicatiediensten  of  –

netwerken als bijkomstig worden geleverd of ter beschikking gesteld1553. Door de betrokken persoon of 

onderneming  de  mogelijkheid  te  geven  om  geen  kennisgeving  in  te  dienen,  wilde  de  wetgever 

remediëren  aan  het  feit  dat  in  deze  gevallen  het  statuut  van  “operator” mogelijk  disproportionele 

verplichtingen met zich meebracht1554. 

WEC – BEGRIPPENAPPARAAT – AANPASSING KENNISGEVINGSPLICHT 2007 – Deze bepaling werd vervolgens in 2007 

alweer aangepast1555: Door die wijziging beschikken voortaan ook rechtspersonen over de mogelijkheid 

om geen aangifte te doen wanneer zij elektronische‐communicatienetwerken of –diensten aanbieden in 

het kader van een overeenkomst waarbij de elektronische‐communicatiediensten of ‐netwerken louter 

ter  ondersteuning  en  als  bijkomstig  ter  beschikking  worden  gesteld.  De  verantwoording  bij  het 

                                                            
1551

 Med. BIPT 6 oktober 1999 met betrekking tot ‘resellers’, destijds gepubliceerd op de website van het BIPT. 

1552
 Art. 68, 19° WHOB. 

1553 Art. 92 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 28 juli 2006. 

1554
 Zie de verantwoording  inzake: amendement nr. 3  (regering) bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl. St. 

Kamer 2005‐06, nr. 2518/007, 1‐5 en de kritiek erop vanwege de Raad van State: Adv.RvS 1  juni 2006, nr. 40.571/4 bij het 
wetsontwerp  houdende  diverse  bepalingen,  Parl.  St.  Kamer  2005‐06,  nr.  2518/007,  6‐12,  vooral  ingegeven  door  vragen  in 
verband met de al dan niet volledige omzetting van de Europese richtlijnen en met de overeenstemming van dit ontwerp met 
de artikelen 10 en 11 Gw. 

1555
 Art. 166 wet 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007. 
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amendement verduidelijkt dat het bijvoorbeeld gaat om netwerken of diensten die enkel bestemd zijn 

voor  intern  gebruik,  of  voor  beperkte  categorieën  van  gebruikers  die  aan  strenge  acceptatiecriteria 

voldoen  (bijvoorbeeld:  netwerken  of  diensten  voor  gebruik  door  leden  van  een  groep  van 

ondernemingen  of  een  coöperatieve  vennootschap,  netwerken  voor  de  afhandeling  van 

schadevorderingen  tussen  (her)verzekeraars, beveiligde netwerken voor de uitwisseling van  financiële 

informatie,  een  netwerk  van  een  universiteit  en  de  verbonden  organisaties,  een  bank  en  haar 

zelfstandige  agenten  en/of  ondernemingen  die  hun  IT‐activiteiten  onderbrengen  in  een  aparte 

vennootschap)1556. 

vi. Gebruiker – eindgebruiker  ‐ abonnee ‐ consument 

WEC – BEGRIPPENAPPARAAT – GEBRUIKER – EINDGEBRUIKER – ABONNEE   – CONSUMENT –   De WEC omschrijft het 

begrip  gebruiker  als  “een  natuurlijke  of  rechtspersoon  die  gebruik  maakt  van  of  verzoekt  om  een 

openbare  elektronische‐communicatiedienst”1557.  Aangezien  zowel  rechtspersonen  als  natuurlijke 

personen  onder  dit  begrip worden  gevat,  is  duidelijk  dat  het  om  een  erg  ruime  omschrijving  gaat. 

Opmerkelijk  is  verder  dat  ook  aanbieders  van  openbare  en  niet‐openbare  elektronische‐

communicatienetwerken en –diensten eveneens onder dit begrip ressorteren, wat a contrario blijkt uit 

de  (restrictievere)  definitie  van  het  begrip  “eindgebruiker”  als  “een  gebruiker  die  geen  openbaar 

elektronische‐communicatienetwerk  of  openbare  elektronische‐communicatiediensten  aanbiedt”1558. 

Zoals de Europese richtlijnen1559, voert ook de WEC het begrip abonnee  in, dat wordt gedefinieerd als 

“een natuurlijke of rechtspersoon die houder is van een nummer dat toegekend is door een operator voor 

de  levering  van  elektronische‐communicatiediensten  en  die  gebruik  maakt  van  een  elektronische‐

communicatiedienst  ingevolge  een  met  een  operator  gesloten  contract”1560.  Het  meest  restrictieve 

begrip tenslotte is dat van consument, aangezien dit wordt omschreven als “een natuurlijke persoon die 

gebruik maakt  van  of  verzoekt  om  een  openbare  elektronische‐communicatiedienst  voor  andere  dan 

bedrijfs‐ of beroepsdoeleinden”1561.  

WEC  –  BEGRIPPENAPPARAAT  –  EINDGEBRUIKER  –  ABONNEE    –  EVALUATIE  –    Op  het  eerste  zicht  is  er  een 

aanzienlijke overlapping tussen de begrippen “abonnee” en “eindgebruiker”. Hoewel in de memorie van 

toelichting bij het wetsontwerp hierover geen verdere informatie wordt gegeven, lijkt het redelijk aan te 

nemen  dat  het  begrip  “(eind)gebruiker”  eerder  duidt  op  een  feitelijke  situatie  (i.e.  de  persoon  die 

effectief gebruik maakt  van een bepaalde dienst),  terwijl de het begrip  “abonnee” eerder betrekking 

heeft op de onderliggende  juridische situatie (i.e. de contractuele tegenpartij van de operator).  In een 

                                                            
1556

  Amendement  nr.  1  (G.  De  Padt)  bij  het wetsontwerp  houdende  diverse  bepalingen  (IV),  Parl.  St.  Kamer  2006‐07,  nr. 
2873/002, 1‐3. 

1557
 Art. 2, 12° WEC. 

1558
 Art. 2, 13° WEC. 

1559
 Zie ook: HvJ 21 maart 2009, nr. 492/07, waarin het Hof Polen veroordeelde wegens een niet‐correcte implementatie van de 

definitie van ‘abonnee’ (artikel 2 k) Kaderrichtlijn), aangezien de Poolse wetgeving een schriftelijk contract vereiste. 

1560
 Art. 2, 15° WEC. 

1561
 Art. 2, 14° WEC. 
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onderneming  zullen de werknemers dus  eerder  als  eindgebruikers worden beschouwd,  terwijl op de 

vennootschap zelf enkel de rechten en verplichtingen voor abonnees van toepassing zullen zijn. 

vii. Synthese 

WEC – BEGRIPPENAPPARAAT – SYNTHESE – Samenvattend kan men dus stellen dat de nieuwe wet onder het 

begrip  “operator”  nagenoeg  elke  economische  activiteit  inzake  het  aanbieden  van  elektronische 

communicatie lijkt te willen vatten. Minstens de volgende drie categorieën van aanbieders worden door 

de wet als een operator beschouwd: 

1. de operator van een elektronische‐communicatienetwerk; 
2. de leverancier van een elektronische‐communicatiedienst; 
3. de doorverkopers van elektronische‐communicatienetwerken of –diensten. 

 
Het  hoeft  weinig  betoog  dat  het  door  deze  aanpak  erg  moeilijk  is  geworden  te  bepalen  welke 

verplichtingen precies van toepassing zijn op welke categorieën van aanbieders. Door de uitbreiding van 

het  “operator”‐begrip  tot  doorverkopers  heeft  de wet  de  indruk  gewekt  dat  voortaan  elke  activiteit 

inzake het aanbieden van elektronische‐communicatienetwerken of –diensten wordt gereglementeerd, 

al zijn er nadien wel enkele mogelijkheden gecreëerd om hieraan te ontsnappen. Bovendien houdt het 

BIPT  een  erg  ruime  interpretatie  aan  van het  criterium  “aangeboden  aan het publiek”. Personen die 

elektronische‐communicatie‐activiteiten aanbieden, zullen bijgevolg snel als operator van een openbaar 

netwerk  of  als  leverancier  van  openbare  elektronische‐communicatiediensten  worden  beschouwd, 

zodat alle daarmee samenhangende rechten en verplichtingen op hen van toepassing worden. 

d. Toegang tot de markt 

1° Uitgangspunt: vrijheid, mits voorafgaande kennisgeving 

TOEGANG TOT DE MARKT – VRIJHEID MITS KENNISGEVING – Het centrale uitgangspunt van de WEC is de vrijheid 

om    –  mits  eventuele  beperkingen  omwille  van  de  openbare  orde,  de  openbare  veiligheid  en  de 

volksgezondheid  –    elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten  aan  te  bieden1562.  Een 

“algemene machtiging” komt in beginsel in de plaats van het vroegere vergunningsregime uit de WHOB: 

elke  kandidaat‐operator  die  een  kennisgeving  indient,  is  gerechtigd  de  aangegeven  elektronische‐

communicatiediensten of –netwerken aan  te bieden1563. De wet vertrekt dus van het  idee dat een zo 

licht mogelijk systeem moet worden gehanteerd om de ontwikkeling van en de investeringen in nieuwe 

elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten  te  stimuleren1564.  Door  een  aanzienlijke 

vereenvoudiging  van  de  toepasselijke  voorwaarden,  stelt  de  wet  zich  ook  tot  doel  de  kosten  voor 

administratief  toezicht  door  het  BIPT  te  verlagen  en  zo  de  concurrentie  bijkomend  te  stimuleren. 

Bovendien moeten  de  voorwaarden  die  toch  nog worden  opgelegd  objectief  gerechtvaardigd  zijn  in 

relatie tot het betrokken netwerk of de betrokken dienst, alsook niet‐discriminerend, proportioneel en 

                                                            
1562

 Art. 3 en 4 WEC. 

1563
 Art. 9 WEC. 

1564
 MvT bij voorontwerp van WEC, Parl. St. Kamer 2004‐05, nr. 1425/001, 14‐15. 
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transparant zijn1565. Controle hierop wordt onder meer mogelijk gemaakt door artikel 31 WEC, dat het 

BIPT verplicht om op  zijn website een overzicht  te geven  van alle  relevante  informatie over  rechten, 

voorwaarden, procedures, bijdragen en beslissingen over het toetreden tot de markt. 

TOEGANG TOT DE MARKT – KENNISGEVING – FORMALITEITEN – Concreet wordt  van een kandidaat‐operator enkel 

verwacht dat hij een voorafgaandelijke kennisgeving indient, d.i. een eenvoudige verklaring waarmee hij 

het  BIPT  op  de  hoogte  brengt  van  zijn  voornemen  om  communicatienetwerken  of  ‐diensten  aan  te 

bieden.  In  deze  kennisgeving  moet  de  kandidaat‐operator  slechts  een  minimaal  aantal  gegevens 

meedelen die het BIPT nodig heeft voor het opstellen van een register of  lijst van aanbieders, zoals de 

naam, het adres en het ondernemingsnummer van de aanbieder, de contactpersoon met het BIPT, een 

bondige  en  precieze  beschrijving  van  de  dienst  of  het  netwerk  en  de  datum waarop  de  activiteiten 

vermoedelijk van start zullen gaan1566. De onderneming hoeft geen ontvangstbevestiging van het BIPT af 

te wachten om met haar activiteiten te starten: na het indienen van de kennisgeving heeft zij in principe 

het recht om netwerken of diensten te leveren, om doorgangsrechten te vragen, om te onderhandelen 

over interconnectie en/of toegang, of om te worden aangeduid om elementen van de universele dienst 

te verstrekken1567.  

TOEGANG TOT DE MARKT – KENNISGEVING – ADMINISTRATIEVE BIJDRAGE – Voor de aangifte van een elektronische‐

communicatiedienst  of  –netwerk moet  de  kandidaat‐operator  wel  een  administratieve  bijdrage  ter 

financiering van de werkzaamheden van het BIPT betalen. Dergelijke bijdragen mogen het bedrag van 

een  aantal  opgesomde  feitelijke  administratieve  kosten  niet  overstijgen1568.  De  Europese 

machtigingsrichtlijn voorziet in haar artikel 12 in een aantal controle‐ en verrekeningsmechanismen ter 

zake die evenwel niet werden overgenomen  in de Belgische wet1569. De precieze bedragen voor deze 

heffingen worden niet door de WEC zelf vastgesteld, maar de betrokken koninklijk besluiten moeten wel 

door de wetgever worden bekrachtigd1570. Door de wet van 2009 werd aan het BIPT wel de verplichting 

opgelegd om  jaarlijks een uitvoerig overzicht te publiceren van zijn administratieve kosten en van het 

totale  bedrag  aan  geïnde  rechten,  waarvan  de  nadere  regels  zullen  worden  vastgesteld  bij  een  in 

ministerraad overlegd koninklijk besluit1571. 

                                                            
1565

 Art. 5 WEC. 

1566
 Art. 9 §1 al. 1 WEC. 

1567
 Art. 10 WEC. 

1568
  Art.  29  WEC,  zie  KB  van  7  maart  2007  betreffende  de  kennisgeving  van  elektronische‐communicatiediensten  en  –

netwerken, BS 23 maart 2007. 

1569
 Art. 32 WEC voorziet zelfs dat het BIPT het overschot van zijn inkomsten aan de Staat afstaat... 

1570
 Interessant hierbij is op te merken dat de Raad van State in zijn advies over de BIPT‐wet reeds aankondigde dat dergelijke 

bijdrage niet als een retributie, maar wel als een belasting dient te worden beschouwd: Adv.RvS 33.255/4 bij het ontwerp van 
BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/1, 67‐68. 

1571
 Art.  29  §3 WEC,  zoals  toegevoerd  door  artikel  10 wet  18 mei  2009  houdende  diverse  bepalingen  inzake  elektronische 

communicatie, BS 4 juni 2009. 
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2° Uitzondering: individuele gebruiksrechten voor nummers en frequenties 

TOEGANG TOT DE MARKT – UITZONDERING –  INDIVIDUELE GEBRUIKSRECHTEN – OVERZICHT – Het verkrijgen van een 

door het BIPT  toe  te  kennen  individuele  vergunning  (of  “individueel  gebruiksrecht”)  kan wel nog  als 

voorwaarde worden opgelegd wanneer dit noodzakelijk  is voor een efficiënte toewijzing van nummers 

of radiofrequenties, tenzij  in dat  laatste geval het gevaar van schadelijke  interferentie te verwaarlozen 

is1572. De Koning kan de technische normen uitvaardigen over het gebruik van de radiofrequenties voor 

zover  zij niet uitsluitend voor omroep worden gebruikt1573. Het aantal  toe  te kennen gebruiksrechten 

mag niet a priori worden beperkt. De enige uitzondering hierop  is de noodzaak om een etherchaos te 

vermijden: wanneer dit noodzakelijk is voor het efficiënte gebruik van het radiospectrum, kan het BIPT 

het aantal gebruiksrechten beperken overeenkomstig een speciaal daartoe voorziene procedure1574. De 

gebruiksrechten voor nummers moeten in principe binnen de drie weken worden verleend1575, terwijl de 

termijn voor het verkrijgen van radiofrequenties maximaal zes weken mag bedragen1576. De bepalingen 

in  verband met  het  beheer  van  het  nummeringsplan  en  de  gebruiksrechten  voor  nummers werden 

verder gespecificeerd  in een koninklijk besluit1577. Ook op het vlak van de  toekenning van  frequenties 

                                                            
1572 Art. 11 t.e.m. 24 WEC. Merk op dat het voorontwerp van WEC de bevoegdheid om na te gaan of het gevaar op schadelijk 
storing  verwaarloosbaar  is,  en  om  na  te  gaan  of  het  vrij  toekennen  van  bepaalde  radiofrequenties  verenigbaar  is met  de 
vereisten  van  een  daadwerkelijk  en  efficiënt  beheer  van  het  radiospectrum  door  het  voorontwerp  aan  het  BIPT  waren 
toegekend, maar dat de Raad  van  State  van oordeel was dat het om  een  reglementaire bevoegdheid  ging,  zodat  zij  in het 
uiteindelijke wetsontwerp aan de Koning werden  toevertrouwd, na advies van het BIPT,  zie: voorontwerp van WEC, Parl.St. 
Kamer 2004‐05, nr. 1425/001, 111 en Adv.RvS 28 juni 2004, nr. 37.295/4 bij het voorontwerp van WEC, Parl. St. Kamer 2004‐05, 
nr. 1425/001, 221. 

1573
 Art. 14 WEC. Merk op dat het voorontwerp van WEC deze bevoegdheid aan het BIPT had  toegekend, maar de Raad van 

State  hieover  opmerkingen  formuleerde  vermits  het  om  een  reglementaire  bevoegdheid  gaat,  zie:  voorontwerp  van WEC, 
Parl.St. Kamer 2004‐05, nr. 1425/001, 110 en Adv.RvS 28 juni 2004, nr. 37.295/4 bij het voorontwerp van WEC, Parl. St. Kamer 
2004‐05, nr. 1425/001, 221. 

1574
 Art. 20 WEC. 

1575
 Art. 11 §4 WEC. 

1576
 Art. 21 §2 WEC. 

1577
  KB  27  april  2007  betreffende  het  beheer  van  de  nationale  nummeringsruimte  en  de  toekenning  en  intrekking  van 

gebruiksrechten voor nummers, BS 28  juni 2007, zoals gewijzigd door KB 24 maart 2009 tot wijziging van diverse bepalingen 
van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en 
intrekking van gebruiksrechten voor nummers, BS 22 april 2009, err. 10 juli 2009. Merk op dat de Raad van State in zijn arrest 
nr.  192.732  van  27  april  2009  bepaalde  delen  van  het  oorspronkelijke, maar  instussen  gewijzigde  KB  vernietigde wegens 
schending van het discriminatiebeginsel. Over de interpretatie van begrip “specifiek met het oog op nomadisch gebruik bij het 
Instituut gereserveerde geografische nationale E.164‐nummers”, zie Med.BIPT 20 november 2007 betreffende de interpretatie 
van  het  begrip  “specifiek met  het  oog  op  nomadisch  gebruik  bij  het  Instituut  gereserveerde  geografische  nationale  E.164‐
nummers” bedoeld in artikel 43, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale 
nummeringsruimte  en  de  toekenning  en  intrekking  van  gebruiksrechten  voor  nummers,  BS  5  december  2007. De  regeling 
inzake nummers werd recent op specifieke punten aangepast door KB 8 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 
februari 2007 betreffende de nooddiensten  tot uitvoering van het artikel 107, par. 1 en par. 3, van de wet van 13  juni 2005 
betreffende  de  elektronische  communicatie,  en  houdende  diverse  bepalingen  inzake  elektronische  communicatie  voor  de 
nooddiensten, BS 16 maart 2009. Door dit besluit kan onder meer voortaan het nummer 116000 worden gebruikt voor het 
melden  van  vermiste  kinderen,  zoals  noodzakelijk  was  in  het  licht  van  de  door  beschikking  nr.  2007/698/EG  gewijzigde 
beschikking nr. 2007/116/EG. 
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worden een verdere regels bepaald in een aantal koninklijke besluiten1578. Opmerkelijk wat dat betreft, 

is  het  KB  van  24 maart  2009,  dat  eens  te meer  vergunningen  voor WIMAX‐frequenties  enkel  lijkt 

mogelijk te maken in het kader van een vergunning als operator van een openbaar netwerk1579. 

TOEGANG TOT DE MARKT – UITZONDERING – INDIVIDUELE GEBRUIKSRECHTEN – HEFFING – Voor deze gebruiksrechten 

kan een afzonderlijke heffing worden ingesteld, om een optimaal gebruik van deze schaarse goederen te 

waarborgen. Dergelijke  vergoedingen dienen wel  in verhouding  te  staan  tot het beoogde doel en de 

Koning is bevoegd om de nadere regels te bepalen van deze heffingen1580. 

3° Overige bepalingen in verband met het betreden van de markt 

TOEGANG TOT DE MARKT – OVERIGE ASPECTEN – GRAAFRECHTEN – ALGEMEEN – Reeds in 19301581 kreeg de RTT het 

wettelijke  recht om voor de aanleg van  zijn  infrastructuur de private eigendommen en het openbaar 

domein te gebruiken. Eigenaars en beheerders van deze domeinen werd een gedoogplicht opgelegd. In 

de WHOB werd dit algemeen gebruiksrecht op het openbaar en privaat domein door de artikelen 97‐

105  overgenomen1582.  De  liberaliseringswet  breidde  vanaf  1  januari  1998  deze  rechten  uit  naar  alle 

operatoren van openbare telecommunicatienetwerken. In het voorontwerp van WEC bevatte het derde 

hoofdstuk  van Titel  II de bepalingen over het  recht  van operatoren  van een openbaar elektronische‐

communicatienetwerk om bij de aanleg en  instandhouding van kabels en  lijnen gebruik te maken van 

privé‐eigendom en van het openbaar domein1583. Die regeling werd nagenoeg ongewijzigd overgenomen 

uit  de WHOB, met  dien  verstande  dat  zij  van  toepassing  zou  zijn  geweest  voor  alle  operatoren  van 

                                                            
1578

 Zie onder meer,  inzake GSM: KB 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM‐mobilofoonnetten, BS 8 
april 1995, err. 25 mei 1995, laatst gewijzigd door KB 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 
107, § 1 en § 3, van de wet van 13  juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen 
inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten, BS 13 febuari 2007; inzake DCS: KB 24 oktober 1997 betreffende het 
opzetten en de exploitatie van DCS‐1800‐mobilofonienetten, BS 5 december 1997,  laatst gewijzigd door KB 2  februari 2007 
betreffende  de  nooddiensten  tot  uitvoering  van  het  artikel  107,  §  1  en  §  3,  van  de wet  van  13  juni  2005  betreffende  de 
elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten, BS 13 
febuari 2007; inzake persoonlijke satellietcommunicatie: KB 7 mei 1999 betreffende het bestek van toepassing op de exploitatie 
van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten, BS 17 september 1999,  laatst gewijzigd bij KB 27 oktober 2000  tot 
wijziging van diverse  reglementaire bepalingen op het  stuk van  telecommunicatie, BS 28 november 2000;  inzake 3G: KB 18 
januari  2001  tot  vaststelling  van  het  bestek  en  van  de  procedure  tot  toekenning  van  vergunningen  voor  de  mobiele 
telecommunicatiesystemen van de derde generatie, BS 20  januari 2001,  laatst gewijzigd door KB 28 maart 2007 tot wijziging 
van  het  koninklijk  besluit  van  18  januari  2001  tot  vaststelling  van  het  bestek  en  van  de  procedure  tot  toekenning  van 
vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie, BS 11 mei 2007. 

1579
 KB 24 maart 2009 betreffende radiotoegang  in de frequentiebanden 3410‐3500/3510‐3600 MHz en 10150‐10300/10500‐

10650 MHz, BS 16 april 2009. Dit besluit heeft tot doel een kader te creëeren voor de toekenning van WIMAX‐frequenties  in 
België. Uit de bepalingen van het KB blijkt een voorkeur voor twee bijkomende nationale dekkingen, maar het is verrevan zeker 
of zich hiervoor kandidaten zullen aanbieden. 

1580
 Art. 30 WEC. 

1581
 Wet van 13 oktober 1930 tot samenordening der verschillende wetsbepalingen op de telegrafie en de telefonie met draad, 

BS 20‐21 oktober 1930. 

1582
 B. VANNEUVILLE, "Het aanleggen van  telecommunicatie‐infrastructuur", Mediarecht, Telecommunicatie en  telematica 1996, 

afl. 7, 99. 

1583
 Art. 24 t.e.m. 32 voorontwerp van WEC, Parl.St. Kamer 2004‐05, nr. 1425/001, 114‐118. 
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elektronische‐communicatienetwerken.  Tijdens  de  parlementaire  werkzaamheden1584  werden  deze 

bepalingen  ‐ uit vrees voor een mogelijke bevoegdheidsoverschrijding ‐  echter geschrapt, zodat op dit 

punt de bepalingen uit de WHOB (ongewijzigd) van kracht blijven1585.   

TOEGANG  TOT  DE MARKT  –  OVERIGE  ASPECTEN  –  GRAAFRECHTEN  –OPENBAAR  DOMEIN  –  Elke  operator  van  een 

openbaar  telecommunicatienetwerk1586is  in  beginsel  gemachtigd  om    het  openbaar  domein  en  de 

private eigendommen te gebruiken om kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen aan te 

leggen  en  alle  nodige werken  hieraan  uit  te  voeren.  Vooraleer  de  aanleg wordt  aangevat, moet  de 

operator  van  een  openbaar  telecommunicatienet  de  goedkeuring  bekomen  van  het  plan  van  aanleg 

vanwege de overheid  van wie het openbaar domein  afhangt1587. Op dit punt oordeelde het Hof  van 

Cassatie overigens dat de tekortkoming door een operator van deze verplichting, de persoon die deze 

inlichting niet heeft gekregen en die werken uitvoert of  laat uitvoeren waardoor de  infrastructuur kan 

worden  beschadigd,  of  waardoor  de  werking  ervan  in  gevaar  kan  komen,  niet  ontslaat  van  de 

verplichting (uit artikel 114 §1 WHOB) om de operator van het telecommunicatienet daarvan vooraf in 

te  lichten1588.  In  geval  van  blijvende  onenigheid  over het plan  van  aanleg wordt beslist bij  koninklijk 

besluit.  Voor  het  gebruiksrecht  dat  de  goedkeuring  verleent,  is  de  operator  in  beginsel  geen  enkele 

vergoeding verschuldigd1589.  

TOEGANG  TOT  DE  MARKT  –  OVERIGE  ASPECTEN  –  GEDOOGPLICHT  –  Elke  operator  van  een  openbaar 

telecommunicatienetwerk heeft in principe ook het recht kosteloos steun te nemen op muren en gevels 

die  uitgeven  op  de  openbare  weg,  gebruik  te  maken  van  open  en  onbebouwde  gronden  en 

eigendommen te overspannen zonder aanhechting. In geval van betwisting tussen een operator en een 

privé‐eigenaar heeft het BIPT het laatste woord.  Een vergoeding voor deze gedoogplicht als zodanig is 

uitgesloten. Wel is de gedoogplicht door de eigenaar van de muren, gevels en gronden niet absoluut. In 

beginsel  belet  niets  een  eigenaar werken  aan  zijn  privé‐eigendom  uit  te  voeren,  zelfs  als  deze  een  

wijziging of verplaatsing van de kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen op kosten van 

de betrokken operator tot gevolg hebben. In geval van volstrekte noodzakelijkheid kunnen inrichtingen 

van openbaar nut  (bijvoorbeeld:  leveranciers van water, gas of elektriciteit) zelfs wijzigingen vorderen 

                                                            
1584

 Amendementen nr. 107 t.e.m. 115 (G. De Padt) bij het ontwerp van WEC, Parl.St. Kamer 2004‐05, nr. 1425/008, 4‐6. 

1585
 Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, "Communications électroniques, droits de passage et proportionnalité : mise au point" (noot onder 

GwH 22 november 2006, nr. 172/2006), CDPK 2007/2, 404‐422. 

1586
 Merk op dat artikel 155 WEC wel alle definities uit de WHOB heeft opgeheven, zodat de toepassing van deze bepaling nogal 

precair  geworden  is. Wel  heeft  het  hof  van  beroep  geoordeeld  dat  deze  bepalingen  van  toepassing moeten  zijn  op  zowel 
aanbieders van vaste als mobiele telecommunicatienetwerken: Brussel (9de k.) 29 juni 2006, AR 2002/1059. 

1587
 Art. 98 §1 WHOB. 

1588
 Cass. 28 april 2006, nr. C.05.0199.F. 

1589
 Art. 98 §2 WHOB. Zie evenwel het arrest van het GwH van 22 november 2006 (nr. 172/2006) waarin het Hof stelt dat deze 

regeling de bevoegdheidsverdelende regels schendt: supra Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B. II. 2. g.  ii. “Spanningsveld federale 
overheid vs. gewesten”, p. 176 e.v. 
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van kabels, bovengrondse  lijnen en bijbehorende uitrustingen wanneer deze de uitvoering van werken 

aan hun inrichtingen belemmeren1590. 

TOEGANG TOT DE MARKT – OVERIGE ASPECTEN – BESTAANDE INRICHTINGEN OPENBAAR NUT – Tenslotte bevat artikel 

102  WHOB  een  regeling  in  verband  met  de  eventuele  belemmeringen  die  een 

telecommunicatieoperator  zou  kunnen  ondervinden  bij  het  aanleggen  van  zijn  netwerk  door  de 

aanwezigheid van andere  inrichtingen van openbaar nut. In beginsel dient de betrokken operator in te 

staan voor de kosten verbonden aan het verleggen van de betrokken (eerdere)  inrichting. Op dit punt 

oordeelde het Hof van Cassatie dat een aantal netwerkgebonden nutsvoorzieningen  (zoals netwerken 

voor  levering  van  water,  gas,  elektriciteit,  radio,  teledistributie  en  riolering)  wel  als  ‘inrichting  van 

openbaar nut’ worden aangemerkt, maar de wegenwerken niet1591.  

TOEGANG TOT DE MARKT – OVERIGE ASPECTEN – GRAAFRECHTEN EN GEDOOGPLICHT – EVALUATIE – Bij deze bepalingen 

kunnen  enkele  kanttekeningen  gemaakt  worden.  Vooreerst  bestaat  het  probleem  dat  het  aantal 

graafwerken het laatste jaar exponentieel is toegenomen, nu veel meer operatoren toegang krijgen tot 

het  openbaar  domein1592.  Op  vele  plaatsten  rees  daarom  de  afgelopen  jaren  het  idee  om  de 

graafwerken te coördineren, teneinde de last voor de bevolking te minimaliseren. Heel wat gemeenten 

namen  daartoe  reeds  initiatief  en  stelden  reglementen  ter  zake  op1593.  Verder  dient  opgemerkt  te 

worden  dat  de  bevoegdheid  van  de  gemeenten  (als  beheerders  van  het  openbaar  domein)  tot 

goedkeuring  van  de  plannen  van  aanleg  problematisch  voorkomt  nu  zij  als  partner  in  zuivere  of 

gemengde  intercommunales mogelijk  in  concurrentie  komen met  telecommunicatieoperatoren, met 

mogelijke belangenvermenging  tot  gevolg1594.    Tenslotte  geraken de  gemeenten  zich  stilaan  allemaal 

bewust  van  de  grote  commerciële  belangen  van  de  telecommunicatie‐operatoren.  Steeds  meer 

gemeenten  vragen  daarom  een  vergoeding  voor  het  toelaten  van  graafwerken op hun  grondgebied, 

hoewel dit in principe in strijd is met de geldende wetgeving1595. 

TOEGANG TOT DE MARKT – OVERIGE ASPECTEN – DELEN VAN ANTENNESTEUNEN – De artikelen 25 tot en met 27 WEC 

leggen aan de operatoren van openbare elektronische‐communicatienetwerken de verplichting op om 

zoveel  mogelijk  gedeeld  gebruik  te  realiseren  van  antennesteunen.  De  vergoeding  die  de  gebruik 

makende operator aan de eigenaar moet betalen, dient op de reële kosten te worden gebaseerd. Verder 

                                                            
1590

 Art. 99 WHOB. 

1591
 Cass. 22 april 2004, nr. C.01.0505.N. 

1592
 Niet in het minst omdat zij ook van toepassing is voor mobiele operatoren, zie: Brussel (9de k.) 29 juni 2006, AR 2002/1059. 

1593
  Zie:  L.  DERIDDER  en  T.  VERMEIR,  Leidingen  voor  nutsvoorzieningen,  Brugge,  Die  Keure,  2000,  330  p.  Ook  het  Brussels 

Hoofdstedelijk liet zich in deze materie niet onbetuigd: Ord. Br. H. R. 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie 
van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 6 juni 1998. Na wijziging, opgeheven door Ord. 
Br. H. R. 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg (1), BS 6 augustus 2008. 

1594
 Met betrekking tot de problematiek van de rol van de lokale overheid inzake graafrechten, en de eventuele vergoeding die 

door de overheid gevraagd kan worden, zie: P. VALCKE, D. STEVENS en  J. DUMORTIER,  ‘Juridische kanttekeningen bij de Leuvense 
"Kabeloorlog", AM  1998, 192‐212. 

1595
  P.  VALCKE,  en  D.  STEVENS,  "Gemeenten  niet  langer  toegestaan  te  delen  in  de  telecomwinsten...?",  noot  onder  Gent  15 

september 2006, Computerr. 2007, afl. 2, 120 ‐ 128. 
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worden alle operatoren verplicht om mee te werken aan de databank van antennesites1596 en heeft de 

Koning de mogelijkheid1597 om het beheer van de databank voor het gedeeld gebruik van andere sites 

verder te reglementeren. In de praktijk wordt de databank van antennesites beheerd door een specifiek 

daartoe opgerichte vzw, de Radio Infrastructure Site Sharing1598. Het BIPT dient erop toe te zien dat de 

betrokken databank van de antennesites wordt beheerd in het algemeen belang1599. 

TOEGANG TOT DE MARKT – OVERIGE ASPECTEN – APPARATUUR – De bepalingen inzake apparatuur1600 zijn mutatis 

mutandis overgenomen uit de WHOB. De overeenstemming van het apparaat met een aantal door de 

wet vastgestelde basisvereisten wordt door de  fabrikant zelf gecontroleerd. Slechts  indien apparatuur 

niet  voorzien  is  van  het  CE‐merkteken  van  conformiteit, moet  zij  nog  goedgekeurd  worden.  Enkel 

goedgekeurde  en  van  het  CE‐merkteken  voorziene  apparatuur  mag  worden  aangesloten  op  een 

openbaar  netwerk,  in  dienst  gesteld  en  onderhouden.  Ook  alle  apparatuur  die  op  een  openbaar 

elektronische‐communicatienetwerk  kan worden  aangesloten,  zonder  daartoe  te  zijn  bestemd, moet 

worden aangegeven door de fabrikant of leverancier als België het land is waar de apparatuur voor het 

eerst binnen de Europese Unie in de handel wordt gebracht. Voor radioapparatuur geldt een stringenter 

regime. De WEC stelt immers het principe voorop dat het verboden is een zend‐ of ontvangtoestel voor 

radiocommunicatie  te  gebruiken  zonder een  voorafgaande  vergunning  van het BIPT1601.  In uitvoering 

van  artikel  32  WEC  heeft  de  Koning  bijkomende  basisvereisten  voor  bepaalde  draadloze  en 

draadgebonden apparatuur uitgevaardigd1602. Wanneer het BIPT een verbod of beperking tot het op de 

markt brengen oplegt , dient het dit onverwijld aan de Europese Commissie mee te delen1603. 

TOEGANG  TOT  DE  MARKT  –  OVERIGE  ASPECTEN  –  OVERIGE  DIENSTEN  –  Een  onderneming  die  telefoongidsen, 

inlichtingendiensten  of  telefoonshops  aan  het  publiek  wil  aanbieden,  dient  hiervan  eveneens  een 

aangifte  te doen aan het BIPT1604. Het gebruik van cryptografie  (bijvoorbeeld voor  toepassingen  zoals 

internetbankieren,  of  het  versturen  van  versleutelde  elektronische  facturen)  is  vrij,  maar  van  het 

aanbieden van versleutelingsdiensten aan het publiek dient wel een aangifte te worden gedaan aan het 

BIPT1605. Tenslotte bevat de WEC de mogelijkheid voor de Koning om  reglementering uit  te vaardigen 

                                                            
1596

 Art. 27 §2 WEC. 

1597
 Art. 27 §3 WEC. 

1598
 Meer informatie over oprichting en leden: www.riss.be  

1599 Art. 27 §5 WEC. 

1600
 Art. 32 t.e.m. 38 WEC. 

1601
 Art. 39 t.em. 44 WEC. 

1602
 KB 27 oktober 2006 betreffende bijkomende basisvereisten van toepassing op bepaalde radio‐ en eindapparatuur, BS 13 

november 2006. 

1603
 Art. 33 §1 al. 2 in fine WEC. 

1604
 Art. 45 t.em. 47 WEC. 

1605
 Art. 48 WEC. 
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voor  eventuele  andere    ‐  door  de  wet  nog  niet  specifiek  gereglementeerde  ‐    activiteiten  inzake 

elektronische communicatie1606. 

e. Bepalingen inzake eerlijke mededinging tussen operatoren 

EERLIJKE MEDEDINGING – UITGANGSPUNT – OVERZICHT – Eén van de belangrijkste doelstellingen van de WEC 

was  de  aanpassing  van  het  bestaande  kader  aan  de  snel  evoluerende  markten  voor  

elektronische‐communicatienetwerken  en  ‐diensten, waarop  zich  steeds meer mededinging begon  te 

ontwikkelen. De vroegere wetgeving  – die grotendeels bestond van vóór de volledige liberalisering van 

januari 1998 –  was immers principieel bestemd als eerste stap in de overgang van monopolistische naar 

concurrentiële markten.  De WEC  daarentegen  vertrekt  van  het  uitgangspunt  dat  alle  bijzondere  en 

exclusieve rechten zijn opgeheven en dat  – mits enkele uitzonderingen1607 –  alleen nog verplichtingen 

mogen  worden  opgelegd  aan  bepaalde  sterke  operatoren  nadat  voor  een  specifieke  markt 

tekortkomingen aan de werking van de concurrentie zijn vastgesteld1608. Om een eerlijk verloop van de 

mededinging mogelijk te maken, werd het  immers nog steeds noodzakelijk geacht om aan operatoren 

met een sterke positie op een bepaalde markt bijzondere bijkomende verplichtingen op te  leggen die 

niet gelden voor andere, minder  sterke, ondernemingen, of waar deze  laatste  zelfs bepaalde  rechten 

kunnen  aan  ontlenen.  Precies  omwille  van  deze  “ongelijkheid”  van  verplichtingen wordt  dit  regime 

geregeld  aangeduid  als  een  ‘asymmetrisch  regime’.  Het  in  rekening  nemen  en  remediëren  van  die 

asymmetrie is het cruciale uitgangspunt van deze marktregulering1609. 

1° Uitgangspunt: commerciële onderhandelingen 

EERLIJKE MEDEDINGING – UITGANGSPUNT – COMMERCIËLE ONDERHANDELINGEN – Zoals de WHOB, neemt ook de 

WEC de commerciële onderhandeling te goeder  trouw als uitgangspunt voor de totstandbrenging van 

interconnectieovereenkomsten  tussen  operatoren1610.  Zo  krijgen  exploitanten  van  openbare 

communicatienetwerken  het  recht  en  de  plicht  toegekend  om  met  elkaar  te  onderhandelen  over 

interconnectie  “met  het  doel  elektronische‐communicatiediensten  aan  te  bieden  die  voor  het  publiek 

beschikbaar zijn”1611.  

                                                            
1606

 Art. 49 WEC. 

1607
 Infra. 

1608
 Art. 50 t.em. 56 WEC. 

1609
 In de hierna volgende paragrafen worden de verschillende stappen in het SMP‐regime slechts beknopt besproken teneinde 

aan te tonen dat de bevoegdheden voor de nationale regelgevende instanties aanzienlijk toenemen. Voor uitvoeriger analyses, 
zie: A. DE STREEL, “Market Definitions in the new European regulatory framework for electronic communications”, Info 2003, vol. 
5, afl. 3, 27‐47; A. DE STREEL, “The  Integration of Competition Law Principles  in  the New European Regulatory Framework  for 
Electronic Communications” World Competition 2003, vol. 26, afl. 3, 489‐513. Specifiek voor de mobiele sector, zie: P. VALCKE, R. 
QUECK en E. LIEVENS, EU Communications Law: Significant Market Power in the Mobile Sector, Cheltenham (UK) & Northampton 
(USA), Edward Elgar, 2005, 187 p. 

1610
 Art. 50 t.em. 53 WEC. 

1611
  Art.  52 WEC.  In  verband met  het  toepassingsgebied  van  de  betrokken  bepaling  van  de  Europese  richtlijn,  supra  280, 

voetnoot 1055. 
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EERLIJKE MEDEDINGING – UITGANGSPUNT – ALGEMENE BEVOEGDHEDEN BIPT – Aan het BIPT wordt de bevoegdheid 

toegekend om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van één van de partijen, ter bevordering van 

een passende toegang1612 in te grijpen ter waarborging van de algemene beleidsdoelstellingen wanneer 

tijdens  de  onderhandelingen  inzake  toegang  geen  overeenstemming  kan  worden  bereikt1613.  Een 

vergelijkbare algemene bevoegdheid wordt aan het BIPT toegekend met betrekking tot de operatoren 

die de  toegang  tot eindgebruikers controleren, aangezien het BIPT aan deze operatoren steeds en op 

eigen  initiatief1614  verplichtingen  kan  opleggen  met  het  oog  op  het  verzekeren  van  de  eind‐tot‐

eindconnectiviteit, of om te waarborgen dat bepaalde nooddiensten, andere prioritaire diensten en/of 

overheidsinstanties  bereikbaar  zijn  of  blijven1615. Het  BIPT  kan  daarbij  de  voorwaarden  inzake  de  te 

verstrekken interconnectie zelf bepalen, en voorzover het dit noodzakelijk acht de verplichting opleggen 

aan  de  betrokken  operatoren  om  te  zorgen  voor  interconnectie1616.  Tenslotte  voorziet  de WEC  de 

mogelijkheid  voor  de  Koning  om  na  advies  van  het  BIPT  de  elementen  vast  te  stellen  die minstens 

moeten worden geregeld in een interconnectie‐overeenkomst of een overeenkomst inzake toegang1617, 

en moet elke interconnectie‐ of toegangovereenkomst integraal worden meegedeeld aan het BIPT1618. 

2° Marktdefinitie  

EERLIJKE MEDEDINGING  – MARKTDEFINITIE  –  OVERZICHT  – Op  het  vlak  van  de  definitie  van  de  verschillende 

markten bepaalt de WEC dat het BIPT op regelmatige tijdstippen de markten moeten definiëren waarin 

eventueel bijzondere  verplichtingen  kunnen worden opgelegd1619. De  afbakening dient  in  beginsel  te 

gebeuren  volgens  de mededingingsrechtelijke methodes1620  en  op  basis  van  de  richtsnoeren  en  de 

aanbevelingen ter zake van de Europese Commissie1621.  

EERLIJKE MEDEDINGING  – MARKTDEFINITIE  –  EVALUATIE  –  Ten  opzichte  van  het  ‘oude’  systeem, waarbij  de 

verschillende markten op statische wijze  rechtstreeks werden geïdentificeerd  in de wet zelf, betekent 

deze  nieuwe wijze  van marktdefiniëring  uiteraard  een  aanzienlijke  versoepeling  en  een  aanzienlijke 

toename van het belang van het marktregulerend optreden van het BIPT. Het BIPT kan voortaan sneller 

                                                            
1612

 Ingevoegd door art. 12 al. 1, 1° wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 4 juni 
2009. 

1613
 Art. 51 §1 WEC. 

1614
 Ingevoegd door art. 12 al. 1, 2° wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 4 juni 2009. 

1615
 Ingevoegd door art. 12 al. 1, 3° wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 4 juni 2009. 

1616
 Art. 51 §2 WEC, zoals aangepast door art. 13 wet houdende diverse bepalingen  inzake elektronische communicatie, BS 4 

juni 2009. 

1617
 Art. 53 al. 1 WEC, zoals aangepast door art. 14 wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 4 

juni 2009. Totnogtoe heeft de Koning van deze mogelijkheid geen gebruikt gemaakt. 

1618
 Art. 53 al. 2 WEC, zoals aangepast door art. 14 wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 4 

juni 2009. Totnogtoe heeft de Koning van deze mogelijkheid geen gebruikt gemaakt. 

1619
 Art. 54 WEC. 

1620
 Supra, Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling C. III. 5. “Markttoezicht in snel evoluerende markten – noodzaak aan flexibiliteit”, p. 66 

e.v. 

1621
 Supra 75, voetnoot 277. 
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inspringen op wijzigende marktomstandigheden en overgaan tot een nieuwe marktafbakening wanneer 

mededingingsbedreigende  problemen  zouden  kunnen  ontstaan1622.  Deze  grotere  flexibiliteit  en 

autonomie  dienen  op  Europees  vlak  wel  enigszins  te  worden  genuanceerd  aangezien  de  Europese 

Commissie een sterke vinger in de pap houdt via allerlei specifieke toezichtsprocedures1623.  

3° Marktanalyse – operatoren met sterke marktpositie 

EERLIJKE  MEDEDINGING  –  MARKTANALYSE  –  ALGEMEEN  –  De  tweede  fase  van  het  SMP‐gebeuren,  de 

marktanalyse, houdt essentieel in dat het BIPT nagaat welke operatoren op een geïdentificeerde markt 

als  SMP‐operator  kunnen worden  aangeduid.  Voorzover  een markt  door  het  BIPT  als  daadwerkelijk 

concurrentieel wordt  beschouwd,  en  dus  geen  operatoren met  sterke marktpositie  kunnen worden 

gedetecteerd, dienen alle eerder opgelegde verplichtingen te worden ingetrokken1624. Wanneer het BIPT 

echter tot de conclusie komt dat één of meer operatoren wel over een sterke marktpositie beschikken, 

kan het hen de verplichtingen opleggen die het gepast acht1625. 

EERLIJKE MEDEDINGING – MARKTANALYSE – STERKE MARKTPOSITIE – De oude richtlijnen en wetgeving voorzagen 

als basiscriterium een marktaandeel van 25% of hoger1626. De WEC voert echter de door de richtlijnen 

van 2002 vereiste aanpassing van het SMP‐begrip door, om de op de markten toegenomen mededinging 

in  rekening  te  brengen,  en  teneinde  het  instrumentarium  van  de  nationale  regelgevende  instanties 

daarmee in overeenstemming te brengen. Het resultaat daarvan is een geherdefinieerd SMP‐begrip dat 

nauwer aansluit bij de term ‘machtspositie’ (of dominante positie) uit het algemene mededingingsrecht, 

en dat aan het BIPT bovendien een grotere flexibiliteit toelaat bij de beoordeling ervan1627. Ook op dit 

vlak krijgt het BIPT dus een aanzienlijk ruimere beslissingsmarge toegewezen1628, nu het de positie van 

een  onderneming  op  een  markt  zal  moeten  beoordelen  op  basis  van  (flexibelere) 

mededingingsrechtelijke  methodes  en  criteria.  Voortaan  “[wordt]  een  operator  geacht  een  sterke 

machtspositie op een  relevante markt  te hebben, wanneer hij, alleen of  samen met anderen, een aan 

                                                            
1622

 Veelzeggend is overigens dat ons land precies omwille van de al te beperkende bevoegdheden van het BIPT onder het oude 
regime op dit vlak  op 19 september 2002 door het Hof van Justitie werd veroordeeld: HvJ 19 september 2002, nr. C‐221/01.  

1623
 Supra, Hoofdstuk 1. Afdeling C. II. “Transparantie‐ en harmonisatieprocedures”, p. 284 e.v. 

1624
 Art. 55 §2 WEC. 

1625
 Art. 55 §3 al. 1 WEC. 

1626
 supra Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling C. III., 5. “Markttoezicht in snel evoluerende markten – noodzaak aan flexibiliteit”, p. 66 

e.v. 

1627
 Zoals op Europees vlak, is het dus geenszins vereist dat dergelijke onderneming over een dominante positie in de zin van het 

mededingingsrecht  (cf.  artikel 82  EG‐Verdrag of  artikel 3 WBEM) beschikt. A  fortiori moet  evenmin misbruik  van dergelijke 
positie worden  aangetoond  alvorens  over  te  gaan  tot  het  opleggen  van  sectorspecifieke  ex  ante  verplichtingen.  Ook  het 
gewijzigde  SMP‐begrip  functioneert  bijgevolg  –  nu  weliswaar  minder  dan  voorheen  –  in  principe  onafhankelijk  van  het 
dominantie‐concept uit het algemene mededingingsrecht. 

1628
  Bemerk  evenwel  dat  ook  onder  het  oude  SMP‐begrip  de  nationale  regulator  kon  afwijken  van  de  regel  van  25%‐

marktaandeel op basis van andere criteria, zoals toegang tot financiële bronnen, het bezit van essentiële faciliteiten, verticale 
integratie,  enz.,  enerzijds,  en  dat  ook  voor  de  beoordeling  van  een  economische machtspositie  in mededingingsrechtelijke 
termen het marktaandeel van een onderneming vaak doorslaggevend  is  (met de gewoonlijke vaststelling van dominantie tot 
gevolg wanneer aandelen van 40 à 50 % of meer worden bereikt), anderzijds.  
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machtspositie gelijkwaardige positie bezit, dit wil zeggen een economische kracht bezit die hem in staat 

stelt  zich  in  belangrijke  mate  onafhankelijk  van  zijn  concurrenten,  klanten  of  consumenten  te 

gedragen”1629.  Bovendien  wordt  aan  het  BIPT  ook  de  mogelijkheid  gegeven  om  een  gezamenlijke 

machtspositie in hoofde van twee of meer ondernemingen (‘joint dominance’) vast te stellen. Tenslotte 

kan  volgens  de WEC  een  onderneming met  SMP  eveneens  als machtig wordt  beschouwd  op  nauw 

verwante markten (‘hefboomeffect’ of ‘leverage’)1630. 

4° Opleggen van verplichtingen 

EERLIJKE MEDEDINGING – OPLEGGEN VAN VERPLICHTINGEN – Ook  in de derde fase, het opleggen van specifieke 

verplichtingen  aan de ondernemingen die op een bepaalde markt over SMP beschikken, wordt een veel 

grotere  beleidskeuze  aan  het  BIPT  toegekend. Wanneer  het  immers  tot  de  conclusie  komt  dat  een 

bepaalde markt niet concurrentieel  is, of dat er één of meer operatoren als operator met een sterke 

marktpositie  moeten  worden  beschouwd,  kan  het  BIPT  de  betrokken  aanbieder  de  verplichtingen 

opleggen die het gepast acht. In tegenstelling tot de WHOB, worden deze verplichtingen dus niet langer 

door de wet zelf bepaald. De WEC bevat enkel een opsomming1631 van mogelijke verplichtingen, terwijl 

de verantwoordelijkheid om deze aan een bepaalde onderneming op te leggen voortaan bij het BIPT ligt. 

Het BIPT moet wel bepaalde algemene principes naleven bij de selectie van verplichtingen: zij moeten 

op de aard van het vastgestelde probleem gebaseerd en proportioneel zijn, en gerechtvaardigd zijn  in 

het  licht  van de  algemene doelstellingen  van de wet, namelijk het bevorderen  van  concurrentie, het 

bijdragen  tot  de  interne  markt  en  de  bescherming  van  de  gebruikers  en  proportioneel  met  de 

nagestreefde  doelstellingen.  Tevens moeten  ze  de  beginselen  van  objectiviteit,  transparantie,  niet‐

discriminatie  en  technologische  neutraliteit  naleven1632.  Ook  bij  de  concrete  toepassing  en 

implementatie van de opgelegde verplichtingen, of het modelleren ervan beschikt het BIPT voortaan dus 

over een aanzienlijk uitgebreide beslissingsmarge1633. 

De voornaamste algemene wettelijk voorziene verplichtingen die aan SMP‐operatoren kunnen worden 

opgelegd, en hun juridische grondslag, zijn de volgende: 

Juridische grondslag  Omschrijving 

Artikel 58  Verplichtingen inzake non‐discriminatie 

                                                            
1629

 Art. 55 §3 al. 2 WEC. 

1630
 Art. 55 §3 al. 3 en 4 WEC. 

1631 Art. 57 t.e.m. 65 WEC. 

1632
 Art. 5 t.e.m. 8 WEC. 

1633
 Enerzijds bevestigde het hof van beroep de mogelijkheid voor het BIPT om “kaderbesluiten” te nemen, waarin de algemene 

principes van verplichtingen worden omschreven en waarvan latere besluiten de details of modaliteiten bepalen: Brussel (9de 
k.) 1  juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be  (nr. 2370). Anderzijds stelde het Hof dat het BIPT geen remedie 
voor een bepaald probleem kan opleggen op basis van een eerder besluit wanneer het probleem waarvoor de remedie een 
oplossing  is  in dat besluit niet wordt vastgesteld: Brussel (18de k.) 23 maart 2009, AR 2006/3416, nr. 2244, www.bipt.be (nr. 
3048), 16‐17, r.o. 34‐35.  
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Artikel 59  Verplichtingen inzake transparantie 

Artikel 60  Verplichtingen tot het voeren van gescheiden boekhoudingen
1634

 

Artikel 61  Verplichtingen inzake toegang tot en gebruik van netwerkfaciliteiten 

Artikel 62  Verplichtingen inzake prijscontrole en kostenoriëntering 

Artikel 63  Verplichtingen inzake operatorkeuze en –voorkeuze 

Artikel 64  Verplichtingen inzake aan eindgebruikers aangeboden diensten 

Artikel 65  Verplichtingen inzake het aanbieden van huurlijnen 

 

5° Verplichtingen op ‘groothandelsniveau’: een nadere blik op toegang en interconnectie 

EERLIJKE MEDEDINGING – OPLEGGEN VAN VERPLICHTINGEN – GROOTHANDELSMARKTEN – Een cruciale verplichting die 

in de relatie tussen operatoren (‘groothandelsniveau’) kan worden opgelegd, is ongetwijfeld die inzake 

toegang  tot  en  gebruik  van  specifieke  netwerkfaciliteiten1635.  Deze  toegang  voor  concurrerende 

netwerkoperatoren  of  alternatieve  dienstenaanbieders  wordt  beschouwd  als  een  middel  om  de 

concurrentie  te  vergroten,  en wordt  essentieel  geacht  voor  het  opzetten  en  ontwikkelen  van  trans‐

Europese netwerken en het verzekeren van eind‐tot‐eind connectiviteit en onderlinge interoperabiliteit. 

Van oudsher is bijgevolg in het telecommunicatiebeleid heel wat aandacht besteed aan de toegang tot 

en  interconnectie  van  telecommunicatienetwerken.  Voor  alle  problemen  rond  toegang  en 

interconnectie voert de WEC gemeenschappelijke en gelijkaardige regels in. Opnieuw spelen flexibiliteit 

en technologieneutraliteit daarin een voorname rol. Zo wordt het begrip toegang erg ruim omschreven 

als  “het  beschikbaar  stellen  aan  een  operator  van  netwerkonderelen,  bijhorende  faciliteiten  of 

elektronische‐communicatiediensten  opdat  de  genoemde  operator  elektronische‐

communicatienetwerken  of  –diensten  kan  aanbieden”1636.  Interconnectie,  of  het  “fysiek  en  logisch 

verbinden van openbare elektronische‐communicatienetwerken die door dezelfde of een andere operator 

worden gebruikt om het de gebruikers mogelijk  te maken met elkaar te communiceren, of  toegang  te 

hebben tot diensten die door een andere operator worden aangeboden”, wordt expliciet omschreven als 

een  bijzondere  vorm  van  toegang  die  wordt  gerealiseerd  tussen  exploitanten  van  openbare 

netwerken1637. Wanneer het BIPT bepaalde toegangsverplichtingen oplegt, dient het een aantal verdere 

specifieke factoren  in zijn overwegingen te betrekken, zoals onder meer  in verband met de technische 

en  economische  haalbaarheid  van  de  toegang,  het  genomen  investeringsrisico  en  de  vergoeding 

                                                            
1634

 Merk op dat het BIPT daarbij  sinds 2009  in de plaats van de Koning  kan bepalen welke boekhoudkundige modellen en 
methodes daarbij moeten worden gehanteerd  (artikel 60, §1, al. 2, zoals gewijzigd door wet 18 mei 2009 houdende diverse 
bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 4 juni 2009). 

1635
 Art. 61 §1 WEC. 

1636
 Art. 2, 18° WEC. 

1637
 Art. 2, 19° WEC. 
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daarvan,  de  noodzaak  om  ook  op  lange  termijn  de  concurrentie  in  stand  te  houden,  de  eventuele 

geldende  intellectuele  eigendomsrechten  en  het  verlenen  van  pan‐Europese  diensten1638.  Aan  de 

betrokken operatoren wordt vervolgens de verplichting opgelegd om te onderhandelen over de gepaste 

overeenkomsten  inzake de  te verstrekken  toegang en bij gebreke van overeenstemming kan het BIPT 

zelf de voorwaarden van die toegang bepalen1639. 

6° Verplichtingen op ‘kleinhandelsniveau’ 

EERLIJKE MEDEDINGING – OPLEGGEN VAN VERPLICHTINGEN – KLEINHANDELSMARKTEN – Terwijl de artikelen 57 tot en 

met 62 WEC de verhouding tussen aanbieders van elektronische‐communicatienetwerken en ‐diensten 

regelen (waaronder onder meer de verplichting om concurrenten toegang te geven tot zijn netwerken 

of diensten), bevatten de artikelen 63 tot en met 65 WEC mogelijke verplichtingen die kunnen worden 

opgelegd aan SMP‐operatoren  in hun  relatie  tot de gebruikers. Zij kunnen bijvoorbeeld  inhouden dat 

aangewezen ondernemingen geen buitensporige prijzen mogen vragen, de  toegang  tot de markt niet 

mogen  belemmeren,  de  mededinging  niet  mogen  beperken  door middel  van  afbraakprijzen  (‘price 

squeeze’),  geen  ongegronde  voorkeur  voor  bepaalde  eindgebruikers  aan  de  dag  mogen  leggen  en 

diensten niet op een onredelijke wijze mogen bundelen. Het BIPT krijgt dus aanzienlijke bevoegdheden 

inzake prijstoezicht  toegewezen. Dat was overigens een heikel punt dat  in het kader van de BIPT‐wet 

niet was  opgelost  geraakt  en waarover marktspelers  bleven  klagen  dat  de  incumbent  hen  door  een 

weloverwogen  ‘price  squeeze’‐politiek  uit  de  markt  probeerde  te  stoten.  Tijdens  de  parlementaire 

werkzaamheden rond de BIPT‐wet had de minister te kennen gegeven gemengde gevoelens te hebben 

tegenover a priori tariefmaatregelen, omdat zij de spontane werking van de markt  in het algemeen en 

het  prijsmechanisme  in  het bijzonder  afremmen,  en  omdat het  geen  evidentie  is om  “normale”  van 

“ontoelaatbare”  praktijken  te  onderscheiden.  Bovendien  bleek  de  minister  ervan  overtuigd  dat  de 

huidige  Europese  richtlijnen  de  lidstaten  niet  verplichten  om  de  price  squeeze‐problematiek  aan  te 

pakken1640. Uit  het  advies  van  de  Europese  Commissie  blijkt  echter  dat  zij  voor  deze mening weinig 

sympathie kan opbrengen: “We do, however, note that as the draft law stands there is in particular no 

provision for the regulatory body to control retail prices or to verify and control price squeeze effects in 

the market. On the one hand we consider that  this could constitute an infringement of the current and 

future  EU  regulatory    frameworks.  (...)  On  the  other  hand  we  would  point  out  that  successive  

implementation  reports  have  drawn  the  attention  to  the  way  in  which  price  squeeze  represents  a 

powerful barrier to market entry,  in particular  in the voice telephony and  local access markets”.  In elk 

geval  is het opleggen van deze verplichtingen om te verhelpen aan de afwezigheid van daadwerkelijke 

mededinging op een eindgebruikersmarkt onderworpen aan de voorwaarde dat de eerlijke concurrentie 

niet  kan worden  bereikt  door  het  opleggen  van  de  ‘groothandelsverplichtingen’  of  de  in  artikel  63 

voorziene  maatregelen  betreffende  operatorkeuze  of  ‐voorkeuze1641.  Voor  het  opleggen  van  de 

                                                            
1638

 Art. 61 §2 WEC. 

1639
 Art. 61 §3 WEC. 

1640
 Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/009, 22. 

1641
 Art. 64 §1 WEC. 
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verplichtingen inzake tarifering dient het BIPT bovendien volgens specifieke procedures een advies in te 

winnen van de Raad voor de mededinging1642. 

EERLIJKE MEDEDINGING – OPLEGGEN VAN VERPLICHTINGEN – ANDERE VERPLICHTINGEN – Verder kan het BIPT indien 

uitzonderlijke  omstandigheden  het  rechtvaardigen  nog  andere  verplichtingen  opleggen  dan  degene 

vermeld in de wet1643. De Europese Commissie beschikt daarbij evenwel over een veto‐recht. Tenslotte 

bevat de WEC een aantal specifieke bepalingen voor operatoren met bijzondere voorrechten in andere 

sectoren,  zoals  een  wettelijk  monopolie  of  een  vrijstelling  van  bepaalde  belastingen.  Dergelijke 

operatoren  worden  verplicht  de  activiteiten  in  de  elektronische‐communicatiesector  structureel  te 

scheiden van hun andere activiteiten1644. 

7° Preciseringen hof van beroep 

EERLIJKE MEDEDINGING – PRECISERINGEN HOF VAN BEROEP – OVERZICHT – Het hof van beroep gaf in verschillende 

arresten    ‐ vaak  voortbordurend op eerdere uitspraken1645  ‐ enkele verdere preciseringen aan op het 

vlak van de  toepassing van de bepalingen over marktdefinitie, marktanalyses1646 en het opleggen van 

verplichtingen aan operatoren met een sterke machtspositie op de markt1647.  In zijn arrest van 1  juni 

20071648 vernietigt het hof het  in het geding zijnde besluit van het BIPT op drie verschillende vlakken, 

namelijk: 1° voorzover het Belgacom verplicht om jaarlijks een ontwerp van nieuw referentieaanbod ter 

beschikking te stellen en de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie te motiveren1649; 2° voorzover 

het  de  begunstigden  van  het  referentieaanbod  de  mogelijkheid  geeft  om  het  aan  te  vullen  en  te 

verbeteren  en  voorzover  deze  wijzigingen  zouden  worden  beschouwd  als  aangebracht  door 

                                                            
1642

 Art. 55 §4 en 5 WEC, infra III., 3. “Samenwerking toezichthouders mededinging en elektronische communicatie”, p. 431 e.v. 

1643
 Art. 56 §2 WEC, zoals gewijzigd door wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 

4 juni 2009). Ook deze bevoegdheid werd door de WEC oorspronkelijk aan de Koning toegekend. 

1644
 Art. 66 en 67 WEC. 

1645
 Zie onder meer Brussel (9de k.) 15 juni 2006, AR 2004/2657, nr. 4672, www.bipt.be (nr. 1989), waarin het hof stelt dat de 

referentieaanbiedingen een zuiver individuele strekking hebben en dat de goedkeuring ervan door het BIPT niet meer inhoudt 
dan  een  formaliteit  die  geen  voorwaarde  is  voor  de  geldigheid  ervan.  In  verband  met  de  geldigheidsduur  van  de 
referentieaanbiedingen,  zie  ter  zake  eveneens  Brussel  (9de  k.)  9  december  2005,  AR  2004/174,  nr.  8260,  23,  r.o.  26: 
www.bipt.be (nr. 1975). 

1646
  Zie:  Brussel  (18de  k.)  30  juni  2009,  AR  2006/2332,  AR  2006/2628,  AR  2006/2629,  AR  2007/3394,  AR  2008/425  en AR 

2008/427, nr. 5205, www.bipt.be (nr. 3099), 41‐46, r.o. 52‐56. 

1647 Recentst nog  in verband met de afwikkeling van gesprekken op de mobiele markten, respectievelijk: Brussel (18de k.) 30 
juni 2009, AR 2006/2332, AR 2006/2628, AR 2006/2629, AR 2007/3394, AR 2008/425 en AR 2008/427, nr. 5205, www.bipt.be 
(nr. 3099), 32‐41, r.o. 41‐51; Brussel (18de k.) 30  juni 2009, AR 2006/2332, AR 2006/2628, AR 2006/2629, AR 2007/3394, AR 
2008/425  en  AR  2008/427,  nr.  5205,  www.bipt.be  (nr.  3099),  41‐46,  r.o.  52‐56    en    Brussel  (18de  k.)  30  juni  2009,  AR 
2006/2332, AR 2006/2628, AR 2006/2629, AR 2007/3394, AR 2008/425 en AR 2008/427, nr. 5205, www.bipt.be (nr. 3099), 46‐
98, r.o. 57‐131. 

1648
 Brussel (9de k.) 1 juni 2006, AR 2006/2154, nr. 4348, www.bipt.be (nr. 2370).  

1649
 Brussel (9de k.) 1 juni 2006, AR 2006/2154, nr. 4348, www.bipt.be (nr. 2370), r.o. 47 t.e.m. 50.  
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Belgacom1650;  3°  voorzover  het  de  publicatie  oplegt  van  een  aantal  kwaliteitsindicatoren  van  de 

geleverde dienstverlening1651. 

EERLIJKE MEDEDINGING – PRECISERINGEN HOF VAN BEROEP – MOTIVERING – Op dit laatste punt oordeelde het hof 

dat het ging om een gebrekkige motivering van het besluit1652. Intussen heeft het BIPT overigens nieuwe 

initiatieven  genomen  om  de  bestaande  besluiten  voor  de  verschillende markten  op  dit  vlak  aan  te 

vullen1653. Momenteel wordt overigens ook gewerkt aan een vergelijkbare verplichting die op grond van 

artikel  113  WEC  van  toepassing  zal  zijn  op  alle  aanbieders  van  vaste1654  en  mobiele1655 

communicatiediensten.  

EERLIJKE MEDEDINGING  –  PRECISERINGEN  HOF  VAN  BEROEP  –  PERIODICITEIT  –  De  verplichting  om  jaarlijks  een 

referentieaanbod te publiceren wordt door het hof van beroep beoordeeld  in het  licht van artikel 9.2 

toegangsrichtlijn, dat stelt dat de nationale  regelgevende  instantie gemachtigd moet zijn om wanneer 

de  omstandigheden  het  vereisen, wijzigingen  aan  het  referentieaanbod  op  te  leggen. Het  hof  is  van 

oordeel  dat  voor  de  verplichting  die  het  BIPT  oplegt  geen  rechtsgrond  kan worden  gevonden  in  de 

Europese  richtlijnen, noch  in de bepalingen  inzake  transparantie  van  de WEC1656. Het hof  voegt  hier 

overigens  aan  toe  dat  zelfs  voorzover  er  een  rechtsgrond  voor  zou  bestaan,  deze  maatregel 

disproportioneel  zou  zijn  ten  opzichte  van  zijn  doel,  aangezien  Belgacom  sowieso  verplicht  is  zijn 

referentieaanbod up‐to‐date te houden. Hoewel dat  laatste uiteraard belangrijk  is, moet toch worden 

opgemerkt dat het jaarlijks karakter van de referentieaanbiedingen een zekere werkbaarheid en zinvolle 

transparantie op de markt teweeg bracht.  In zekere zin verschuift door het wegvallen van de  jaarlijkse 

houdbaarheidsdatum de bewijslast van het feit dat het referentieaanbod niet meer in overeenstemming 

is  met  de  huidige  technologische  of  economische  realiteit  van  de  machtige  operator  naar  de 

toezichthouder, met ongetwijfeld alle gevolgen van dien. 

                                                            
1650

 Brussel (9de k.) 1 juni 2006, AR 2006/2154, nr. 4348, www.bipt.be (nr. 2370), r.o. 51.  

1651
 Brussel (9de k.) 1 juni 2006, AR 2006/2154, nr. 4348, www.bipt.be (nr. 2370), r.o. 57 en 58.  

1652
 In de beroepsprocedures (AR 2006/2756, AR 2006/2763, AR 2006/2764 en AR 2006/2765) tegen de marktanalysebesluiten 

voor openbare beschikbare telefoondiensten (3 – 6), diensten voor gespreksopbouw (8), gespreksafgifte (9), doorgiftediensten 
(10)  (B.R.BIPT 11 augustus 2006) en voor afgevende segmenten van huurlijnen op wholesaleniveau  (13)  (B.R.BIPT 17  januari 
2007) heeft Belgacom naar verluidt dit argument opnieuw naar voren gebracht. 

1653
 B.R.BIPT  27  februari  2008  ter  aanvulling  van de  besluiten met  betrekking  tot  de  analyse  van markten  1,  2,  8,  9  en  10 

(nummering  van  de  aanbeveling  van  2003)  wat  betreft  de  indicatoren  inzake  kwaliteit  van  dienstverlening  (KPI  ‐  key 
performance  indicators),  www.bipt.be  (nr.  2761),  alsook  het  B.R.BIPT  18  maart  2009  ter  aanvulling  van  het  besluit  met 
betrekking  tot  de  analyse  van  markt  13(2003)  wat  betreft  de  indicatoren  inzake  kwaliteit  van  dienstverlening  (kpi  ‐  key 
performance indicators), www.bipt.be (nr. 3078). 

1654
 Ontwerp van B.R.BIPT van 30 oktober 2007 betreffende  de indicatoren in verband met de kwaliteit van de elektronische‐

communicatiediensten, alsook de inhoud, de vorm en de wijze van publicatie van de inlichtingen, www.bipt.be (nr. 2582) 

1655
 Ontwerp van B.R.BIPT van 18 december 2007 betreffende de indicatoren in verband met de kwaliteit van de elektronische‐

communicatiediensten,  alsook  de  inhoud,  de  vorm  en  de wijze  van  publicatie  van  de  inlichtingen  ‐  geval  van  de mobiele 
operatoren, www.bipt.be (nr. 2595) 

1656
 Art. 59 WEC. 
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EERLIJKE MEDEDINGING – PRECISERINGEN HOF VAN BEROEP – BELANG – Tenslotte stelde het hof van beroep paal 

en perk aan de mogelijke tussenkomst van de begunstigden van het referentieaanbod naar aanleiding 

van een herziening, door te stellen dat hiervoor geen Europese of nationale grondslag voorhanden  is. 

Ter  zake  stelt  het  hof  dat  de  bevoegdheid  van  het  BIPT  een  toezichthoudende  en  objectieve 

bevoegdheid is1657 en dat het BIPT zich niet in de plaats kan stellen van de betrokken operator. Het BIPT 

kan  dus wel Belgacom  verplichten  om  zijn  aanbod  aan  te  passen, maar  kan  zich  niet mengen  in  de 

contractuele  verhoudingen  tussen  de  partijen.  Een  besluit  van  het  BIPT  over  een  referentieaanbod 

wijzigt dus niet het aanbod op zich, en bijgevolg ook niet de contractuele afspraken die op basis daarvan 

tussen de operatoren  zijn  gemaakt.  Interessant  is  verder  te herinneren  aan het  feit dat het Hof  van 

Justitie verduidelijkte dat zowel de operator die verplicht is om een referentie‐aanbod te publiceren als 

de mogelijke afnemers van diensten als “belanghebbenden” moeten worden beschouwd  in de zin van 

artikel 4 kaderrichtlijn en dus beroep kunnen instellen tegen de marktanalysebeslissing van de nationale 

regelgevende instantie1658, wat aanleiding heeft gegeven tot zowel het herzien van zijn mening door het 

hof van beroep1659, als tot een nieuwe wettelijke regeling1660. 

f. Universele dienst 

UNIVERSELE DIENST – ACHTERGROND EN DOELSTELLING – Om eventuele tekortkomingen ten gevolge van de vrije 

marktwerking op  te vangen, hebben de Europese  richtlijnen voor de  telecommunicatiesector destijds 

het  concept  van  universeledienstverlening  ingevoerd:  het  inbouwen  van  de  garantie  dat  een 

minimumpakket van  telecommunicatiediensten universeel en tegen betaalbare prijzen ter beschikking 

zal  worden  gesteld  door  minstens  één  operator.  Dit  concept  blijft  ook  in  de WEC  behouden.  Een 

belangrijk nieuw uitgangspunt van de nieuwe richtlijnen (en bijgevolg ook van de Belgische WEC) is dat 

voor de  levering ervan voortaan geen operatoren a priori mogen worden uitgesloten. De “markt” voor 

de universele dienst wordt als het ware opengesteld en operatoren hebben het recht om aangewezen 

en vergoed te worden om onderdelen van de universele dienst te verzorgen. Voor de meeste elementen 

van de universele dienst  zal het wellicht om een eerder hypothetische mogelijkheid gaan, vermits de 

verplichting lijkt te worden opgelegd om het hele nationale grondgebied te bedienen1661. 

                                                            
1657

 In lijn met eerdere uitspraken over het juridisch statuut van de referentieaanbiedingen dat het om juridische verbintenissen 
met een zuiver individuele strekking gaat in die zin dat ze slechts een verplichting vormen die enkel op de bestemmeling ervan 
weegt (een operator met sterke machtspositie), en niet op een andere operator, zelfs wanneer die een handelsbetrekking heeft 
met de operator met sterke machtspositie (Brussel (9de k.) 9 december 2005, AR 2004/174, nr. 8260, 23, r.o. 26: www.bipt.be 
(nr.  1975))  en  dat  de  goedkeuring  door  het  BIPT  van  een  referentieaanbod  niet  meer  is  dan  een  formaliteit  die  geen 
voorwaarde vormt voor de geldigheid ervan (Brussel (9de k.) 15 juni 2006, AR 2004/2657, nr. 4672, www.bipt.be (nr. 1989), 15, 
nr. 15 in fine). In diezelfde arresten gaf het hof ook zijn visie weer dat de referentieaanbiedingen inzake ontbundelde toegang 
tot het aansluitnetwerk van permanente aard zijn, maar dat zij te allen tijde kunnen worden gecontroleerd door het BIPT (zie 
ook: Brussel (9de k.) 12 mei 2006, AR 2004/174, nr. 3755, www.bipt.be (nr. 1976), 12, r.o. 13. 

1658
 HvJ 21 februari 2008, nr. C‐426/05: zie voetnoot 1023. 

1659
 Brussel (18de k.) 30 juni 2009, AR 2006/2332, AR 2006/2628, AR 2006/2629, AR 2007/3394, AR 2008/425 en AR 2008/427, 

nr. 5205, www.bipt.be (nr. 3099), 20‐23, r.o. 26‐30.. 

1660
 Infra Afdeling C. II “Rechtsmiddelen: Hof van beroep te Brussel”, p. 456 e.v. 

1661
 Art. 69 WEC. Een vergelijkbare regeling in Frankrijk werd echter door het Hof van Justitie in strijd met de richtlijnen geacht: 

supra 72, voetnoot 258 
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UNIVERSELE DIENST – INHOUD –  De basisinhoud van de universele dienst wordt door de WEC vastgesteld1662 

en  is  verder omschreven  in een  aantal  koninklijke besluiten1663. Het pakket dat aan de begunstigden 

moet worden verleend, bestaat uit de volgende elementen: 

 toegang tot het vaste PSTN‐telefoonnetwerk1664; 

 sociale tarieven voor bepaalde groepen van begunstigden1665;  

 de terbeschikkingstelling van een minimaal aantal openbare betaaltelefoons1666; 

 toegang tot de universele inlichtingendienst1667; 

 toegang tot de universele telefoongids1668. 
 
UNIVERSELE DIENST – AANWIJZING DIENSTVERLENER –   Voor elk van deze elementen bevat de wet bepalingen 

over de aanwijzing van de ondernemingen die belast zijn met de verlening ervan. Er wordt voorzien  in 

een openbare aanbestedingsprocedure waarbij elke operator zich kandidaat kan stellen om de dienst te 

verlenen.  Enkel  wanneer  geen  enkele  kandidaat  zich  aanmeldt,  kan  de  overheid  een  operator 

verplichten een bepaalde dienst aan alle gebruikers te leveren (“play or pay”, zie de artikelen 71, 76, 80 

en 87 WEC). De leverancier ontvangt een vergoeding uit een daartoe opgericht fonds voor de universele 

                                                            
1662

 Art. 68 WEC. 

1663 KB van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels voor de storting van de bijdragen en vergoedingen met betrekking 
tot de universele dienst inzake elektronische communicatie, BS 12 juli 2007; KB van 27 april 2007 tot vaststelling van de periode 
van verrichting van de universele telefooninlichtingendienst, BS 12 juli 2007; KB van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere 
regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van de universele telefooninlichtingendienst, BS 12 juli 
2007; KB van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder 
van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie, BS 12 juli 2007; KB van 27 april 
2007  tot  vaststelling  van  de  nadere  regels  van  het  open mechanisme  voor  het  aanwijzen  van  de  aanbieder  van  het  vaste 
geografische element van de universele dienst  inzake elektronische communicatie, BS 12  juli 2007; KB van 27 april 2007  tot 
vaststelling  van  de  nadere  regels  van  het  open  mechanisme  voor  het  aanwijzen  van  de  aanbieder  van  de  universele 
telefoongids, BS 12  juli 2007; KB  van 27  april 2007  tot  vaststelling  van de periode  van  verrichting  van het  element  van de 
universele dienst  inzake elektronische communicatie dat bestaat  in de beschikbaarstelling van openbare telefoons, BS 12  juli 
2007; KB van 27 april 2007  tot vaststelling van de nadere regels  inzake verdeling van het aantal openbare  telefoons over de 
gemeenten, BS 12 juli 2007; KB van 27 april 2007 tot vaststelling van de basisvereisten waaraan de nieuw geplaatste openbare 
telefoons moeten voldoen teneinde het gebruik te vergemakkelijken voor mensen met een handicap, BS 12 juli 2007; KB van 27 
april 2007 tot vaststelling van de periode van verrichting van het vaste geografische element van de universele dienst  inzake 
elektronische communicatie, BS 12 juli 2007; KB van 27 april 2007 betreffende de beschikbaarstelling van de gegevens die nodig 
zijn voor de vervaardiging van de universele  telefoongids en voor de  levering van de universele  inlichtingendienst, BS 12  juli 
2007; KB van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder 
van  het  element  van  de  universele  dienst  inzake  elektronische  communicatie  dat  bestaat  in  de  beschikbaarstelling  van 
openbare telefoons, BS 12 juli 2007. 

1664
 Art. 70 t.e.m. 73 WEC. Op grond van artikel 3, al. 2 van de bijlage bij de WEC, kende het BIPT aan Belgacom een afwijking 

toe, in die zin dat onder bepaalde voorwaarden gebruik kan worden gemaakt van simbox’en voor het leveren van dit element, 
zie: B.R.BIPT 17 juni 2009, met betrekking tot een aanvraag voor een afwijking ingediend door Belgacom N.V. overeenkomstig 
artikel 3, tweede  lid, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, www.bipt.be (nr. 
3095).  

1665
 Art. 74 WEC. 

1666
 Art. 75 t.e.m. 78 WEC. 

1667
 Art. 79 t.e.m. 85 WEC. 

1668
 Art. 86 t.e.m. 91 WEC. 
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dienst, dat over een afzonderlijke  rechtspersoonlijkheid beschikt1669. Hij wordt vergoed ofwel op basis 

van de tijdens de aanbestedingsprocedure overeengekomen prijs, ofwel op grond van de door het BIPT 

gecontroleerde  netto‐kosten  (zie  artikelen  73,  78,  85  en  91, met  verwijzing  naar  de  artikelen  100  ‐ 

102)1670. Deze vergoedingen worden gefinancierd door bijdragen van de operatoren van de openbare 

telefoniedienst  in  het  universeledienstfonds1671.  Hierbij  weze  opgemerkt  dat  de  in  artikel  13 

universeledienstrichtlijn  voorziene  vereiste  dat  de  kost  voor  de  betrokken  operator  een  “onredelijke 

last” moet  uitmaken,  die moet worden  beoordeeld  door  de  nationale  regelgevende  instantie  in  de 

Belgische wet oorspronkelijk niet was overgenomen.  In een poging om de bezwaren op  te  lossen die 

door  operatoren  tegen  deze  regeling  werden  aangehaald,  werd  later  een  interpretatieve  bepaling 

ingelast,  die  stelt  dat  de  betrokken  woorden  daaromtrent  in  artikel  101  WEC  moeten  worden 

geïnterpreteerd als: “De wetgever  is bij de voorbereiding van de wet van 13  juni 2005 betreffende de 

elektronische  communicatie  met  inachtneming  van  de  voorwaarden  van  de  Europese  richtlijn 

2002/22/EG inzake de universele dienst ingevolge een verzoek daartoe van de historische aanbieder van 

de universele dienst en na vaststelling van de nettokosten van de universele dienst door het  Instituut, 

overgegaan als nationaal regelgevende  instantie tot een beoordeling van de onredelijkheid van de last. 

Daarbij heeft de wetgever,  zoals overigens werd  vastgesteld door de Raad  van  State, geoordeeld dat 

voor zover rekening wordt gehouden met alle indirecte winst, met inbegrip van de immateriële winst die 

gehaald kan worden uit die prestatie,  iedere deficitaire toestand die blijkt uit die berekening  inderdaad 

een  onredelijke  last  is,  en  dat deze moet worden  gedragen door  alle  betrokken  ondernemingen.”1672. 

Hierdoor  kennelijk  niet  overtuigd,  hebben  een  aantal  operatoren  het  initiatief  genomen  om  de 

betrokken bepaling aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof, dat in een tussenarrest1673 besliste een 

prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie1674. 

                                                            
1669

 Wat beheer en vertegenwoordiging van die fondsen betreft, treedt de Raad van het BIPT op in naam van en voor rekening 
van het fonds aangezien het fonds zelf niet over een orgaan beschikt dat beslissingen zou kunnen nemen (RvS 11 juni 2007, A. 
179.920/IX‐5540, nr. 172.080, 9). 

1670
 Merk  op  dat  de  door  de  artikel  13  van  de  universeledienstrichtlijn  voorziene  vereiste  dat  de  kost  voor  de  betrokken 

operator een “onredelijke last” moet uitmaken in de Belgische wet niet was overgenomen. In een poging om de bezwaren op te 
lossen  die  door  operatoren  tegen  deze  regeling werden  aangehaald, werd  door  artikel  203  van  de wet  van  25  april  2007 
houdende diverse bepalingen  (IV), BS 8 mei 2007 een  interpretatieve bepaling  ingelast, die  stelt dat  artikel 101 WEC moet 
worden geïnterpreteerd als: “De wetgever  is bij de voorbereiding van de wet  van 13  juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie  met  inachtneming  van  de  voorwaarden  van  de  Europese  richtlijn  2002/22/EG  inzake  de  universele  dienst 
ingevolge een verzoek daartoe van de historische aanbieder van de universele dienst en na vaststelling van de nettokosten van 
de  universele  dienst  door  het  Instituut,  overgegaan  als  nationaal  regelgevende  instantie  tot  een  beoordeling  van  de 
onredelijkheid van de last. Daarbij heeft de wetgever, zoals overigens werd vastgesteld door de Raad van State, geoordeeld dat 
voor zover rekening wordt gehouden met alle indirecte winst, met inbegrip van de immateriële winst die gehaald kan worden uit 
die prestatie, iedere deficitaire toestand die blijkt uit die berekening inderdaad een onredelijke last is, en dat deze moet worden 
gedragen door alle betrokken ondernemingen.”.  In verband hiermee  is overigens ook een vraag aanhanging bij het Hof  van 
Justitie. 

1671
 Art. 92 t.e.m. 104 WEC. 

1672
 Art. 203 wet 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007. 

1673
 GwH 1 september 2008, nr. 131/2008. 

1674
 HvJ nr. C‐389/08, supra 282, voetnoot 1057. 
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UNIVERSELE DIENST – SOCIALE TARIEVEN –   Voor het sociale element van de universele dienst  (namelijk: de 

sociale tarieven) geldt zowel op het vlak van het aanbieden ervan als op dat van de financiering ervan 

echter een afzonderlijke regeling. Artikel 74 WEC bepaalt immers dat elke operator van vaste of mobiele 

openbare telefonie aan de begunstigde categorieën van gebruikers bijzondere tariefvoorwaarden moet 

aanbieden. Daartoe wordt een afzonderlijk fonds opgericht, waarin van rechtswege alle operatoren die 

een openbare telefoondienst aanbieden aan consumenten dienen bij te dragen wanneer hun aandeel 

van sociale abonnees lager is dan het gemiddelde in de sector. Zoals voor de overige componenten van 

de  universele  dienst,  heeft  ook  hier  de  wetgever  het  ontbreken  van  de  beoordeling  van  de 

“onredelijkheid van de  last” proberen recht te zetten door een  interpretatieve bepaling1675, waartegen 

diezelfde operatoren echter eveneens zijn opgekomen1676. 

AANVULLENDE DIENSTEN – In de wet worden in een afzonderlijk hoofdstuk, buiten de universele dienst om, 

enkele aanvullende diensten aan de gebruikers gegarandeerd. Vermits deze diensten geen onderdeel 

vormen  van  de universele dienst, mag  de  kostprijs  ervan  niet  aan  de operatoren  (bijvoorbeeld  door 

middel van het fonds voor de universeledienst) worden opgelegd, maar moet de overheid zelf  instaan 

voor de financiering ervan. Momenteel is Belgacom als enige aanbieder verplicht om deze diensten aan 

te bieden. Over de financiering ervan bestaat onduidelijkheid. 

g. Bescherming van de eindgebruikers 

BESCHERMING  VAN  EINDGEBRUIKERS  –  OVERZICHT  –  De WEC  bevat  voor  het  overige  een  aantal  algemene 

bepalingen met betrekking tot de belangen en de rechten van de gebruikers (Titel IV, Hoofdstuk III – De 

bescherming  van  de  eindgebruikers).  Zo  worden  operatoren  verplicht  om  met  hun  gebruikers  een 

contract  af  te  sluiten  waarin  een  minimum  aantal  punten  zijn  opgenomen1677,  om  hun  tarieven 

voldoende  uit  te  splitsen1678,  om  de  gebruikers  met  maximaal  vijf  nummers1679  gratis  een 

gespecificeerde  basisfactuur  ter  beschikking  te  stellen1680  en  om  bepaalde  informatie  (onder  meer 

inzake tarieven en kwaliteit) op transparante wijze bekend te maken1681. Verder dient het BIPT te waken 

over de kwaliteit en veiligheid van de aangeboden diensten en netwerken1682, alsook over het aanbieden 

                                                            
1675

 Art. 202 en 203 wet 25 april 2007, BS 8 mei 2007. 

1676
 GwH 1 september 2008, nr. 131/2008, supra en HvJ nr. C‐389/08, supra 282, voetnoot 1057. 

1677
 Art. 108 WEC. 

1678
 Art. 109 WEC. 

1679
 Toegevoegd door art. 26 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 4 juni 2009. 

1680
 Art. 110 WEC. Uitgevoerd door: MB 27 april 2007  tot vaststelling van het niveau van specificatie van de gespecificeerde 

basisfactuur, BS 10 mei 2007 en door: B.R.BIPT 14 oktober 2009, www.bipt.be (nr. 3151). 

1681
  Art.  111  WEC.  Zie  eveneens  MB  30  augustus  2006  tot  vaststelling  van  het  kader  voor  de  invoering  van  een 

computerprogramma waarmee het voordeligste aanbod van elektronische‐communicatiediensten kan worden bepaald, BS 26 
oktober 2006. 

1682
 Art. 113 t.e.m. 115 WEC. 
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door operatoren van betalingsfaciliteiten1683 of extra faciliteiten1684, zoals calling line identification (CLI) 

of dual tone multi frequency (DTMF). 

BESCHERMING VAN EINDGEBRUIKERS – UITZONDERING KOPPELVERKOOP – Opmerkelijk  is verder dat de WEC reeds 

in 2005 voor de elektronische‐communicatiesector een beperkte uitzondering mogelijk maakte op het 

principiële verbod op gezamenlijke verkoop vervat in artikel 54 WHPC1685. Zo voorziet artikel 112 WEC in 

de mogelijkheid  om  aan  consumenten  (i.e.  gebruikers  buiten  de  uitoefening  van  hun  professionele 

activiteiten)  telefoon‐,  internet‐,  TV‐diensten  en/of  “intermediaire  interactieve  producten” 

(bijvoorbeeld: decoders) onder een aantal strikte cumulatieve voorwaarden gezamenlijk te verkopen: 

 elk product en elke dienst dient afzonderlijk verkrijgbaar te zijn; 

 de consument dient te worden ingelicht over de afzonderlijke prijs en het prijsvoordeel; 

 het gezamenlijk aanbod dient de consument een prijsvoordeel op te leveren; 

 de geldigheidsduur en eventuele andere modaliteiten dienen te worden vermeld; 

 de maximumduur van het gezamenlijk aanbod is één jaar. 
 
BESCHERMING VAN EINDGEBRUIKERS – UITZONDERING KOPPELVERKOOP – EVALUATIE – Bij het opstellen van dit artikel 

lijkt  de wetgever  hoofdzakelijk  het  aanbieden  van  geconvergeerde  diensten  (de  zogenaamde  ‘triple 

play’:  telefonie  –  internet  –  televisie)  in  het  achterhoofd  te  hebben  gehad.  Toch  lijkt  het  allerminst 

uitgesloten dat ook een gezamenlijke aanbod van bijvoorbeeld vaste en mobiele telefoondiensten door 

dit  artikel wordt mogelijk  gemaakt,  termeer  in het  licht  van de  recente  rechtspraak  van het Hof  van 

Justitie hieromtrent1686. Het precieze toepassingsgebied van deze bepaling is echter moeilijk te bepalen, 

omwille van een gebrek aan overeenstemming tussen de terminologie van dit artikel en de WHPC. 

                                                            
1683

 Art. 120 WEC. 

1684
  Art.  121 WEC. Merk  op  dat  de  Raad  van  State  inz  zijn  advies  over  het  voorontwerp  van WEC  van  oordeel  was  de 

bevoegdheid van het BIPT van operatoren te eisen dat zij bepaalde bijkomende faciliteiten (zoals identificatie van de oproeplijn 
en  toonkiezen)  zouden  aanbieden  aan  de  eindgebruikers,  reglementair  van  aard  was.  Het  feit  dat  aan  de  Koning  de 
bevoegdheid  was  toegekend  om  de  voorwaarden  vast  te  stellen  waaronder  het  BIPT  deze  bevoegdheden  zou  kunnen 
uitoefenen,  deed  kennelijk  geen  afbreuk  aan  deze  vaststelling.  Zie:  voorontwerp  van  WEC,  Parl.St.  Kamer  2004‐05,  nr. 
1425/001, 156 en Adv.RvS 28 juni 2004, nr. 37.295/4 bij het voorontwerp van WEC, Parl. St. Kamer 2004‐05, nr. 1425/001, 221. 
In het uiteindelijke ontwerp van WEC werd deze  regeling principieel behouden, maar werd ervoor geopteerd haar beter  te 
omkaderen, door verwijzingen naar  internationale en nationale standaarden, en naar  internationaal aanvaarde en gebruikte 
goede praktijken  door  internationale  of  nationale organisaties  actief  op  het  vlak  van  standaardisatie of harmonisatie  in  de 
elektronische‐communicatiesector. 

1685
 Of correcter: artikel 112 WEC bepaalt welke diensten en producten geacht worden een geheel  te vormen  in de  zin van 

artikel 55, 1° WHPC, waarvoor het verbod op koppelverkoop niet geldt.  

1686
 Over het strenge algemene verbod op koppelverkoop sprak het Hof van  Justitie zich  recent uit  in die zin dat de richtlijn 

oneerlijke handelspraktijken aldus dient  te worden uitgelegd dat zij zich verzet  tegen een nationale  regeling die, behoudens 
bepaalde  uitzonderingen,  elk  gezamenlijk  aanbod  van  een  verkoper  aan  een  consument  verbiedt,  ongeacht  de  specifieke 

omstandigheden van het concrete geval, zie: HvJ 23 april 2009, nr. C‑261/07 en C‑299/07. 
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h. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

i. Uitgangspunt 

BESCHERMING  PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER  –  ALGEMEEN  – De nieuwe wet brengt ook  een  aanpassing  van de 

bepalingen  over  de  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  in  de  elektronische‐

communicatiesector  met  zich  mee.  Zo  wordt  het  toepassingsgebied  van  de  privacybescherming 

uitgebreid  in  het  licht  van  nieuwe  en  te  voorziene  ontwikkelingen  op  het  gebied  van  elektronische‐

communicatiediensten  en  ‐technologieën.  Zoals  in  de  Europese  richtlijn,  worden  de  typische 

omroepactiviteiten   – gelet op de niet‐bevoegdheid van de federale overheid en het publieke karakter 

van de verspreide informatie –  uitgesloten. In verband met de verhouding tussen deze sectorspecifieke 

bepalingen en de algemene wet verwerking persoonsgegevens, stelt de memorie van toelichting dat de 

bepalingen  op  sommige  plaatsen  een  specifiek  privacybeschermend  regime  instellen,  terwijl  zij  op 

andere plaatsen moeten worden beschouwd als een aanvulling van de algemene wet1687. 

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER – “ABONNEE” – Een belangrijk principe bestaat erin dat de geboden 

bescherming zich niet langer tot natuurlijke personen beperkt. Door hoofdzakelijk gebruik te maken van 

het  begrip  “abonnee”    –  in  artikel  2,  15° WEC  gedefinieerd  als  een natuurlijke  of  rechtspersoon die 

houder  is  van  een nummer dat  toegekend  is door  een operator  voor  de  levering  van  elektronische‐

communicatiediensten en die gebruikmaakt van een elektronische‐communicatiedienst  ingevolge een 

met een operator  gesloten  contract –   worden een  aantal beschermingsmaatregelen uitgebreid naar 

rechtspersonen.  

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER – UITGANGSPUNT – Artikel 124 WEC vormt het uitgangspunt van de 

bescherming:  indien  men  daartoe  geen  toestemming  heeft  gekregen  van  alle  andere  betrokken 

personen, mag niemand met opzet kennis nemen van gegevens inzake elektronische communicatie, met 

opzet  personen  identificeren,  met  opzet  kennisnemen  van  het  bestaan  van  informatie  die  via 

elektronische  weg  is  verstuurd,  of met  of  zonder  opzet  de  gegevens  wijzigen,  schrappen,  kenbaar 

maken,  opslaan  of  er  gebruik  van maken.  Verder  worden  door  de WEC  ook  een  aantal  specifieke 

uitzonderingen  bepaald.  Zo  is  kennisname  onder meer wel  toegelaten wanneer  dit  nodig  is  voor  de 

goede werking en  integriteit van het netwerk, of voor het verhinderen van ongewenste elektronische 

communicatie indien de eindgebruiker daarmee heeft ingestemd1688. 

ii. Verkeersgegevens 

BESCHERMING  PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER  –  VERKEERSGEGEVENS  –  ANONIMISERING  –  De  verwerking  van 

verkeersgegevens  met  betrekking  tot  abonnees  of  eindgebruikers  wordt  specifiek  gereglementeerd 

door artikel 122 WEC. Deze gegevens mogen enkel worden verwerkt door een beperkt aantal bevoegde 

personen1689 en zij dienen te worden verwijderd of geanonimiseerd zodra zij niet meer nodig zijn voor 

                                                            
1687

 MvT bij het ontwerp van WEC, Parl. St. Kamer 2004‐05, nr. 1425/001, 73.  

1688
 Art. 125 WEC. 

1689
 Art. 122 §5 WEC. 
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de  transmissie van de communicatie1690. Er wordt geen vaste  termijn bepaald, maar op grond van de 

bepalingen van de algemene wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geldt het principe 

dat  de  gegevens  niet  langer mogen worden  bewaard  dan  nodig  is  in  het  kader  van  de  doelstelling 

waarvoor de gegevens werden verzameld.  

BESCHERMING  PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER  –  VERKEERSGEGEVENS  –  UITZONDERING  –  Op  het  principe  van  de 

anonimisering zijn een aantal uitzonderingen voorzien. Zo moeten operatoren wel blijven samenwerken 

met de  instanties die bevoegd  zijn  voor de opsporing  van  strafbare  feiten, en met de Ombudsdienst 

voor de  telecommunicatie  voor het  tegengaan  van  kwaadwillige oproepen1691. Daarnaast mogen een 

aantal  specifieke  gegevens  door  de  operatoren worden  verwerkt met  het  oog  op  de  facturatie  aan 

abonnees of van interconnectiebetalingen1692 en om fraude op te sporen1693. Tenslotte bepaalt de WEC 

de  voorwaarden  waaronder  de  operatoren  de  marketing  mogen  verzorgen  voor  eigen 

communicatiediensten,  diensten  met  verkeersgegevens  of  met  locatiegegevens:  de  abonnee  of 

eindgebruiker  moet  vooraf  voldoende  worden  geïnformeerd  over  de  voorgenomen  verwerking  en 

ermee hebben ingestemd, en hij moet zijn instemming kosteloos kunnen intrekken1694.  

iii. Locatiegegevens 

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER – LOCATIEGEGEVENS – TOESTEMMING – Een vergelijkbaar regime wordt 

geïnstalleerd  voor  de  verwerking  van  locatiegegevens  van  abonnees  of  eindgebruikers1695. Dergelijke 

gegevens,  die  door  artikel  2,  7°  worden  gedefinieerd  als  “gegeven  dat  wordt  verwerkt  in  een 

elektronische‐communicatienetwerk waarmee de geografische positie  van de  eindapparatuur  van  een 

eindgebruiker  van  een  voor  het  publiek  beschikbare  elektronische‐communicatiedienst  wordt 

weergegeven”  en  die  kunnen  worden  gebruikt  voor  het  aanbieden  van  diensten met  toegevoegde 

waarde  (zoals  bijvoorbeeld  geïndividualiseerde  verkeersinformatie  en  geleidingsdiensten  voor 

bestuurders), mogen alleen worden verwerkt wanneer de abonnee daartoe vooraf toestemming heeft 

gegeven. Over de precieze omvang  van de  vereiste  toestemming  geeft de wet echter  geen  concrete 

indicatie. Wel  bepaalt  hij  dat  de  gebruiker  over  een  eenvoudige methode moet  beschikken  om  de 

verwerking van locatiegegevens kosteloos tijdelijk uit te schakelen. 

iv. Medewerkingsplicht, identificatie, afluisteren en zakelijke communicatie 

BESCHERMING  PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER  –  MEDEWERKINGSPLICHT  OPERATOREN  –  Artikel  126  WEC  bevat  de 

mogelijkheid voor de Koning om operatoren  te verplichten om mee  te werken aan de opsporing van 

misdrijven,  aan  de  beteugeling  van  kwaadwillige  oproepen  naar  de  nooddiensten  en  aan  de 

onderzoeken van de Ombudsdienst voor de Telecommunicatie. Voor spraaktelefonie bepaalt dit artikel 

                                                            
1690

 Art. 122 §1 WEC. 

1691
 Art. 122, §1, al. 2, 1° en 2° en art. 126 WEC. 

1692
 Art. 122 §2 WEC. 

1693
 Art. 122 §4 WEC. 

1694
 Art. 122 §3 WEC. 

1695
 Art. 123 WEC. 
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dat de verkeers‐ en  identificatiegegevens moeten worden bewaard gedurende een periode van 12 tot 

36 maanden1696.  

BESCHERMING  PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER –  IDENTIFICATIE OPROEPLIJN  EN OPROEPER – Artikel 127 WEC bevat de 

regeling over de  (1°)  identificatie  van de  oproeplijn  en  (2°) de  identificatie  van  de oproepers  en het 

opsporen, lokaliseren of afluisteren van privécommunicatie. Dit artikel verbiedt ook in zeer verregaande 

bewoordingen  het  gebruik  van  beveiligingstechnieken  die  de  identificatie  of  het  afluisteren  zouden 

kunnen bemoeilijken.  

BESCHERMING PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER – REGISTRATIE COMMUNICATIE OF VERKEERSGEGEVENS – Artikel 128 WEC 

ten slotte stelt dat de registratie van communicaties of verkeersgegevens is toegelaten voorzover deze 

nodig  is  om  bewijs  te  kunnen  leveren  van  een  commerciële  transactie  of  van  een  andere  zakelijke 

communicatie en voorziet in een specifieke uitzondering voor call‐centers. 

v. Bescherming van informatie in netwerken of eindapparatuur 

BESCHERMING  PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER  –  BESCHERMING  VAN  INFORMATIE  –  TOESTEMMING  –  Het  gebruik  van 

elektronische‐communicatienetwerken  voor  de  opslag  van  informatie,  of  voor  het  verkrijgen  van 

toegang  tot  informatie die  is opgeslaan  in de eindapparatuur van een abonnee of een eindgebruiker, 

wordt  onder  bepaalde  voorwaarden  toegelaten  door  artikel  129 WEC. De  toegang  tot  informatie  in 

netwerken of in de apparatuur van de gebruiker (door bijvoorbeeld cookies, spyware, software‐patches 

of ‐updates) is enkel toegelaten wanneer de volgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan: 

 aan  de  abonnee  of  eindgebruiker wordt  duidelijke  en  precieze  informatie  verschaft  over  de 
doeleinden  van  de  verwerking  en  over  zijn  rechten  in  verband met  de  bescherming  van  zijn 
persoonlijke levenssfeer; 

 aan de abonnee of eindgebruiker wordt de duidelijk  leesbare en ondubbelzinnige mogelijkheid 
geboden de voorgenomen verwerking te weigeren1697. 

 
BESCHERMING PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER – BESCHERMING VAN  INFORMATIE – UITZONDERING – Deze voorwaarden 

zijn niet van toepassing wanneer de toegang als enig doel heeft de verzending van een communicatie te 

vergemakkelijken,  of  een  door  de  abonnee  gevraagde  dienst  van  de  informatiemaatschappij  te 

leveren1698.  

                                                            
1696  In navolging  van de  richtlijn dataretentie  (Richtl. EP en Raad 15 maart 2006, nr. 2006/24 betreffende de bewaring  van 
gegevens  die  zijn  gegenereerd  of  verwerkt  in  verband  met  het  aanbieden  van  openbaar  beschikbare  elektronische‐
communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG, Pb.L. 13 april 2006, 
afl. 105, 54, waarover uitgebreid: P. VALCKE en E. KOSTA, “La directive à la conservation de données de trafic (Traduction: Marie‐
Hélène Boulanger)”, RDTI 2006, nr. 26, 307‐328 en E. KOSTA, en P. VALCKE, "Retaining the data retention directive", CLSR 2006, 
370‐380) organiseerde het BIPT een publieke consultatie over een ontwerp van KB hieromtrent, zie: www.bipt.be (nr. 2808). 

1697
 Art. 129 al. 1 WEC. 

1698
 Art. 129 al. 2 WEC. 
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vi. Overige faciliteiten of diensten 

OVERIGE FACILITEITEN OF DIENSTEN – De artikelen 130 tot 133 WEC bevatten een aantal specifieke regels  in 

verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers bij het gebruik van calling 

line  identification  (CLI), call  forwarding en  in verband met het aanbieden van een telefoongids of een 

inlichtingendienst  aan  abonnees,  terwijl  de  artikelen  134  tot  136  WEC  een  eerder  algemene 

consumentenbeschermende  rol  vervullen.  Zo  verplicht  artikel  136  WEC  de  operatoren  om  hun 

medewerking te verlenen aan de activiteiten van de Ombudsdienst voor de Telecommunicatie, verbiedt 

artikel 135 WEC het ongevraagd activeren of deactiveren van operatorkeuze of –voorkeuze1699 en richt 

artikel 134 WEC de Ethische Commissie voor de  telecommunicatie op, met als voornaamste opdracht 

het uitwerken  van een Ethische Code, waarin  regels  zullen worden bepaald over de nummerreeksen 

waarbij bovenop voor de communicatie ook voor de inhoud dient te worden betaald1700. 

i. Procedurele bepalingen en strafbepalingen 

PROCEDURELE BEPALINGEN EN STRAFBEPALINGEN – Titel V tenslotte groepeert een aantal algemene bepalingen 

die noodzakelijk zijn voor de correcte toepassing van de nieuwe wet. In vier korte hoofdstukken worden 

onder meer de volgende aspecten geregeld: 

 de uitwisseling van informatie (artikelen 137 – 138 WEC): Deze artikelen voeren enerzijds voor 
het  BIPT  de mogelijkheid  in  om  van  operatoren  alle  informatie  te  verkrijgen  voorzover  deze 
evenredig  is met  de  uitoefening  van  zijn  opdrachten.  Aan  het  BIPT wordt  ook  de  integrale 
bevoegdheid toegekend om te bepalen binnen welke termijn deze  informatie dient te worden 
verstrekt.  Verder  verplichten  deze  bepalingen  het  BIPT  om  in  de  door  de  richtlijn  voorziene 
gevallen de nodige informatie aan de Europese Commissie te bezorgen1701.  
 

 de  consultatie‐  en  samenwerkingsprocedures  (artikelen  139  –  144 WEC):  Elk  artikel  van  dit 
hoofdstuk regelt een specifieke vorm van raadpleging. Artikel 139 WEC stipuleert dat het BIPT 
voor elke kwestie die onder zijn bevoegdheid valt, de betrokken actoren kan raadplegen, terwijl 
artikel 140 WEC het BIPT in principe verplicht om een openbare consultatie te organiseren over 
een beslissing die aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben voor een relevante markt1702. In een 
aantal  specifieke  gevallen  en wanneer  een  voorgenomen  beslissing  een  invloed  zou  kunnen 
hebben  op  de  handel  tussen  lidstaten,  dient  het  BIPT  zowel  de  Europese  Commissie  als  de 

                                                            
1699

 Merk op dat het  voorontwerp  van WEC  aan het BIPT de bevoegdheid had  toegekend om de nadere  regels  te bepalen 
betreffende de noodzakelijk uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, maar dat de Raad van State dit als een reglementaire 
bevoegdheid beschouwde, zodat deze mogelijkheid in het uiteindelijke ontwerp zonder meer werd geschrapt. Zie: voorontwerp 
van WEC, Parl.St. Kamer 2004‐05, nr. 1425/001, 169 en Adv.RvS 28 juni 2004, nr. 37.295/4 bij het voorontwerp van WEC, Parl. 
St. Kamer 2004‐05, nr. 1425/001, 221. 

1700
 Infra Afdeling C. III. “Ethische Commissie voor telecommunicatie”, p. 466 e.v. 

1701
 Zie ook: MB 24  januari 2006  tot regeling van de nadere regels  inzake de  informatie‐uitwisseling zoals bepaald  in de wet 

betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005, BS 1 maart 2006. 

1702
 Omzetting  art.  6  kaderrichtlijn.  Zie  ter  zake  ook: MB  26  januari  2006  betreffende  de  nadere  regels  voor  de  openbare 

raadplegingen die worden geregeld in artikel 140 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005, BS 1 
maart 2006. 
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nationale regelgevende  instanties van de  lidstaten te consulteren1703. Verder regelt artikel 142 
WEC de vrijstelling van consultatie voor het nemen van voorlopige maatregelen, terwijl artikel 
143  WEC  de  procedure  bevat  voor  die  beslissingen  van  het  BIPT  die  door  de  Europese 
Commissie  moeten  worden  goedgekeurd:  enerzijds  marktdefinities  die  afwijken  van  de 
geldende Europese aanbeveling, anderzijds de al dan niet aanwijzing van SMP‐operatoren. Voor 
dergelijke beslissingen wordt voor de Europese Commissie de mogelijkheid voorzien om door 
middel van een gedetailleerde en objectieve beslissing met precieze voorstellen tot wijzigingen, 
het BIPT  te doen afzien van  zijn voorgenomen beslissing. Artikel 144 WEC  tenslotte bevat de 
regels  over  de  openbaarmaking  van  de  beslissingen  van  de  Europese  Commissie  in  dit 
verband1704. 
 

 de strafbepalingen en diverse bepalingen (artikel 145 – 165 WEC)1705 

III. Case study: interactie tussen BIPT en mededingingsautoriteiten 

MEDEDINGING  –  TELECOMMUNICATIE  –  CONTEXT  EN  OVERZICHT  –  Zoals  hierboven  toegelicht, won  vanaf  de 

tweede helft van de jaren tachtig de overtuiging terrein dat het mededingingsrecht principieel ook van 

toepassing  diende  te  zijn  op  de  telecommunicatiesector. De  steeds  toenemende  concurrentie  op  de 

telecommunicatiemarkten  ten  gevolge  van  de  liberalisering  bracht  met  zich  mee  dat  een  nieuw 

evenwicht moest worden  gezocht  tussen de  sectorspecifieke  regelgeving  enerzijds,  en het  algemene 

mededingingsrecht  anderzijds1706.  Over  het  eindresultaat  van  die  zoektocht  bestaan    ‐  sterk  

vereenvoudigd  ‐    twee  gangbare  visies.  De  ene  stelt  dat  de  sectorspecifieke  regelgeving  principieel 

slechts  tijdelijk  is,  en  dat  uiteindelijk  tot  een  situatie  zal  moeten  worden  gekomen  waarbij  in  de 

elektronische‐communicatiesector  geen  sectorspecifieke  marktregulerende  bepalingen  meer  zijn 

vereist. Anderen wijzen op onder meer de netwerkgebondenheid van de sector, alsook op de hoge sunk 

costs  en  schaarsheid  die  daarmee  samengaat  om  te  stellen  dat  de  sector  voor  elektronische 

communicaties steeds specifieke marktregulering zal vereisen1707. Welke hypothese ook de juiste weze, 

                                                            
1703

 Art. 141 WEC houdt de omzetting in van art. 7 kaderrichtlijn. Zie ter zake ook: MB 26 januari 2006 betreffende de nadere 
regels  voor  de  openbare  raadplegingen  die  worden  geregeld  in  artikel  141  van  de  wet  betreffende  de  elektronische 
communicatie van 13 juni 2005, BS 1 maart 2006. Over de vormvereisten van het consulteren van de Europese Commissie, zie: 
Brussel (18de k.) 30 juni 2009, AR 2006/2332, AR 2006/2628, AR 2006/2629, AR 2007/3394, AR 2008/425 en AR 2008/427, nr. 
5205, www.bipt.be (nr. 3099), 31, r.o. 40. 

1704
  Zie  ter  zake  ook:  KB  21  april  2007  betreffende  de  nadere  regels  voor  de  openbaarmaking  van  de  beslissingen  van  de 

Europese Commissie bedoeld in artikel 144 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS 7 juni 
2007. 

1705
 Hierbij weze opgemerkt  dat  het Grondwettelijk Hof  zich  reeds  tweemaal  uitsprak  in die  zin uit  dat de  strafbepaling  in 

verband met het via elektronische communicatie bezorgen van overlast aan zijn correspondent een schending inhoudt van de 
artikelen 10 en 11 Gw. aangezien de voorziene straffen zwaarder zijn dan die waarin artikel 442bis Sw. voorziet: GwH 28 maart 
2007, nr. 55/2007 en GwH 18 april 2007, nr. 64/2007. 

1706
 Referenties over de ruimere context van dit debat: supra 299, voetnoot 1117. 

1707
 De gulden middenweg tussen beide visies werd recent als volgt geformuleerd in het ontwerp kaderrichtlijn 2009, r.o. 4 en 

4bis: “4. Het doel is om specifieke sectorregels ex ante steeds meer terug te brengen, naarmate de concurrentie in de markt zich 
ontwikkelt, en dat elektronische communicatie uiteindelijk volledig wordt geregeld door het mededingingsrecht. In aanmerking 
genomen dat de markten voor elektronische communicatie de afgelopen jaren een sterke concurrentiedynamiek te zien hebben 
gegeven,  is het essentieel dat ex‐ante regulerende verplichtingen alleen worden opgelegd wanneer er geen daadwerkelijke en 
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zeker  is  dat  nog  geruime  tijd  een  interactie  vereist  blijft  tussen  sectorspecifieke  elementen  van 

regelgeving en het gewone mededingingsrecht1708. Om deze  interactie  tot een goed einde  te kunnen 

brengen,  dient  zij  weerspiegeld  te  worden  op  het  institutionele  vlak.  Een  bepaalde  mate  van 

samenwerking  tussen  de  sectorspecifieke  nationale  regelgevende  instantie  en  de  nationale 

mededingingsinstantie(s) is daarom noodzakelijk. In de hierna volgende paragrafen beperken wij ons er 

evenwel toe beknopt het bestaande kader op dat vlak te beschrijven, vooral vanuit het oogpunt van de 

sectorspecifieke bepalingen  inzake elektronische communicatie. Na een kort overzicht van de bronnen 

van het materiële mededingingsrecht, en van de organisatie van het toezicht op de toepassing van die 

bepalingen, wordt  vooral  de  huidige  vormgeving  van  de  interactie  tussen  het  BIPT  enerzijds,  en  de 

mededingingsrechtelijke  instanties anderzijds onderzocht1709. Onze voornaamste doelstelling daarbij  is 

echter niet om een gedetailleerde of kritische analyse te maken, maar vooral om tussen het BIPT en de 

mededingingsautoriteiten  eventuele  verschillen  te  detecteren  op  het  vlak  van  hun  statuut,  hun 

organisatie, hun autonomie en/of het toezicht over hun bevoegdheden. 

1. Bronnen en krachtlijnen mededingingsrecht 

WBEM  – BEKNOPT OVERZICHT – ALGEMEEN – Op nationaal vlak wordt de mededinging en het toezicht daarop 

momenteel  geregeld door  twee basiswetten1710, die door het  KB  van  15  september  20061711 werden 

gecoördineerd. Het tegengaan van de volgende twee vormen van mededingingsbeperkende praktijken 

vormt de belangrijkste doelstelling van de WBEM1712: 

1. Mededingingsbeperkende afspraken en misbruik van machtspositie1713 

                                                                                                                                                                                                
duurzame mededinging is. (4 bis)  Bij de evaluatie van de werking van de kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen beoordeelt de 
Commissie  of  er,  gelet  op  de  ontwikkelingen  op  de  markt  en  zowel  met  betrekking  tot  de  mededinging  als  tot  de 
consumentenbescherming,  nog  steeds  behoefte  is  aan  de  bepalingen  betreffende  sectorspecifieke  regulering  ex‐ante  in  de 
artikelen  8  tot  13  bis  van  Richtlijn  2002/19/EG  (Toegangsrichtlijn)  en  artikel  17  van  Richtlijn  2002/22/EG 
(Universeledienstrichtlijn) dan wel of deze moeten worden gewijzigd of ingetrokken.” 

1708
 P. LAROUCHE, Competition law and regulation in European Telecommunications, Oxford, Hart, 2000, 322‐428. 

1709
 In een brief over het voorontwerp van BIPT‐wet betreurde de bevoegde Europese Commissaris het feit dat het regelen van 

deze  interactie  zou  worden  uitgesteld  tot  een  later  ogenblik,  zie  Brief  EU‐commissaris  E.  Liikanen  aan  de  minister  van 
telecommunicatie, de heer Rik Daems 4 maart 2002, nr. D(2002)388  (niet gepubliceerd), 4: “In  these circumstances  it might 
have been expected that the draft law would address the question of the powers to be granted to the regulatory body in order 
to carry out these  functions rapidly  in accordance with market needs.  It might have been expected at  the very  least that  the 
relationship between  the  functioning of  the  regulatory body and  that of  the competition authority would have been defined 
clearly in the draft, rather than leaving this important subject for the market to a later legislative exercise.”. 

1710
 Wet 10  juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging, BS 29 juni 2006 en Wet 10  juni 2006 tot oprichting 

van een Raad voor de mededinging, BS 29 juni 2006.  

1711  KB  15  september  2006  houdende  coördinatie  van  de  wet  van  10  juni  2006  tot  bescherming  van  de  economische 
mededinging en van de wet van 10 juni 2006 tot oprichting van een Raad voor de mededinging, BS 29 september 2006, hierna 
verkort weergegeven als: “WBEM”.  

1712
  J.  STEENBERGEN,  “De  institutionele  bepalingen”  in  J.  STUYCK,  W.  DEVROE  en  P.  WYTINCK  (eds.),  De  nieuwe  Belgische 

Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 6‐9 (5‐19, 260). 

1713
  J.  STUYCK,  “Restrictieve  mededingingspraktijken”  in  J.  STUYCK,  W.  DEVROE  en  P.  WYTINCK  (eds.),  De  nieuwe  Belgische 

Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 21‐62 (260). 
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Het verbod op restrictieve mededingingspraktijken heeft betrekking op twee wijzen waarop een 

onderneming zou kunnen proberen de mededinging op een markt te elimineren of te beperken. 

Zo  bepaalt  artikel  2  WBEM  dat  behoudens  een  aantal  in  artikel  5  WBEM  bepaalde 

uitzonderingen:  “§1.  Zijn  verboden,  zonder dat hiertoe  een  voorafgaande beslissing  vereist  is, 

alle  overeenkomsten  tussen  ondernemingen,  alle  besluiten  van  ondernemingsverenigingen  en 

alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat 

de mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt 

verhinderd,  beperkt  of  vervalst. 

§2. De krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten  zijn van  rechtswege nietig.  

§3. De  bepalingen  van  §  1  zijn  niet  van  toepassing  op  :  1°  elke  overeenkomst  of  groep  van 

overeenkomsten  tussen  ondernemingen,  2°  elk  besluit  of  groep  van  besluiten  van 

ondernemingsverenigingen, en 3° elke onderling afgestemde  feitelijke gedraging of groep van 

gedragingen die bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling of tot verbetering 

van de technische of economische vooruitgang of die de kleine en middelgrote ondernemingen 

de  mogelijkheid  bieden  om  hun  concurrentiepositie  op  de  betrokken  markt  of  op  de 

internationale  markt  te  verstevigen,  mits  een  billijk  aandeel  in  de  daaruit  voortvloeiende 

voordelen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen : 

a) beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn; 

b)  de  mogelijkheid  te  geven,  voor  een  wezenlijk  deel  van  de  betrokken  producten  de 

mededinging uit te schakelen. ” 

Inzake misbruik van machtspositie bepaalt artikel 3 al. 1 WBEM: “Het  is verboden, zonder dat 

hiertoe een voorafgaande beslissing nodig  is, dat één of meer ondernemingen misbruik maken 

van een machtspositie op de betrokken Belgische markt of op een wezenlijk deel daarvan.” De 

tweede alinea van hetzelfde artikel geeft een lijst van mogelijke misbruiken: “1° het rechtstreeks 

of zijdelings opleggen van onbillijke aan‐ of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele 

voorwaarden;  

2°  het  beperken  van  de  productie,  de  afzet  of  de  technische  ontwikkeling  ten  nadele  van  de 

verbruikers; 

3° het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige 

prestaties,  hun  daarmede  nadeel  berokkenend  bij  de  mededinging;  

4° het  feit dat het  sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden 

door  de  handelspartners  van  bijkomende  prestaties,  welke  naar  hun  aard  of  volgens  het 

handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.” 

2. Concentraties1714 

                                                            
1714

 P. WYTINCK, “Concentratiecontrole naar Belgisch mededingingsrecht (na de wetten van 10 juni 2006)” in J. STUYCK, W. DEVROE 
en P. WYTINCK (eds.), De nieuwe Belgische Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 63‐97 (260). 
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Voor drie grote categorieën van transacties van een bepaalde omvang1715, is een voorafgaande 

goedkeuring  van  de  Raad  voor  de  mededinging  vereist1716:  fusies,  overnames,  en  sommige 

gemeenschappelijke dochterondernemingen. 

Ter zake bepaalt artikel 6 WBEM: “§1. Voor de toepassing van deze wet komt een concentratie 

tot stand indien er een duurzame wijziging van zeggenschap voortvloeit uit : 1° de fusie van twee 

of  meer  voorheen  onafhankelijke  ondernemingen  of  delen  van  ondernemingen,  of  2°  het 

verkrijgen,  door  één  of  meer  personen  die  reeds  de  zeggenschap  over  ten  minste  één 

onderneming  bezitten  of  door  één  of meer  ondernemingen,  van  de  zeggenschap  –  door  de 

verwerving van participaties  in het kapitaal of vermogensbestanddelen, bij overeenkomst of op 

elke andere wijze –, rechtstreeks of onrechtstreeks, over één of meer andere ondernemingen of 

delen  daarvan. 

§2. De oprichting van een gemeenschappelijke onderneming die duurzaam alle functies van een 

zelfstandige economische eenheid vervult, vormt een concentratie in de zin van § 1, 2°.” 

WBEM    –  BEKNOPT  OVERZICHT  –  TOEPASSING  OP  TELECOMMUNICATIESECTOR  –  Een  grondige  analyse  van  de 

toepassing  en  impact  van  deze  materiële  mededingingsrechtelijke  bepalingen  op  de 

telecommunicatiesector, behoort evenwel niet tot onze doelstelling. Bovendien kunnen we op dat vlak 

met het nodige vertrouwen verwijzen naar de uitgebreide analyses  in: P. VALCKE, Digitale Diversiteit – 

Convergentie  van Media‐,  Telecommunicatie‐  en Mededingingsrecht,  Brussel,  Larcier,  2004,  617‐739, 

alsook naar het recente overzicht van de rechtspraak van de Raad voor de mededinging  in: J. YSEWYN, 

Tien jaar Belgisch Mededingingsrecht. Rechtspraakoverzicht,Brussel, Larcier, 2008, 600 p. 

2. Institutionele aspecten inzake mededinging 

WBEM   – OVERZICHT – Het  toezicht op de  toepassing  van deze bepalingen werd door de wet aan een 

aantal verschillende organen of instellingen toevertrouwd, waarvan de Raad voor de mededinging en de 

Dienst  voor  de  mededinging  de  belangrijkste  zijn.  Samen  worden  zij  door  artikel  1,  4°  WBEM 

gedefinieerd als de “Belgische mededingingsautoriteit (BMA)”1717. 

a. Raad voor de mededinging 

RAAD MEDEDINGING – OVERZICHT – Artikel 11 §§1 en 2 WBEM richt de Raad voor de mededinging als een 

administratief rechtscollege dat bestaat uit een algemene vergadering, het auditoraat en de griffie. De 

Raad heeft de algemene bevoegdheid van beslissing, alsmede de andere bevoegdheden die hem door 

deze  wet  worden  toegekend.  Daarnaast  is  hij  bevoegd  om  mededelingen  vast  te  stellen  over  de 

                                                            
1715

 Art. 7 WBEM. 

1716
 Art. 8 WBEM. 

1717
  J.  STEENBERGEN,  “De  institutionele  bepalingen”  in  J.  STUYCK,  W.  DEVROE  en  P.  WYTINCK  (eds.),  De  nieuwe  Belgische 

Mededingingswet  2006, Mechelen,  Kluwer,  2006,  11‐19  (5‐19,  260)  en B.  STULENS,  “De  nieuwe Belgische Mededingingswet. 
Enkele  bemerkingen  bij  de  institutionele  architectuur”  in  J.  STUYCK, W.  DEVROE  en  P. WYTINCK  (eds.),  De  nieuwe  Belgische 
Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 103‐114 (260). 
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toepassing van de WBEM1718. De algemene vergadering van de Raad bestaat uit 12 door de Koning na 

overleg  in  de ministerraad  benoemde  raadsleden  die  voor  een  hernieuwbare  termijn  van  zes  jaren 

worden benoemd. De voorzitter, ondervoorzitter en vier van de leden oefenen hun ambt voltijds uit1719. 

De algemene vergadering van de Raad bepaalt de samenstelling van de kamers van elk drie raadsleden 

waaruit de Raad bestaat en kiest daaruit de voorzitters1720. Elke kamer  van de Raad en de voorzitter 

doen bij met  redenen omklede beslissing uitspraak over alle zaken waarmee zij belast worden, na de 

belanghebbenden in hun middelen te hebben gehoord, alsook, op hun verzoek, de eventuele klagers of 

de  raadsman van hun keuze1721. Onder bepaalde omstandigheden kan de Raad,  zijn voorzitter of een 

ander afgevaardigd raadslid bepaalde voorlopige maatregelen nemen1722. Om haar beslissing kracht bij 

te zetten, kan een kamer van de Raad administratieve geldboetes en dwangsommen opleggen1723. De 

Raad dient  aan de minister  en  aan  de wetgevende  kamers  jaarlijks  een  verslag  te bezorgen over de 

toepassing  van  de WBEM  en  dit  verslag  te  publiceren.    Bij  dat  verslag moeten  alle  beslissingen  en 

voorstellen van de Raad voor de mededinging, de arresten van het hof van beroep en van het Hof van 

Cassatie en de beslissingen van de ministerraad worden gevoegd1724.  

i. Algemene vergadering 

RAAD MEDEDINGING – ALGEMENE VERGADERING – De algemene vergadering van de Raad  is samengesteld uit 

de  voorzitter,  de  ondervoorzitter  en  de  raadsleden.  Zij  beslist  bij  gewone  meerderheid  van  de 

uitgebrachte  stemmen  en  in  geval  van  staking  der  stemmen  is  de  stem  van  de  voorzitter  van  de 

vergadering  doorslaggevend1725.  De  Raad  voor  de  mededinging  neemt  beslissingen  op  basis  van 

gemotiveerde  verslagen  opgesteld  door  het  auditoraat  in  samenwerking  met  de  Dienst  voor  de 

mededinging. Hij kan worden bevoegd verklaard om uitspraak te doen over beroepen tegen beslissingen 

van sectoriële regulatoren. Op het vlak van de interne organisatie van de werkzaamheden van de Raad 

voor de mededinging heeft de algemene vergadering in het bijzonder volgende opdrachten:  

1. uitspraak  doen  over  de  zaken,  waarvan  de  voorzitter  van  de  Raad  de  verzending  naar  de 
algemene vergadering heeft bevolen teneinde de eenheid van rechtspraak te verzekeren1726;  

2. het vastleggen van de samenstelling van de kamers en het aanduiden van hun voorzitter1727;  
3. het  vastleggen  van  specifieke  regels  voor  de  aanmelding  van  concentraties  volgens  een 

vereenvoudigde procedure1728;  

                                                            
1718

 Art. 11 §3 WBEM. 

1719
 Art. 12 en 13 WBEM. 

1720
 Art. 19 WBEM. 

1721 Art. 20 en 21 WBEM. 

1722
 Art. 62 WBEM. 

1723
 Art. 63 t.e.m. 65 WBEM. 

1724
 Art. 11 §4 WBEM. 

1725
 Art. 22 WBEM. 

1726
 Art. 23 WBEM. 

1727
 Art. 19 WBEM. 
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4. uitspraak doen over de vorderingen tot wraking van de raadsleden en de auditeurs1729;  
 
De  auditeur‐generaal  wordt  opgeroepen  op  elke  algemene  vergadering  en  wordt  op  zijn  verzoek 

gehoord1730.  Na  de  auditeur‐generaal  te  hebben  gehoord,  legt  de  algemene  vergadering  haar 

huishoudelijk reglement vast, waarna het door de Koning wordt goedgekeurd1731.  

ii. Auditoraat 

RAAD MEDEDINGING – AUDITORAAT – Door artikel 25 WBEM wordt bij de Raad voor de mededinging een 

auditoraat  opgericht  dat  minstens  zes,  en  maximum  tien  door  de  Koning  voor  onbepaalde  duur 

benoemde leden kent. Hoewel elk van hen de door de wet aan de auditeur toegekende bevoegdheden 

kan uitoefenen, dienen zij de bevoegdheden van het auditoraat in beginsel collegiaal uit te oefenen. Bij 

het uitoefenen van zijn bevoegdheden beraadslaagt het auditoraat bij een gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen1732. Het auditoraat is bevoegd om zijn huishoudelijk reglement op te stellen, dat 

na  advies  van  de  algemene  vergadering  door  de  Koning  wordt  goedgekeurd1733.  De  leden  van  het 

auditoraat staan onder het hiërarchisch gezag van de auditeur‐generaal, die door de Koning voor een 

hernieuwbare termijn van zes  jaren wordt aangesteld en bevoegd  is om de zaken onder de  leden van 

het auditoraat te verdelen en hun werkzaamheden te leiden1734.  Terwijl de individuele auditeurs vooral 

onderzoeksgerelateerde  bevoegdheden  kennen,  is  het  auditoraat  als  college  vooral  belast met  het 

leiden en organiseren van het onderzoek  in het algemeen, en met bepaalde aspecten  in verband met 

inbreukzaken in het bijzonder, zoals onder meer: 

1. het  ontvangen  van  de  klachten  en  de  verzoeken  om  voorlopige maatregelen  betreffende  de 
restrictieve mededingingspraktijken, evenals van de aanmeldingen van concentraties; 

2. het leiden en organiseren van het onderzoek en toezien op de uitvoering van de door de Raad 
voor de mededinging genomen beslissingen; 

3. het afgeven van de opdrachtbevelen aan de ambtenaren van de Dienst voor de mededinging, 
met inbegrip van de opdrachtbevelen bedoeld in artikel 44, § 3, achtste lid WBEM;  

4. het opstellen en het indienen van het gemotiveerd verslag bij de Raad voor de mededinging; 
5. het seponeren van klachten en verzoeken om voorlopige maatregelen; 
6. het zich uitspreken op verzoek van de belanghebbende natuurlijke of rechtspersoon of op eigen 

initiatief, over het vertrouwelijk karakter van de gegevens die in de loop van de procedure aan 
de dienst voor de mededinging of aan het auditoraat zijn overgezonden; 

7. het vragen van de verwijzing van een concentratie naar de Belgische mededingingsautoriteit en 
het  verwijzen  van  een  concentratie  naar  de  Europese  Commissie  met  toepassing  van  de 

                                                                                                                                                                                                
1728 Art. 29 §1, 1° t.e.m. 8° WBEM. 

1729
 Art. 18 en 30 WBEM. 

1730
 Art. 22 al.2 WBEM. 

1731
 Art. 24 WBEM. 

1732
 Art. 29 §2 WBEM. 

1733
 Art. 29 §4 WBEM. 

1734
 Art. 27 WBEM. 
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artikelen 4, 9 en 22 van de verordening  (EG) nr. 139/2004 van de Raad van de Europese Unie 
van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen. 

8. opdrachten  in  verband  met  het  onderzoek  en  de  beslissing  tijdens  een  vereenvoudigde 
procedure bij concentraties1735; 

9. specifieke  bevoegdheden  ingeval  van  beroep  tegen  een  beslissing  van  de  Raad  voor  de 
mededinging1736. 

iii. Griffie 

RAAD MEDEDINGING – GRIFFIE – Het secretariaat van de Raad voor de mededinging wordt verzorgd door de 

griffie, die door artikel 32 WBEM wordt opgericht. De klachten en aanmeldingen worden bij de griffie 

ingediend. Zij heeft onder meer als opdracht om de kennisgeving te verzekeren van de beslissingen van 

de Raad en de beroepen  tegen beslissingen van de  sectorale  regulatoren  te ontvangen1737. De griffie 

staat onder het  functioneel gezag van de griffier, die zelf zijn ambt uitoefent onder de  leiding van de 

voorzitter van de Raad. Het reglement van de griffie wordt door de algemene vergadering van de Raad 

opgesteld. 

b. Dienst voor de mededinging 

DIENST MEDEDINGING – OVERZICHT – Het statuut en de belangrijkste bevoegdheden van de dienst voor de 

mededinging worden door artikel 34 WBEM geregeld. Over de bevoegdheden van de dienst bepaalt dat 

artikel dat zij betrekking hebben op:  

1. het  opsporen  en  het  onderzoek  van  de  restrictieve  mededingingspraktijken  en 
concentraties, onder het gezag van het auditoraat; 

2. het vertegenwoordigen, op aanwijzing van de minister en onder voorbehoud van artikel 
21 WBEM van België in de Europese en internationale mededingingsorganisaties; 

3. het  voorbereiden,  uitvoeren  en  evalueren  van  het  beleid  inzake  economische 
mededinging in België; 

4. het voorbereiden van de Belgische wetgeving en  reglementering met betrekking  tot de 
economische mededinging1738. 

 

De  dienst  staat  dus  enerzijds  het  auditoraat  bij  in  het  opsporen  en  het  onderzoek  naar  verboden 

mededingingspraktijken, en vervult een belangrijke adviserende rol op het vlak van het ontwikkelen van 

het mededingingsbeleid. Op het vlak van de middelen bepaalt artikel 35 WBEM vervolgens enkel dat de 

deze  door  de  Federale  Overheidsdienst  Economie  ter  beschikking  worden  gesteld  en  dat  deze 

overheidsdienst  zijn  logistieke  en  materiële  bijstand  dient  te  verlenen  aan  de  Raad  voor  de 

mededinging.  De  administratieve  bijstand  aan  de  Raad  voor  de  mededinging  wordt  in  de  praktijk 

verstrekt door personeel dat ter beschikking wordt gesteld door de federale overheidsdienst Economie. 

                                                            
1735

 Art. 29 §1, 1° t.e.m. 8° WBEM. 

1736
 Art. 76 WBEM. 

1737
 Art. 67 en 80 WBEM. 

1738
 Art. 34 WBEM. 
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c. Commissie voor de Mededinging 

COMMISSIE MEDEDINGING  –  OVERZICHT  –  Bij  de  Centrale  Raad  voor  het  Bedrijfsleven wordt  tenslotte  de 

paritaire  raadgevende Commissie voor de Mededinging opgericht, met een adviserende bevoegdheid 

voor alle algemene kwesties in verband met het mededingingsbeleid. Zij oefent haar bevoegdheid uit op 

eigen initiatief, of op verzoek van de minister1739. 

d. Toezicht 

i. Ministerraad: opportuniteitstoezicht 

MINISTERRAAD  –  OPPORTUNITEITSTOEZICHT  –  Inzake  concentraties  wordt  voor  de  ministerraad  de 

mogelijkheid  voorzien  om  een  door  de  Raad  voor  de  mededinging  als  ontoelaatbaar  aangemerkte 

concentratie toch toe te staan op grond van overwegingen in verband met het algemeen belang1740. Ter 

zake  bepaalt  artikel  60 WBEM:  “§  1.  Binnen  een  termijn  van  dertig  werkdagen  te  rekenen  van  de 

kennisgeving  van  de  beslissing  van  de  Raad  aan  de  aanmeldende  partijen  en  de  Federale 

Overheidsdienst Kanselarij  kan de Ministerraad de  verwezenlijking  van  een  concentratie  toestaan om 

redenen van algemeen belang, die zwaarder wegen dan het risico van aantasting van de mededinging 

vastgesteld  door  de  Raad  voor  de mededinging.  De Ministerraad  kan  eveneens  de  voorwaarden  en 

verplichtingen die eventueel door de Raad zijn uitgesproken, geheel of gedeeltelijk opheffen. [alinea] In 

zijn beoordeling en motivering houdt de Ministerraad rekening met onder meer het algemeen belang, de 

veiligheid van het land en de mededingingskracht van de betrokken sectoren gelet op de internationale 

concurrentie,  de  consumentenbelangen  en  de  werkgelegenheid.  

§  2.  De  Ministerraad  doet  ambtshalve  uitspraak  of  op  verzoek  van  de  aanmeldende  partijen. 

§  3. De  beslissing  van  de Ministerraad wordt  genomen  binnen  dertig werkdagen  te  rekenen  van  de 

kennisgeving van de beslissing van de Raad voor de mededinging en enkel op grond van deze beslissing. 

Bij ontstentenis van beslissing binnen die termijn wordt de Ministerraad geacht geen toelating te hebben 

verleend.”  Tegen de beslissingen van de ministerraad inzake concentraties kan bij de Raad van State een 

specifiek beroep tot vernietiging worden ingesteld door de betrokken partijen. De Raad van State gaat in 

dit  geval  de wettigheid na  van  de beslissingen waartegen beroep  is  ingesteld. Opmerkelijk  is  dat de 

ministerraad ingeval van vernietiging van zijn bestreden beslissing over een nieuwe termijn beschikt om 

uitspraak te doen, waartegen geen beroep meer mogelijk is1741. 

ii. Hof van beroep: wettigheidstoezicht 

HOF  VAN  BEROEP  –  RECHTSMIDDEL  –  VOLLE  RECHTSMACHT  –  Tegen  de  beslissingen  van  de  Raad  voor  de 

mededinging en  van de voorzitter, alsook  tegen bepaalde  stilzwijgende beslissingen  tot  toelating van 

concentraties,  kan  een  rechtsmiddel  worden  ingesteld  bij  het  hof  van  beroep  te  Brussel1742.  Dit 

                                                            
1739

 Art. 42 WBEM. 

1740
 Art. 8 §6 WBEM. 

1741
 Art. 77 WBEM. 

1742
  Voor  een  beschrijving  van  de  ruimere  context,  zie:  A.M.  VAN  DEN  BOSSCHE,  “Geween  en  tandengeknars  te  Brussel:  De 

rechterlijke controle op de toepassing en de handhaving van het mededingingsrecht in België”, RW 2009, 1026‐1042. 
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specifieke rechtsmiddel staat echter niet open tegen de beslissingen die de Raad voor de mededinging 

zelf  neemt  in  het  kader  van  het  bij  hem  ingediende  rechtsmiddel  tegen  de  beslissing  van  een 

sectorregulator1743.  Het  hof  van  beroep  doet  uitspraak  met  volle  rechtsmacht  inzake  vermeende 

restrictieve praktijken of de opgelegde  sancties, evenals  inzake de  toelaatbaarheid van  concentraties. 

Opmerkelijk  is  dat  het  hof  daarbij  de  ontwikkelingen  die  zich  hebben  voorgedaan  sinds  de 

oorspronkelijke  beslissing  in  overweging  kan  nemen1744.  Het  hof  van  beroep  kan  geldboetes  en 

dwangsommen opleggen zoals de Raad voor de mededinging zelf1745. 

HOF  VAN  BEROEP  –  BELANG  –  Het  rechtsmiddel  kan  worden  ingesteld  door  de  voor  de  Raad  voor  de 

mededinging  betrokken  partijen,  door  de  indiener  van  de  oorspronkelijke  klacht,  alsook  door  elke 

persoon  die  een  specifiek  belang  kan  doen  gelden  en  die  aan  de  Raad  gevraagd  heeft  te  worden 

gehoord. De minister kan een beroep  instellen  zonder dat hij enig belang moet aantonen1746. De wet 

bepaalt  verder  expliciet  dat  tegen  de  beslissingen  waarbij  de  Raad  voor  de mededinging  een  zaak 

terugstuurt naar de auditeur geen afzonderlijk beroep kan worden ingesteld1747. 

HOF  VAN  BEROEP  –  PROCEDURE  –  Het  rechtsmiddel  dient  binnen  een  termijn  van  dertig  dagen  na  de 

kennisgeving van de beslissing te worden ingesteld door middel van een ondertekend verzoekschrift1748 

dat een aantal minimale gegevens dient te bevatten1749. Op straffe van nietigheid van het verzoek, dient 

de  verzoeker  binnen  de  vijf  dagen  na  het  indienen  van  zijn  verzoekschrift  door  middel  van  een 

aangetekend  schrijven een  afschrift  van  zijn  verzoekschrift over  te maken  aan de partijen  aan welke 

kennis werd  gegeven  van  de  aangevochten  beslissing,  aan  de  Raad  voor  de mededinging  en  aan  de 

minister1750.  Binnen  een  termijn  van  één maand  beschikken  deze  partijen  over  de mogelijkheid  om 

tegenberoep  in  te  stellen1751.    Het  tegenberoep  kan  echter  niet  worden  toegelaten  wanneer  het 

hoofdberoep  nietig  of  laattijdig wordt  verklaard1752. Wanneer  het  hoofdberoep  of  tegenberoep  hun 

belangen of verplichtingen kan aantasten, kan het hof van beroep te allen tijde de personen die partij 

waren voor de Raad voor de mededinging van rechtswege in de zaak betrekken1753. Verder kan het hof 

het auditoraat verzoeken om een onderzoek in te stellen en hem zijn verslag mee te delen1754. Het hof is 

                                                            
1743

 Art. 75 al. 1 WBEM. 

1744
 Art. 75 al. 2 WBEM. 

1745
 Art. 75 al. 3WBEM. 

1746
 Art. 76 §2 al. 1 WBEM. 

1747
 Art. 76 §1 WBEM. 

1748 Art. 76 §2 al. 2 WBEM. 

1749
 Art. 76 §2 al. 3 WBEM. 

1750
 Art. 76 §2 al. 4 WBEM. 

1751
 Art. 76 §2 al. 5 WBEM. 

1752
 Art. 76 §2 al. 6 WBEM. 

1753
 Art. 76 §2 al. 7 WBEM. 

1754
 Art. 76 §2 al. 8 WBEM. 
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bevoegd om de termijnen vast te stellen waarbinnen partijen hun schriftelijke opmerkingen dienen mee 

te delen en in te dienen1755. De minister kan zijn schriftelijke opmerkingen bij de griffie van het hof van 

beroep  indienen  en  het  dossier  ter  plaatse  op  de  griffie  raadplegen.  Het  hof  van  beroep  stelt  de 

termijnen  vast  om  deze  opmerkingen  voor  te  leggen  en  de  griffie  brengt  ze  ter  kennis  van  de 

partijen1756.  

HOF VAN BEROEP – DOSSIER EN VERTROUWELIJKHEID – Binnen de vijf dagen nadat de zaak op de algemene rol is 

geplaatst, vraagt de griffie van het hof van beroep het dossier van de procedure op bij de griffie van de 

Raad voor de mededinging, die over vijf dagen beschikt om het dossier op de door de minister bepaalde 

wijze over te maken1757. Het hof van beroep dient te zorgen voor het bewaren van de vertrouwelijkheid 

van het dossier1758. 

HOF VAN BEROEP – SCHORSING –  In beginsel heeft het beroep geen schorsende werking, maar het hof van 

beroep  kan bij  een  beslissing  alvorens  recht  te doen de  schorsing uitspreken  tot op de dag  van het 

uitspreken  van  het  arrest.  De  schorsing  kan  door  het  hof  enkel  worden  bevolen  wanneer  ernstige 

middelen worden ingeroepen die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen rechtvaardigen 

en  op  voorwaarde  dat  de  onmiddellijke  tenuitvoerlegging  van  de  beslissing  het  risico  met  zich 

meebrengt op een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. Het hof van beroep kan  in voorkomend geval 

bevelen  dat  het  betaalde  bedrag  van  de  geldboeten  en  dwangsommen  aan  de  betrokkene  wordt 

terugbetaald, zonder dat het zich hierover onmiddellijk dient uit te spreken1759. 

iii. Hof van Cassatie: prejudiciële vragen 

HOF VAN CASSATIE – PREJUDICIËLE VRAGEN – Voor vragen met betrekking tot de interpretatie van de WBEM is 

het  Hof  van  Cassatie  bevoegd  om  zich  bij wijze  van  prejudicieel  arrest  uit  te  spreken. Wanneer  de 

oplossing van een geschil hiervan afhangt, kunnen de rechtbanken en de Raad voor de mededinging hun 

uitspraak uitstellen en een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Cassatie. Wanneer een prejudiciële 

vraag wordt gesteld door de Raad voor de mededinging, dient de betrokken auditeur door de griffier bij 

het Hof van Cassatie te worden uitgenodigd om zijn opmerkingen  in te dienen1760. Hierbij kan worden 

vermeld dat de Raad van State kritische vragen stelde bij het nut van dergelijke prejudiciële vraag voor 

mededingingszaken, nu er ook heel wat andere sectoren bestaan die worden gekenmerkt door een hoge 

graad  van  specificiteit1761. Over de omvang  en draagwijdte  van  deze mogelijkheid  sprak  het Hof  van 

Cassatie zich intussen voor het eerst uit in zijn arrest van 22 januari 2008, waarin het Hof verduidelijkte 

                                                            
1755 Art. 76 §2 al. 9 WBEM. 

1756
 Art. 76 §2 al. 10 WBEM. 

1757
 Art. 76 §3 WBEM. 

1758
 Art. 76 §5 WBEM. 

1759
 Art. 76 §4 WBEM. 

1760
 Art. 72 en 73 WBEM. 

1761
 Adv.RvS 16 juni 2005, 23 juni 2005 en 5 juli 2005, nr. 38.502/1 bij het wetsontwerp tot bescherming van de economische 

mededinging,  Parl. St. Kamer, nr. 2180/001, 162. 
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dat de WBEM geen enkel onderscheid maakt tussen de situaties waarin de Raad voor de mededinging 

een  vraag  kan  stellen en meer bepaald niet uitsluit dat de vraag wordt gesteld  in het kader van een 

concentratiebeslissing1762.  

e. Beroep tegen beslissingen sectorregulatoren 

RAAD  MEDEDINGING  –  BEROEP  TEGEN  SECTORREGULATOREN  –  ALGEMEEN  –  In  uitvoering  van  de  bijzondere 

ministerraad van Gembloux van 16 en 17  januari 2004, werd  in de nieuwe mededingingswet ook een 

procedure  ingeschreven  inzake  beroep  tegen  beslissingen  van  sectorregulatoren1763.  Zo  bepaalt  de 

WBEM  dat  de  Raad  voor  de mededinging  in  de  gevallen  bepaald  door  de wet  kennisneemt  van  de 

beroepen  tegen de beslissingen  genomen door  “sectoriële  regulatoren”1764. Aan de  Koning wordt de 

bevoegdheid toegekend om de procedureregels voor de Raad te bepalen1765.  

RAAD  MEDEDINGING  –  BEROEP  TEGEN  SECTORREGULATOREN  –  BEGRIP  –  Om  de  precieze  omvang  van  deze 

beroepsmogelijkheid voor de Raad voor de mededinging af te bakenen, dient vooreerst stil te worden 

gestaan bij het door de wet gehanteerde begrip ‘sectoriële regulatoren’. Wat dat betreft, kan bij gebrek 

aan  een  omschrijving  of  definitie  uit  de  WBEM  zelf  weinig  worden  afgeleid.  Wel  blijkt  uit  de 

parlementaire werkzaamheden dat de wetgever de begrippen ‘sectorregulator’ en ‘sectoriële regulator’ 

als  synoniemen  beschouwt1766.  Verder  probeert  de  memorie  van  toelichting  in  haar  algemene 

bespreking van het wetsontwerp en daarbij verwijzend naar de algemene beleidsnota van de bevoegde 

minister1767  enige    ‐  in  onze  ogen  eerder  rudimentaire  ‐    duiding  te  verstrekken,  door  de 

“sectorregulatoren”  te  onderscheiden  van  de  algemene mededingingsautoriteit  aan  de  hand  van  de 

volgende  als wezenlijk  geachte  kenmerken:  “Een  sectorregulator  treedt  op  voor  de marktwerking,  a 

priori  dus.  Het  gaat  immers  meestal  om  sectoren  die,  na  een  lange  periode  van  monopolie,  pas 

geliberaliseerd  zijn.  Er moet  dus marktwerking worden  tot  stand  gebracht. Uiteraard  is  de  regulator 

sectorspecifiek. Een mededingingsautoriteit daarentegen treedt op nadat de markt al dan niet zijn werk 

heeft gedaan, a posteriori dus. Bestaande concurrentie wordt beschermd. De mededingingsautoriteit  is 

bovendien  algemeen  in  die  zin  dat  ze  haar  werk  doet  over  de  sectoren  heen.  In  de  praktijk  is  het 

onderscheid evenwel niet altijd te maken en  is een pragmatische benadering dus aangewezen.”1768. De 

enige  indicaties  van  het  feit  dat  het  om  een  beroep  tegen  “markttoezichthoudende”  of 

“marktregulerende” beslissingen van  sectorspecifieke  instanties gaat,  zijn enerzijds  terug  te vinden  in 

het  vervolg  van de memorie  van  toelichting, die bepaalt:  “In  de  gevallen bepaald door de  specifieke 

wetten met betrekking tot de sectoriele regulatoren, wordt de Raad voor de mededinging  ingesteld als 

                                                            
1762 Cass. 22 januari 2008, nr. H.07.0001.F 

1763
 MvT bij het wetsontwerp tot bescherming van de economische mededinging, Parl. St. Kamer, nr. 2180/001, 8. 

1764
 Art. 79 WBEM. 

1765
 Art. 80 §5 WBEM. 

1766
 Zie bvb.: MvT bij het wetsontwerp tot bescherming van de economische mededinging, Parl. St. Kamer, nr. 2180/001, 32. 

1767
 Algemene beleidsnota  van de minister  van Economie,  Energie, Buitenlandse Handel  en Wetenschapsbeleid, 26 oktober 

2004, Parl. St. Kamer 2004‐05, nr. 1371/005. 

1768
 Adv.RvS 16 juni 2005, 23 juni 2005 en 5 juli 2005, nr. 38.502/1, Parl. St. Kamer, nr. 2180/001, 9‐10. 
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beroepsinstantie tegen de beslissingen die betrekking hebben op de economische mededinging.”1769, en 

anderzijds in het advies van de Raad van State, dat ter zake stelt: “Duidelijkheidshalve wordt in artikel 74 

beter  bepaald  welke  beslissingen  het  voorwerp  kunnen  uitmaken  van  het  erin  bedoelde  beroep. 

Overigens  rijst  de  vraag  of  de  in  artikel  74  bedoelde  beroepsmogelijkheid  niet  best  beperkt  blijft  tot 

beslissingen  van  de  sectorale  regulatoren  die mededingingsaspecten  vertonen,  enerzijds,  gelet  op  de 

specialisatie  van de Raad  voor  de mededinging  en,  anderzijds,  om  een  overbelasting  van  de Raad  te 

voorkomen.”  1770. Maar  al  bij  al  valt  ook  de  “precisering”  uit  het  artikelsgewijze  bespreking  van  de 

memorie van toelichting eerder tegen, aangezien niet duidelijk  is wat als een ‘beslissing die betrekking 

heeft op de economische mededinging’ moet worden beschouwd. Wat is “betrekking hebben op”? Gaat 

het om beslissingen die een effect hebben op de economische mededinging op de betrokken markt, of 

om beslissingen van sectorregulatoren waarbij zij algemeen mededingingsrecht toepassen? Het advies 

van  de  Raad  van  State,  waarin  de  Raad  een  heel  wat  meer  accurate  formulering  voorstelt,  

werd  ‐  naar  goede  gewoonte  ‐    niet  gevolgd.  In  elk  geval  heeft  het  in  het  bestek  van  ons  huidige 

onderzoek weinig zin om hieraan nog veel verdere aandacht te besteden, aangezien deze verdienstelijke 

poging  in  de  elektronische‐communicatiesector  überhaupt  niet  van  toepassing  is,  vermits  tegen  de 

beslissingen van het BIPT (later) een specifiek rechtsmiddel werd opengesteld bij het hof van beroep te 

Brussel1771. Ook in de overige potentieel in aanmerking komende sectoren werd het beroep niet aan de 

Raad voor de mededinging toegewezen, of werd er totnogtoe geen concreet geschil aan de Raad voor 

de  mededinging  voorgelegd1772.  Onder  meer  daarom  beperken  wij  er  ons  in  de  hierna  volgende 

paragrafen toe om enkel de belangrijkste krachtlijnen van de procedure voor de rechtsmiddelen tegen 

de  marktregulerende  beslissingen  van  sectorspecifieke  toezichthouders  bij  de  Raad  voor  de 

mededinging toe te lichten. 

RAAD MEDEDINGING  –  BEROEP  SECTORREGULATOREN  –  AANHANGIGMAKING  – Het beroep wordt op  straffe  van 

ambtshalve uitgesproken nietigheid  ingesteld door middel van een ondertekend verzoekschrift. De bij 

de beslissing van de sectorregulator betrokken partijen beschikken voor de aanhangigmaking over dertig 

dagen  na  de  kennisgeving  van  de  beslissing,    terwijl  andere  betrokken  partijen  beschikken  over  een 

                                                            
1769

 MvT bij het wetsontwerp tot bescherming van de economische mededinging, Parl. St. Kamer, nr. 2180/001, 71. 

1770
 Adv.RvS 16 juni 2005, 23 juni 2005 en 5 juli 2005, nr. 38.503/1, Parl. St. Kamer, nr. 2180/001, 156. 

1771
 Infra Afdeling C. II. “Rechtsmiddelen: Hof van beroep te Brussel”, p. 456 e.v. 

1772
 In de energiesector werd het beroep tegen de sommige beslissingen van de CREG wel al aan de Raad voor de Mededinging 

toegekend,  nl.  door  art.  29ter  elektriciteitswet  1999  en  art.  15/20bis  aardgaswet.  Zie  hierover:  B.  DELVAUX,  “De  specifieke 
beroepsprocedure  tegen  de  beslissingen  van  de  CREG”,  in  T.  VANDEN  BORRE  (ed.),  De  vrijmaking  van  de  elektriciteits‐  en 
gasmarkt:  de  federale  wetgeving  in  een  stroomversnelling,  Antwerpen,  Intersentia,  2006,  240‐245.  Verder  blijkt  uit  het 
Commissieverslag dat de Raad ook reeds over dergelijke bevoegdheid beschikt in verband met de spoorsector: Verslag namens 
de  commissie  voor  het  bedrijfsleven,  het  wetenschapsbeleid,  het  onderwijs,  de  nationale  wetenschappelijke  en  culturele 
instellingen, de middenstand en de landbouw bij het wetsontwerp tot bescherming van de economische mededinging, Parl. St. 
Kamer, nr. 2180/004, 6‐7. Tot op vandaag is er slechts één beslissing van de Raad voor de Mededinging genomen, met name in 
de  energiesector:  Beslissing.R.Med.  12  december  2006,  nr.  2006‐R/B‐25,  http://economie.fgov.be 
(25_2006rb25_SPE_CREG.pdf), waarin de Raad besluit dat hij bevoegd is onder voorbehoud dat de betwisting tussen de CREG 
en SPE geen subjectieve rechten van SPE tot voorwerp heeft die als burgerlijke rechten kunnen worden beschouwd aangezien 
betwistingen  die  burgerlijke  rechten  tot  voorwerp  hebben  tot  de  uitsluitende  bevoegdheid  van  de  hoven  en  rechtbanken 
behoren, waarna de Raad de zaak naar de auditeur verwijst om het beroep ten gronde te onderzoeken. 
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termijn van dertig dagen na de publicatie van de beslissing, of bij gebrek aan een publicatie, over dertig 

dagen vanaf de kennisname1773. Het verzoekschrift moet op straffe van nietigheid een aantal specifieke 

vermeldingen bevatten1774. Na de ontvangst ervan geeft de griffie van de Raad voor de mededinging per 

aangetekend schrijven en binnen de termijnen en op de wijze zoals bepaald door artikel 1056 Ger. W. 

kennis  van  het  verzoekschrift  aan  de  partijen  aan  wie  de  aangevochten  beslissing  ter  kennis  werd 

gebracht, en aan de minister1775.  

RAAD MEDEDINGING – BEROEP SECTORREGULATOREN – PROCEDURE – Ook  in deze procedure  is de mogelijkheid 

tot tegenberoep expliciet in de wet voorzien. Het kan slechts worden ingesteld binnen een termijn van 

één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het beroep1776. De voorzitter van de Raad voor de 

mededinging bepaalt de  termijn waarbinnen de partijen elkaar hun schriftelijke opmerkingen moeten 

meedelen en een kopie ervan bij de griffie moeten  indienen. Hij bepaalt eveneens de datum van de 

debatten1777. De minister van economie en de minister die bevoegd is voor de betrokken sector, kunnen 

binnen  de  door  de  voorzitter  van  de  Raad  van  de mededinging  bepaalde  termijn  hun  schriftelijke 

opmerkingen  indienen bij de griffie van de Raad en het dossier  ter plaatse  raadplegen, of er zich een 

kopie van laten bezorgen. De griffie brengt eventuele opmerkingen ter kennis van de partijen1778. 

RAAD MEDEDINGING – BEROEP SECTORREGULATOREN – DOSSIER   – Binnen de vijf dagen na de  instelling van het 

beroep, vraagt de griffie van de Raad voor de mededinging aan de sectoriële regulator om hem binnen 

de  vijf  dagen  na  zijn  verzoek  het  dossier  van  de  procedure  over  te maken  op  de  door  de minister 

bepaalde wijze1779. 

RAAD MEDEDINGING –  BEROEP  SECTORREGULATOREN –  SCHORSEND  EFFECT – Het beroep  schorst  in beginsel de 

beslissing  van  de  sectoriële  regulator  niet1780, maar  de  Raad  voor  de mededinging  kan  bij  beslissing 

alvorens recht te doen de beslissing van de sectoriële regulator geheel of gedeeltelijk te schorsen1781. 

RAAD MEDEDINGING  –  BEROEP  SECTORREGULATOREN  –  CASSATIE  –  Tegen  de  uitspraak  van  de  Raad  voor  de 

mededinging  in  beroepen  tegen  beslissingen  van  sectorregulatoren  kan  een  voorziening  in  cassatie 

worden ingesteld bij het Hof van Cassatie1782. De Raad voor de mededinging is verplicht om zich bij een 

                                                            
1773

 Art. 80 §1 al. 1 WBEM. 

1774
 Art. 80 §1 al. 2 WBEM. 

1775
 Art. 80 §1 al. 3 WBEM. 

1776 Art. 80 §2 al. 1 WBEM. 

1777
 Art. 80 §2 al. 2 WBEM. 

1778
 Art. 80 §2 al. 3 WBEM. 

1779
 Art. 80 §3 WBEM. Zie ook: M.B. 31 oktober 2006 betreffende de wijze van verzending van het dossier van de procedure van 

de sectoriële regulator naar de Raad voor de Mededinging, BS 22 november 2006. 

1780
 Art. 80 §4 al. 1 WBEM. 

1781
 Art. 80 §4 al. 2 WBEM. 

1782
 Art. 81 al. 1 WBEM. 
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nieuwe uitspraak te voegen naar het arrest van het Hof van Cassatie omtrent het rechtspunt waarover 

het Hof oordeelde1783.  In verband met de procedure, bepaalt de wet dat de voorzieningen  in cassatie 

worden  ingesteld volgens de  vormen en  termijnen van de voorzieningen  in  cassatie gericht  tegen de 

arresten van de Raad van State1784. 

3. Samenwerking toezichthouders mededinging en elektronische communicatie 

SAMENWERKING MEDEDINGINGSAUTORITEITEN – BIPT – CONTEXT –  In de hierna volgende paragrafen gaan wij 

verder  in op de huidige organisatie  van de  interactie  tussen de  toezichthoudende  instanties  voor de 

mededingingssector  enerzijds  en  het  BIPT  anderzijds.  Naast  de  algemene  bepalingen  uit  de WBEM, 

komen  daarbij  vooral  de  specifieke  bepalingen  uit  de  elektronische‐communicatiesector  aan  bod1785. 

Verder  wijzen  we  erop  dat  naar  verluidt  op  14  juni  2005  tussen  het  BIPT  en  de  Raad  voor  de 

mededinging een samenwerkingsprotocol zou zijn gesloten, waarin wordt bepaald dat het BIPT over zijn 

ontwerpbeslissingen inzake marktanalyse en –reglementering voorafgaand overleg pleegt1786. Bij gebrek 

aan een publiek beschikbare versie van dit document, kunnen wij hierop echter niet verder ingaan. 

a. WBEM 

SAMENWERKING – RAAD MEDEDINGING EN SECTORTOEZICHTHOUDERS – WBEM –  In zijn bijdrage “De verhouding 

tussen mededingingsautoriteit  en  sectoriële  toezichthouders  in  België”1787  bespreekt Wouter  Devroe 

onder meer de organisatie van samenwerking op grond van de WBEM. Hij benadrukt daarbij dat naast 

de veel aangehaalde mogelijkheid voor de Koning om de samenwerking te regelen tussen het auditoraat 

enerzijds,  en  sectoriële  regulatoren  anderzijds,  de  WBEM  nog  heel  wat  andere  instrumenten  van 

samenwerking bevat, zoals onder meer: 

1. de mogelijkheid voor sectorregulatoren om het Auditoraat “om onderzoek te verzoeken”1788 

2. de mogelijkheid voor het Auditoraat en de Dienst voor de mededinging om  (personeelsleden 

van) sectorregulatoren te horen1789 

                                                            
1783

 Art. 81 al. 2 WBEM. 

1784
 Art. 81 al. 3 WBEM. 

1785
  De  samenwerking  tussen  de  marktregulerende  instanties  inzake  omroep  van  de  gemeenschappen  enerzijds  en  de 

mededingingsraad anderzijds, wordt door de  respectieve decreten uiteenlopend geregeld. Zo dient de VRM overeenkomstig 
art. 218 §6 mediadecreet als dat noodzakelijk  is voor beslissingen  in verband met netwerken of dienstenverdelers samen  te 
werken met onder meer de Belgische mededingingsautoriteiten,  terwijl de het decreet van de Franse gemeenschap    ‐enkele 
overige specifieke gevallen niet te na gesproeken ‐  dergelijke samenwerking inzake marktregulering niet voorziet. Art. 66 al. 1 
en 94 van het decreet van de Duitstalige gemeenschap legt deze samenwerking dan weer wel op aan de Medienrat. 

1786  Zie:  verslag  namens  de  commissie  voor  het  bedrijfsleven,  het  wetenschapsbeleid,  het  onderwijs,  de  nationale 
wetenschappelijke  en  culturele  instellingen, de middenstand  en  de  landbouw  bij het wetsontwerp  tot bescherming  van  de 
economische  mededinging,  Parl.  St.  Kamer,  nr.  2180/004,  20,  alsook:  Raad  voor  de  Mededinging,  Jaarverslag  2005, 
http://mineco.fgov.be (report_competition_2006_nl.pdf), 11. 

1787
 W. DEVROE, “De verhouding tussen mededingingsautoriteit en sectoriële toezichthouders in België” in J. STUYCK, W. DEVROE en 

P. WYTINCK (eds.), De nieuwe Belgische Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 127‐186 (260). 

1788
 Art. 44 §1, 3° WBEM. 
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3. de mogelijkheid voor het Auditoraat om personeelsleden van sectorregulatoren aan te stellen 

als deskundigen1790 

4. de sectorregulatoren als bevoorrechte tussenkomende partijen in procedures voor de Raad1791 

5. de mogelijkheid voor de Raad om personeelsleden van sectorregulatoren te horen1792 

6. de mogelijkheid voor de Raad om sectorregulatoren in te schakelen bij toezicht op naleving van 

beslissingen1793 

7. de mogelijkheid  tot uitvaardiging  van  koninklijke besluiten die  samenwerking  regelen  tussen 

sectorregulatoren en de Dienst voor de mededinging of het Auditoraat1794 

SAMENWERKING – RAAD MEDEDINGING  EN  SECTORTOEZICHTHOUDERS – WBEM – VERTROUWELIJKHEID –   Mogelijke 

samenwerking  tussen  de  Raad  voor  de  mededinging  en  het  BIPT  lijkt  echter  vooral  te  worden 

bemoeilijkt door de bepalingen met betrekking tot het beroepsgeheim  in de WBEM. Zo bepaalt artikel 

36 WBEM dat de leden van de Raad, de leden van het Auditoraat, de griffiers en de ambtenaren van de 

Dienst voor de mededinging, alsmede  iedereen die onder hun toezicht werkt, zijn gebonden door het 

beroepsgeheim.  Behoudens  enkele  specifieke  uitzonderingen, mogen  zij  de  vertrouwelijke  gegevens 

waarvan zij wegens hun functie kennis hebben gekregen aan geen enkele persoon of autoriteit bekend 

maken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen1795. Deze bepaling impliceert 

dus dat het meedelen van informatie of inlichtingen, alsook het overhandigen van documenten door de 

Dienst of de Raad voor de mededinging aan het BIPT bij wet verboden en zelfs strafbaar  is1796.  In zijn 

advies  bij  het  voorontwerp  van  2006,  stelde  de  Raad  voor  de  mededinging  hierover  zelf:  “4.  De 

uitzondering waarin deze artikelen voorzien, namelijk de bepalingen van Afdeling X van Hoofdstuk  IV, 

geldt alleen  voor de  samenwerking van de mededingingsautoriteit met de Europese Commissie en de 

mededingingsautoriteiten van de andere  lidstaten van de Europese Unie.  [alinea] Er zou echter  tevens 

een wettelijke uitzondering moeten gemaakt worden voor de samenwerking met de sectorregulatoren. 

In  zijn  advies  van  16  februari  2005  heeft  de  Raad  voor  de mededinging  daarop  reeds  de  aandacht 

                                                                                                                                                                                                
1789

 Art. 44 §3 al. 2 en 4 WBEM. 

1790 Art. 44 §3 al. 9 WBEM. 

1791
 Art. 48 §5 al. 3 WBEM voor restrictieve mededingingspraktijken en art. 57 §2 al. 3 WBEM voor concentraties. 

1792
 Art. 48 §5 al. 2 WBEM voor restrictieve mededingingspraktijken en art. 57 §2 al. 2 WBEM voor concentraties. 

1793
 Bijvoorbeeld in het kader van door ondernemingen aangegane verbintenissen waarbij een rol aan de sectorregulator wordt 

erkend. 

1794
 Art. 46 al. 2 WBEM. 

1795
 Art. 36 WBEM. 

1796
 Art. 38 WBEM. 
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gevestigd in verband met de samenwerking met het BIPT, die intussen verplicht is gesteld bij wet van 13 

juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.”1797. 

b. BIPT‐wet en WEC 

SAMENWERKING – RAAD MEDEDINGING EN SECTORTOEZICHTHOUDERS – OVERZICHT – In haar bijdrage1798 in datzelfde 

boek  situeert  Peggy  Valcke  de  rol  van  de  mededingingsautoriteiten  vanuit  het  perspectief  van  de 

telecommunicatiesector, waarop de volgende paragrafen gedeeltelijk zijn geïnspireerd. 

SAMENWERKING – RAAD MEDEDINGING EN SECTORTOEZICHTHOUDERS – BIPT‐WET – ALGEMEEN – Vooreerst voorziet 

de BIPT‐wet op algemene wijze de verplichting voor het BIPT om  in het kader van zijn bevoegdheden 

samen te werken met onder meer de instanties die belast zijn met de consumentenbescherming en met 

de mededinging1799. Door de volgende alinea van dezelfde paragraaf wordt de Koning gemachtigd om na 

een  raadpleging  van  de  betrokken  overheidsinstanties  de  nadere  regels  vast  te  leggen  inzake  deze 

samenwerking,  raadpleging  en  uitwisseling  van  informatie.  Totnogtoe  is  dergelijk  besluit  over  de 

algemene samenwerkingsplicht echter nog niet tot stand gekomen. 

SAMENWERKING – RAAD MEDEDINGING EN SECTORTOEZICHTHOUDERS – GESCHILLENBESLECHTING – Verder bepaalt de 

wet  rechtsmiddelen en  geschillenbeslechting dat het BIPT  tijdens het onderzoek  van  een  geschil een 

vertegenwoordiger afvaardigt die samen met de verslaggever van de Dienst voor de mededinging het 

dossier onderzoekt1800. 

SAMENWERKING – RAAD MEDEDINGING  EN  SECTORTOEZICHTHOUDERS – WEC –  ALGEMEEN –  In het kader  van de 

definitie en de analyse van de markten, en van het opleggen van verplichtingen aan ondernemingen met 

een sterke machtspositie voorziet artikel 55 WEC een specifieke vorm van samenwerking tussen de Raad 

voor de mededinging en het BIPT. Het uitermate moeilijk geredigeerde artikel voert twee verschillende 

regimes in. Vooreerst bevat artikel 55 §4 WEC de algemene regel dat het BIPT voor zijn beslissingen in 

het  kader  van  marktanalyses  vooraf  overleg  dient  te  plegen  met  de  Raad  voor  de  mededinging. 

Wanneer het BIPT een aantal bijzondere, meer  ingrijpende maatregelen wil opleggen (bijvoorbeeld op 

het vlak van prijscontrole), dient de Raad voor de mededinging  luidens artikel 55 §5 WEC een bindend 

advies  uit  te  brengen  met  betrekking  tot  de  vraag  of  de  beslissingen  van  het  Instituut  in 

overeenstemming zijn met de door het mededingingsrecht beoogde doelstellingen. 

SAMENWERKING – RAAD MEDEDINGING EN SECTORTOEZICHTHOUDERS – WEC – HOF VAN BEROEP – De onduidelijke 

formulering van deze bepaling gaf  intussen ook aanleiding tot een uitspraak daarover van het hof van 

                                                            
1797

 Adv. R.Med. bij het wetsontwerp tot bescherming van de economische mededinging, Parl. St. Kamer, nr. 2180/001, 260. 

1798
 P. VALCKE, “De rol van de Raad voor de Mededinging  in de telecommunicatiesector”  in J. STUYCK, W. DEVROE en P. WYTINCK 

(eds.), De nieuwe Belgische Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 187‐196 (260). 

1799
 Artikel 14 §2, 3°, d) en e) BIPT‐wet. 

1800
  Art.  4  al.  2  wet  rechtsmiddelen  en  geschillenbeslechting,  infra  Afdeling  C.  I.  “Geschillenbeslechting:  Raad  voor  de 

mededinging”, p. 447 e.v. 
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beroep te Brussel, van 1  juni 20071801. Ook bij de Raad voor de mededinging en het BIPT zelf bestond 

immers  onduidelijkheid  over  de  aan  deze  bepaling  te  geven  interpretatie.  Bovendien  strookte  de 

invulling die de Raad voor de mededinging er  in zijn eerste adviezen aan gaf, niet met de  interpretatie 

van het BIPT, zoals weerspiegeld  in het advies dat het BIPT daarover  inwon1802. Belgacom greep deze 

onenigheid aan en argumenteerde voor het hof dat het besluit van het BIPT onwettig was, vermits het 

advies van de Raad voor de mededinging  (waarin de Raad stelde dat de motivering van de opgelegde 

verplichtingen ontbrak en zich het  recht voorbehield om na aanpassing een nieuw, bindend advies  te 

formuleren) onvoldoende was  gevolgd. Het  hof  treedt  deze  zienswijze  echter  niet  bij  en  stelt  onder 

meer dat de Raad voor de mededinging geen bindende adviezen kan verstrekken over de marktdefinitie, 

of over het opleggen van een “orthodoxe” methodologie om de proportionaliteit van de verplichtingen 

te beoordelen. Ook de motivering van de opgelegde maatregelen valt niet onder het bindende karakter 

van het advies. Aangezien de Raad zich in zijn advies niet had uitgesproken over de conformiteit van de 

opgelegde verplichtingen met de doelstellingen van het mededingingsrecht, was het BIPT bij het nemen 

van  zijn  besluit  niet  gebonden  door  enig  bindend  karakter  van  het  advies  van  de  Raad  voor  de 

mededinging1803. Ook in zijn meest recente arrest, kwam het Hof tot dezelfde conclusie1804. 

SAMENWERKING – RAAD MEDEDINGING  EN  SECTORTOEZICHTHOUDERS – WEC – HOF  VAN  BEROEP –  EVALUATIE – De 

interpretatie van het hof van beroep ligt in de lijn van het hogervermelde advies dat werd opgesteld in 

opdracht van het BIPT. De termen waarin artikel 55 WEC geredigeerd is, lijken te bevestigen dat het BIPT 

als toezichthoudende overheid exclusief bevoegd blijft voor het nemen van de nodige sectorspecifieke 

beslissingen en wijzen op een eerder beperkte adviesbevoegdheid van de Raad voor de mededinging. 

Slechts voor een aantal  specifieke  remedies wordt verwezen naar het bindend advies1805, dat  luidens 

artikel  55  §5  WEC  betrekking  moet  hebben  op  de  vraag  of  de  vooropgestelde  maatregel  in 

overeenstemming  is met de doelstellingen van het mededingingsrecht. Vermits het BIPT bij het nemen 

van zijn beslissingen ook andere doelstellingen dient na te streven, zoals de bescherming van gebruikers 

of het nastreven van een  interne markt voor elektronische‐communicatiediensten en  ‐netwerken, zou 

het  in  theorie  dus  zelfs  kunnen  afwijken  van  een  advies waarin  de Raad  vaststelt  dat  de  opgelegde 

                                                            
1801

 Brussel (9de k.) 1  juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370), 18‐20, r.o. 30‐32, waarin het hof van 
beroep stelde dat de motivering van de opgelegde verplichtingen geen deel uitmaakt van het bindende stuk van het advies van 
de Raad voor de Mededinging. Zie hierover: P. VALCKE en D. STEVENS    "Marktregulering  in de telecommunicatiesector: hof van 
beroep verfijnt institutionele en procedurele aspecten", noot onder Brussel (9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, 
TBH 2008/9, 821‐833. 

1802
 Te raadplegen op de website van het BIPT: www.bipt.be (nr. 1985). 

1803
 Het  statuut  van het advies  van de Raad  is dus  in  zekere  zin  vergelijkbaar met dat  van de Commissiebrieven  tijdens de 

procedure op grond van artikel 7 kaderrichtlijn, waarover supra 290, voetnoot 1069. 

1804
 Brussel (18de k.) 30 juni 2009, AR 2006/2332, AR 2006/2628, AR 2006/2629, AR 2007/3394, AR 2008/425 en AR 2008/427, 

nr. 5205, www.bipt.be (nr. 3099), 28‐30, r.o. 37‐39. 

1805
 Meer bepaald prijscontrole op groothandelsmarkten (artikel 62 §1, al. 2 WEC) en remedies op kleinhandelsmarkten (artikel 

64 WEC), met andere woorden remedies met de grootste impact op de handelsvrijheid van partijen (wat ongetwijfeld de reden 
is waarom de wetgever in deze gevallen een bindend advies voorschrijft). Voor de andere remedies (artikelen 58‐63 WEC) en de 
andere onderdelen van het analyseproces (marktdefinitie en aanduiden van één of meer operatoren met sterke machtspositie; 
artikel 55 §1‐3 WEC) wordt naar het niet‐bindend advies van artikel 55 §4 WEC verwezen. 
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verplichting niet in overeenstemming is met het mededingingsrecht. Bij wijze van illustratie kan gedacht 

worden  aan  het  geval  van  een maatregel met  een  negatieve  impact  op  de mededinging  op  langere 

termijn,  die  evenwel  verantwoord  zou  worden  op  grond  van  de  noodzaak  om  de  consument  te 

beschermen  op  korte  termijn.  Het  onderscheid  zal  in  de  praktijk  vaak moeilijk  te maken  zijn.  Het 

mededingingsrecht houdt  immers evenzeer de consument voor ogen en  is uiteindelijk ook gericht op 

het  verhogen  van  de  consumentenwelvaart1806.  Ook  de  scheidingslijn  tussen  remedies  enerzijds,  en 

marktdefinitie en ‐analyse anderzijds, zal  – gezien de nauwe samenhang tussen de drie stappen in het 

analyseproces –   niet  steeds eenvoudig  te  trekken  zijn. De voorgestelde verplichting beoogt namelijk 

een marktfalen te remediëren dat al dan niet vastgesteld wordt in functie van de wijze waarop de markt 

wordt afgebakend, en de marktmacht van partijen wordt gemeten. Tot slot komt de opsplitsing tussen 

de toetsing van de remedies zelf (namelijk: aan de doelstellingen van het mededingingsrecht, waarvoor 

de Raad wel bevoegd is) en de beoordeling van de motivering van die remedies (en bijgevolg de toetsing 

aan algemene rechtsprincipes zoals het evenredigheidsbeginsel, waarvoor de Raad volgens het hof niet 

bevoegd is) enigszins artificieel over en dreigt ze mogelijks te ontaarden in oeverloze discussies over het 

geslacht der engelen. 

SAMENWERKING – RAAD MEDEDINGING EN SECTORTOEZICHTHOUDERS – AANPASSING WEC 2009 – Met het oog op 

het  ter  zake  uitklaren  van  de  relatie  tussen  de  Raad  voor  de mededinging  en  het  BIPT, werd  deze 

regeling  intussen door de wetgever aangepast. Ten gevolge daarvan dient het BIPT de Raad  voor de 

mededinging bij het opleggen van verplichtingen nog steeds telkens om een advies te vragen, maar de 

nieuwe §4/1 van artikel 55 WEC bepaalt voortaan dat dit advies eveneens slechts betrekking heeft op de 

vraag  of  het  ontwerpbesluit  van  het  BIPT  in  overeenstemming  is  met  de  doelstellingen  van  het 

mededingingsrecht1807. Opmerkelijk is vooral dat de wetgever in 2009 blijkbaar tot doel had om meteen 

ook  de  onduidelijkheid  weg  te  nemen  over  wat  nu  precies  de  “doelstellingen  van  het 

mededingingsrecht” zijn. Op dat vlak stelt de memorie, verwijzend naar de memorie van toelichting bij 

de wet van 10  juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging1808,  immers vooreerst: “De 

door  het  mededingingsrecht  beoogde  doelstellingen  bestaan  er  voornamelijk  in  de  economische 

mededinging  te  bevorderen  of  deze  tenminste  te  vrijwaren.  Het  mededingingsrecht  dient  een 

daadwerkelijke  mededinging  te  bevorderen  omdat  deze  vorm  van  mededinging  de  beste  garanties 

inhoudt inzake economische resultaten, normale prijzen, kwaliteitsverbetering en technische vooruitgang 

en aldus bijdraagt tot een zo hoog mogelijk peil van particuliere en collectieve behoeftebevrediging.”1809. 

Daarna  vervolgt  de  memorie  met  een  lijst  van  vragen  waarover  het  advies  van  de  Raad  voor  de 

mededinging zich dan ook volgens de regering dient te buigen: 

                                                            
1806

 Over de doelstellingen die het mededingingsrecht nastreeft en het belang daarvan, zie: L. PARRET, Do We (Still) Know What 
We are Protecting?, TILEC Discussion Paper No. 2009‐010, http://ssrn.com/abstract=1379342. 

1807
 Art. 55 t.e.m. 65 WEC, zoals gewijzigd door de artikelen 15 t.e.m. 24 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake 

elektronische communicatie, BS 4 juni 2009. 

1808
 Parl.St. Kamer, nr. 51‐2180/001, p. 4. 

1809
 MvT bij ontwerp van wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische communicatie, Gedr. St Kamer 

2008‐09,  nr. 1813/001, 15. 
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 “Bevorderen  de  door  het  Instituut  voorgestelde  verplichtingen  de  economische 
doelmatigheid van de productie en de verdeling van goederen en diensten? 

 Sporen  de  voorgestelde  verplichtingen  aan  tot  de  aanpassing  van  de  productie  aan  de 
economische en technologische vernieuwingen? 

 Brengen de voorgestelde verplichtingen een grotere gelijkheid van kansen teweeg? 

 Zijn  de  voorgestelde  verplichtingen  bevorderlijk  voor  de  efficiëntie  bij  de  levering  van 
elektronischecommunicatiediensten en –netwerken? 

 Komen de voorgestelde  verplichtingen  in het algemeen  ten goede van de gebruikers en 
eindgebruikers  onder  de  vorm  van  een  verantwoorde  diversiteit  en  kwaliteit  van  de 
beschikbare goederen en diensten tegen normale prijzen? 

 Dragen de voorgestelde verplichtingen bij tot een grotere marktdoorzichtigheid? 

 Beïnvloeden de voorgestelde verplichtingen het algemeen prijspeil op een gunstige wijze 
en versterken zij de koopkracht? 

 Zorgen de voorgestelde verplichtingen voor het behoud van een voldoende keuzevrijheid 
voor de eindgebruikers?”1810 

 
SAMENWERKING  –  RAAD  MEDEDINGING  EN  SECTORTOEZICHTHOUDERS  – WEC  –  PRAKTIJK  EN  EVALUATIE  –  Op  het 

terrein heeft de Raad voor de mededinging in 2008 advies verstrekt over de volgende analyses: 

 11/08/2008: ontwerpbesluit betreffende de impact van NGA/NGN; 

 08/09/2008: ontwerpbesluit betreffende de markten 3/03 en 5/03; 

 13/10/2008: ontwerpbesluit dat het  analysebesluit betreffende markt  13  vervolledigt  ten 

aanzien van de KPIs1811. 

SAMENWERKING – RAAD MEDEDINGING EN SECTORTOEZICHTHOUDERS – SYNTHESE – Het is nog maar de vraag of de 

verregaande en precieze omschrijving van de adviesbevoegdheid van de Raad voor de mededinging een 

zinvol effect  zal kunnen  ressorteren. Wij  kunnen ons niet van de  indruk ontdoen dat de wetgever  in 

plaats van ze dermate te “betonneren” deze weinig efficiënte regeling evengoed had kunnen afschaffen. 

Eens te meer  lijkt de conclusie te zijn dat veel zal afhangen van de  ingesteldheid en praktijk tussen de 

betrokken instanties, wat meteen de nodige vragen doet rijzen bij de complexe en uitgebreide wet‐ en 

regelgevende bepalingen. In ieder geval lijkt het redelijk ervan uit te gaan dat een eventueel toekomstig 

koninklijk besluit de betrokken materie slechts beperkt zal kunnen stroomlijnen, nu reeds op het niveau 

van  de  WBEM,  BIPT‐wet  en  WEC  erg  gefragmenteerde  (zoniet  tegenstrijdige)  regelingen  voor 

samenwerking bestaan. 

IV. Synthese 

BIPT – EVALUATIE JURIDISCH STATUUT – OPRICHTING BIPT EN CONTEXT  – Meer dan 15 jaar geleden werd het BIPT 

door de WHOB opgericht als een parastatale van het type A, wat betekende dat het BIPT volledig werd 

vertegenwoordigd en beheerd door de minister van telecommunicatie. Dat statuut moet worden gezien 

                                                            
1810

 MvT bij ontwerp van wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische communicatie, Gedr. St Kamer 
2008‐09,  nr. 1813/001, 15. 

1811
 BIPT Jaarverslag 2008, 27. 
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in het kader van die tijd: op dat ogenblik was de levering van sommige telecommunicatie‐apparatuur en 

‐diensten  pas  opengesteld  voor  concurrentie,  maar  voor  het  grootste  deel  van  de 

telecommunicatiemarkt  bleef  een  (overheids)monopolie  bestaan.  De  bevoegdheden  die  aan  de 

toezichthouder  werden  toegekend,  hadden  louter  betrekking  op  de  voorbereiding  van  het 

reglementaire kader, de follow‐up van het beheerscontract, het toezicht op het kleine gedeelte van de 

markt  van  niet‐gereserveerde  (i.e.  geliberaliseerde)  diensten,  de  goedkeuring  van 

telecommunicatieapparatuur en het beheer van het radiospectrum. De impact van het BIPT op de markt 

bleef dus erg beperkt.  

BIPT – EVALUATIE JURIDISCH STATUUT – EVOLUTIE MARKTEN EN BIPT – AANZET VAN EVALUATIE – Sedertdien hebben 

de telecommunicatiesector en het overheidstoezicht daarop grondige wijzigingen ondergaan. Vooreerst 

werden de  telecommunicatiemarkten  sinds 1  januari 1998  in beginsel volledig opengesteld voor vrije 

concurrentie en werd een regeling voor de universele dienst uitgewerkt. Op het vlak van de organisatie 

van het overheidstoezicht  is vooral vanaf dat ogenblik een vanuit  juridisch oogpunt dubieuze evolutie 

ontstaan. Hoofdzakelijk onder druk van de nieuwe marktspelers en de Europese Commissie, werden aan 

de  bestaande  “nationale  regelgevende  instanties”  niet  alleen  meer  autonomie,  maar  tevens  meer 

bevoegdheden toegekend.  In ons  land ging de herziening van het  institutionele kader voor toezicht op 

de  telecommunicatiemarkten bovendien grotendeels uit  van de doelstelling dat een onderscheid  zou 

dienen  te  worden  gemaakt  tussen  de  regelgevende  functies  van  de  overheid  en  haar 

markttoezichthoudende of marktregulerende taken, alsof de toezichthoudende instantie op een afstand 

van de uitvoerende en    ‐ bijgevolg ook de wetgevende  ‐   macht  zou moeten worden geplaatst. Deze 

vereiste volgt echter geenszins uit de Europese richtlijnen, maar lijkt een eigen interpretatie te zijn van 

de  Belgische  regering  of  wetgever  op  dat  ogenblik,  die  zich  zodoende  op  een  grondwettelijk 

spanningsveld  begaf:  het  toekennen  van  een  verregaande  vorm  van  autonomie  aan  een 

markttoezichthoudende of ‐regulerende instantie waarover door de uitvoerende macht weinig of geen 

hiërarchisch  toezicht kan worden uitgevoerd. Deze uitermate beperkte controlemogelijkheden van de 

uitvoerende macht  zijn  vooral  problematisch  omdat  zij  de  verantwoordelijkheid  van  de  uitvoerende 

macht voor het parlement  in het gedrang zouden kunnen brengen. Enigszins ongenuanceerd zou men 

kunnen  stellen  dat  de  volstrekte  afwezigheid  van  autonomie  van  het  BIPT  (als  parastatale  A)  in  de 

periode  1998‐2002  door  de  hervorming  in  2003 werd  overgecompenseerd. De  slinger  is met  andere 

woorden te ver doorgeslagen en de autonomie én verregaande bevoegdheden van het BIPT leven vanuit 

juridisch oogpunt op gespannen voet met de politieke verantwoordelijkheid die de uitvoerende macht 

voor het BIPT draagt of dient te dragen. 

BIPT – EVALUATIE JURIDISCH STATUUT – AUTONOMIE VS. CONTROLE EN TOEZICHT – WETGEVER – Dat de wetgever zich 

van  dit  spanningsveld  ten  tijde  van  de  hervorming  van  het  BIPT wel  degelijk  bewust was,  blijkt  ten 

overvloede uit de parlementaire werkzaamheden, die benadrukten dat de toegenomen autonomie en 

bevoegdheden voor het BIPT gepaard moesten gaan met nieuwe maatregelen die een democratische 

controle op de regulator mogelijk zouden maken1812. Ter zake stelde ook de memorie: “De autonomie 

                                                            
1812

 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 4. 
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van het BIPT  is dus niet absoluut en het optreden van de regulator zal worden omringd door een zeker 

aantal controlemechanismen”1813. Overeenkomstig het door de Raad van State gegeven advies, werden 

aan het voorontwerp van wet een zeker aantal controlemechanismen toegevoegd met als belangrijkste 

doelstelling  de  politieke  verantwoordelijkheid  van  de  uitvoerende macht  over  het  optreden  van  de 

toezichthouder te handhaven1814. 

BIPT – EVALUATIE JURIDISCH STATUUT – AUTONOMIE VS. CONTROLE EN TOEZICHT – RAAD VAN STATE – CRITERIUM – Op 

dit punt komen we tot één van de essentiële vraagstukken van dit deel van ons proefschrift, namelijk de 

zoektocht naar het evenwicht tussen de autonomie en bevoegdheden van de markttoezichthoudende 

instantie enerzijds, en de politieke verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht en democratische 

controle van het parlement over deze toezichthouder anderzijds1815. Over dit evenwicht, merkte de Raad 

van  State  in  zijn  uitermate  kritische  advies1816  bij  het  voorontwerp  BIPT‐wet  vooreerst  op  dat  de 

onafhankelijkheid  van  de  regulator  ten  opzichte  van  de  regering  geenszins  een  verplichting  is  die 

voortvloeit  uit  het  Europese  recht.  Vervolgens werpt  de  Raad  de  vraag  op  “of  een  dergelijke  keuze 

verenigbaar  is  met  de  grondwettelijke  beginselen  van  bevoegdheidsopdracht,  die  impliceren  dat 

bevoegdheden  in  principe  niet  kunnen worden  overgedragen  aan  personen  over wier  activiteiten  de 

publieke overheid geen zeggenschap heeft”. De Raad geeft ook meteen de concrete invulling aan van die 

vereiste,  wanneer  hij  stelt:  “In  zoverre  prerogatieven  van  administratieve  overheden  opgedragen 

worden  aan  instellingen  die  niet  rechtstreeks  door  de  uitvoerende macht  bestuurd worden, moet  de 

uitvoerende macht op deze  instellingen voldoende controle kunnen uitoefenen om voor de wetgevende 

kamers de politieke verantwoordelijkheid ervoor te kunnen dragen. […]Het nieuwe Europese regelgevend 

kader betreffende elektronische communicatie belet dit  trouwens niet.  […]Er dient derhalve  te worden 

voorzien  in mechanismen waardoor  de  politieke  verantwoordelijkheid  van  de  uitvoerende macht  kan 

worden  gehandhaafd.  Op  deze  voorwaarde  kan  de  wetgevende  macht  daadwerkelijk  controle 

uitoefenen” 1817. 

BIPT – EVALUATIE JURIDISCH STATUUT – AUTONOMIE VS. CONTROLE EN TOEZICHT – RAAD VAN STATE – TOETSING – In zijn 

advies  gaat  de  Raad  vervolgens  uitvoerig  in  op  het  door  het  voorontwerp  van  wet  nagestreefde 

evenwicht. Na een overzicht van de belangrijkste regels over het toezicht over het BIPT, wordt vooral 

stilgestaan bij de volledige afwezigheid van enige hiërarchische bevoegdheid, en van enig toezicht op de 

volbrenging van zijn taken door het BIPT. Ook op dit punt  lijkt de Raad zich flexibel op te stellen, door 

uitgebreid te verwijzen naar eerdere gevallen waarin bepaalde administratieve taken werden toegekend 

                                                            
1813

 MvT bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 7. 

1814
 Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 7. 

1815
 Het spanningsveld tussen onafhankelijkheid en democratische legitimatie wordt in mindere of meerdere mate in vrijwel alle 

Europese  landen  aangevoeld,  zie:  A.  OTTOW,  Telecomunicatietoezicht.  De  invloed  van  het  Europese  en  Nederlandse 
bestuurs(proces)recht. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2006, 83. 

1816
 Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 54‐73. 

1817
 Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 60, r.o. 4. 
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aan  instanties waarover  de  regering  geen  enkel  injunctierecht  heeft1818.  Vooral  omwille  van  de  erg 

uitgebreide discretionaire bevoegdheden  van het BIPT1819,  komt  de Raad  echter  tot de  conclusie dat 

                                                            
1818

 Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001,61‐62, r.o. 4: “De afdeling wetgeving 
heeft reeds in het verleden aangenomen dat aan bepaalde instellingen administratieve taken worden toevertrouwd, zoals daar 
zijn  taken van machtiging, controle of  toezicht, waarvoor de regering  rechtstreeks geen enkel  injunctierecht, vernietigings  ‐of 
herzieningsbevoegdheid  uitoefent

 
[voetnoot  12:  Met  uitzondering  evenwel  van  bevoegdheid  om  verordeningen  uit  te 

vaardigen.]. Wat betreft domeinen die nauw aanleunen bij datgene waarover het onderhavige voorontwerp handelt, kan men 
aldus de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse gemeenschap citeren en de Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas (hierna genoemd de CREG). [alinea] Met betrekking tot de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de 
Franse gemeenschap bijvoorbeeld heeft de afdeling wetgeving het volgende geoordeeld : « (...) le pouvoir de sanction exercé par 
le «Conseil» revêtirait, ainsi,  le caractère d’une compétence totalement soumise, en cas de contestation, à  la censure desdites 
juridictions. Pour ce qui est des sanctions à prendre, il ne paraît, dès lors, pas s’imposer qu’un contrôle hiérarchique ou de tutelle 
vienne doubler ce contrôle juridictionnel. Cela étant, la régulation de l’audiovisuel ne doit pas se limiter à la mise en oeuvre de 
sanctions; elle comportera aussi des abstentions d’agir dans le chef de l’autorité à laquelle le pouvoir de prendre ces sanctions 
sera confié. Par définition,  la censure de  telles abstentions ne se prête pas à un contrôle  juridictionnel effectif. Pour que ces 
abstentions puissent faire l’objet d’un contrôle de l’autorité, plusieurs systèmes pourraient être envisagés. On en voit deux : 1° 
accorder  au Gouvernement  le  pouvoir  de  saisir  le  Conseil  d’autorisation  et  de  contrôle  aux  fins  de  lui  faire  sanctionner  les 
infractions qu’il aurait constatées; 2° l’insertion, dans le rapport annuel, d’une relation spéciale rendant compte de la politique 
menée, sur le plan des sanctions, par le « Conseil », de manière qu’à l’occasion du dépôt de ce rapport, un débat politique puisse 
avoir  lieu au Conseil de  la Communauté  française. Pour autant que ce système soit organisé,  le Conseil d’Etat est d’avis qu’il 
serait satisfait à l’article 9, alinea 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, en tant que cette disposition requiert que le décret règle le 
contrôle de  l’organisme envisagé. » [voetnoot 13: Zie advies 25.603/9, gegeven op 17 maart 1997, over een voorontwerp dat 
het decreet geworden is van 24 juli 1997 betreffende de « Conseil supérieur de l’audiovisuel » (Hoge Raad voor de audiovisuele 
sector van de Franse Gemeenschap van België) en de private diensten voor klankradio‐omroep van de Franse Gemeenschap, 
gedr. St. Franse Gemeenschapsraad  (zitting 1996‐1997 — nr. 148/1).].  [alinea] De afdeling wetgeving heeft eveneens zonder 
opmerking  bewilligd  in  de  zelfstandigheid  die  de  Commissie  voor  de  Regulering  van  de  Elektriciteit  en  het  Gas  geniet.  De 
bevoegdheden  van  deze  commissie  en  de  controle  waaraan  ze  onderworpen  is  vertonen  evenwel  een  aantal  niet  te 
verwaarlozen verschillen met het  Instituut dat door het onderhavige voorontwerp wordt opgericht. De Commissie  is aldus  in 
hoofdzaak « belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake de (...) werking van de (...) markt » en « met 
een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de (...) wetten en reglementen » met betrekking tot de gas‐ en 
elektriciteitsmarkt

 
  [voetnoot  14:  Art.  23,  §  2  van  de  wet  van  29  april  1999  betreffende  de  organisatie  van  de 

elektriciteitsmarkt.]. Ze is niet bevoegd om overtredingen van die reglementen te bestraffen en haar personeelsleden beschikken 
niet over het  voorrecht  van  gerechtelijke  politie. De wet  bepaalt  bovendien  dat «  het  directiecomité  (...) onder  het  toezicht 
(staat) van de algemene raad, die  is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale regering » en die onder andere tot 
taak heeft « de wijze waarop het directiecomité zijn taken uitvoert, te evalueren en in dit verband adviezen en aanbevelingen te 
formuleren aan de minister en het directiecomité » [voetnoot 14: Art. 24, § 3 van dezelfde wet.].” 

1819
 Adv.RvS 5  juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001,62‐63, r.o. 4: “Hoewel dus, zoals uit 

deze rechtspraak blijkt, kan worden aangenomen dat een instelling die belast is met bepaalde controletaken of zelfs met de taak 
om te bestraffen, over een relatieve zelfstandigheid beschikt, is de noodzaak dat de regering voldoende controle uitoefent niet 
minder erkend. [alinea] Het al dan niet voldoende zijn van de controle moet beoordeeld worden  in verhouding tot de omvang 
van  de  bevoegdheden  die  toevertrouwd  worden  aan  de  administratieve  overheid. Wanneer  het  erom  gaat  op  individuele 
gevallen een nauwkeurige regelgeving toe te passen, die slechts weinig discretionaire bevoegdheid overlaat aan de  instelling, 
kan  de  controlebevoegdheid  van  de  uitvoerende  macht  worden  beperkt.  Wanneer  daarentegen  de  uitoefening  van  de 
bevoegdheden die aan die  instelling worden  toevertrouwd, opportuniteitskeuzes  inhoudt, moet die overheid, die niet politiek 
verantwoordelijk  is,  onderworpen  worden  aan  strengere  controle  vanwege  de  Regering.  [alinea]  In  dat  verband  zijn  de 
bevoegdheden van het Instituut, vooral in de sector van de telecommunicatie, nu reeds niet te verwaarlozen. Het voorontwerp 
strekt ertoe die omvangrijker te maken en de omzetting van de voornoemde richtlijnen zou niet tot gevolg mogen hebben dat ze 
beperkt worden. Het Instituut treedt op als administratieve overheid voor de toewijzing van zeldzame faciliteiten (nummering en 
radiogolven), voor het bepalen van organisaties met een sterke positie op de markt, waaraan bijzondere verplichtingen worden 
opgelegd, om  verplichtingen op  te  leggen  inzake  toegang  en  interconnectie  van de netwerken of gedeeld gebruik. Voor die 
beslissingen heeft het Instituut geen gebonden bevoegdheid, verre daarvan. Het beschikt daarenboven over bevoegdheden van 
gerechtelijke  politie  voor  het  opspeuren  [sic]  en  vaststellen  van  overtredingen  van  de  gezamenlijke  regelgeving  inzake 
postdiensten, telecommunicatie en radioberichtgeving en heeft de bevoegdheid om administratieve sancties uit te spreken.” 
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bijkomende  toezichtsmaatregelen  zich  opdringen:  “Tot  slot,  gelet  op  de  huidige  en  toekomstige 

uitbreiding van de competenties van het Instituut, zouden de handelingen die door dat Instituut gesteld 

worden krachtens de voornoemde wetten van 21 maart 1991 en 30  juli 1979, en die van groot belang 

zijn voor de werking van die markten, onderworpen moeten worden aan een vorm van bijzonder toezicht 

door de minister die belast  is met de regelgeving voor de betrokken sectoren. Het bepalen van die aan 

toezicht  onderworpen  handelingen mag  niet  los  gezien worden  van  de  nakende  uitwerking,  door  de 

Belgische  wetgever,  van  het  nieuwe  Europese  regelgevend  kader  inzake  elektronische  netwerken. 

[alinea]  Indien de maatregelen die zonet voorgesteld zijn genomen worden, zouden de omvang van de 

discretionaire bevoegdheid die aan het  Instituut wordt toegekend en het ontbreken van een algemeen 

toezicht toelaatbaar zijn.”. Ook in andere sectoren sprak de Raad van State zich in vergelijkbare zin uit, 

zij het kennelijk niet altijd even consequent1820. 

 

BIPT –  EVALUATIE  JURIDISCH  STATUUT –  AUTONOMIE  VS.  CONTROLE  EN  TOEZICHT –  EVALUATIE  –  CRITERIUM – Deze 

beginselen indachtig, gaan de volgende paragrafen dieper in op de toezichts‐ en controlemechanismen 

zoals  ze  vandaag  voor  het  BIPT  bestaan.    Vanuit  juridisch  oogpunt  kan  deze  problematiek  worden 

geformuleerd als de vraag  in welke mate de aan het BIPT toegekende discretionaire bevoegdheden bij 

gebrek aan hiërarchische controle en toezicht een al dan niet toelaatbare  inbreuk op de scheiding der 

machten zouden uitmaken. Het belangrijkste criterium daarbij is de vraag of de uitvoerende macht over 

voldoende effectieve en efficiënte  instrumenten beschikt voor het uitoefenen van controle en toezicht 

om haar politieke verantwoordelijkheid voor het Parlement te kunnen garanderen. 

BIPT – EVALUATIE JURIDISCH STATUUT – EVALUATIE – ADMINISTRATIEF TOEZICHT REGERING – Vooreerst blijkt uit het 

hierboven aangehaalde overzicht enerzijds dat door de BIPT‐wet heel wat van de “traditionele” vormen 

van  administratief  toezicht  (meestal  in  verband  met  het  bepalen  van  het  algemene  organieke  en 

administratieve  kader  van  het  BIPT)  aan  de  Koning  (of  in  de  praktijk  dus  aan  de  regering) worden 

toegekend. Zo is de Koning onder meer bevoegd om: 

1. De  leden van de Raad van het BIPT te benoemen (artikel 17 §2 al. 1 BIPT‐wet) en af te zetten 

(artikel 17 §5 al. 1. BIPT‐wet) bij een in Ministerraad overlegd besluit op voorstel van de minister 

bevoegd voor de telecommunicatie.  

2. De  omstandigheden  vast  te  stellen  waarin  een  afzetting  kan  worden  voorgesteld  door  de 

minister (artikel 17 §2 BIPT‐wet).  

3. Het huishoudelijk  reglement van de Raad van het BIPT vast  te  stellen bij een  in Ministerraad 

overlegd besluit op advies van het BIPT (artikel 22 al. 1 BIPT‐wet). 

                                                            
1820

  L. DERIDDER, De  verdeling  van  elektriciteit  en  aardgas  in  België.  Een  nieuw wetgevend  kader  –  een  nieuwe  rol  voor  de 
overheid?, onuitg. Doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 2002, Boek  II, 76‐81, waarin melding wordt  gemaakt  van  kritische 
adviezen van de Raad van State in verband met mogelijke reglementaire bevoegdheden voor een toezichthoudende instantie in 
de financiële sector (Nationale Bank en CBFA) en in de spoorsector (NMBS) maar deze eveneens worden genuanceerd op basis 
van adviezen waarin de Raad van State dergelijke toekenning wel heeft goedgekeurd. 
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4. Het organigram van het BIPT vast te stellen op voorstel van het BIPT (artikel 26 al. 2 BIPT‐wet). 

5. De personeelsformatie (artikel 26 al. 3 BIPT‐wet) en het administratief en geldelijk statuut van 

het personeel (artikel 26 al. 4 BIPT‐wet) vast te stellen op voorstel van het BIPT en na akkoord 

van de ministers van financiën en begroting. 

6. De hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toe te kennen aan statutaire ambtenaren 

met een specifieke opdracht, op voorstel van het BIPT (artikel 24 al. 1 BIPT‐wet). 

7. De bedragen van de door het BIPT geïnde rechten vast te stellen, na advies van het BIPT en mits 

latere bekrachtiging ervan bij wet (artikel 30 §6 al. 1 BIPT‐wet). 

Verder  worden  aan  de  ministers  van  financiën  en  begroting  ook  een  aantal  controlerende 

bevoegdheden toegekend, zoals onder meer: 

1. De goedkeuring door de ministers van financiën en begroting van het door het BIPT opgestelde 

begrotingsontwerp (artikel 35 §1 al. 1 BIPT‐wet) of van de rekeningen (artikel 35 §2 BIPT‐wet) 

van het BIPT. 

2. Het uitoefenen door de minister van begroting van een recht van controle over de besluiten van 

het BIPT die een financiële en budgettaire weerslag hebben (artikel 36 BIPT‐wet). 

De  uitoefening  van  deze  uiteenlopende  bevoegdheden  van  de  regering  en/of  van  de ministers  van 

begroting en/of financiën, heeft echter enkel betrekking op het administratieve en organieke kader van 

het BIPT  en  stelt hen niet  in  staat om  een  inhoudelijk of hiërarchisch  toezicht uit  te oefenen op de 

uitoefening  van  de  markttoezichthoudende  of  ‐regulerende  bevoegdheden  van  het  BIPT.  Minstens 

kunnen deze bevoegdheden niet worden geacht effectief of efficiënt te zijn om de uitvoerende macht in 

staat  te  stellen  de  verantwoordelijkheid  op  te  nemen  voor  de  uitoefening  door  het  BIPT  van  zijn 

bevoegdheden. Wat dat betreft, lijkt de politieke verantwoordelijkheid momenteel parallel te lopen met 

de bevoegdheden die aan de Koning en de ministers van financiën en begroting worden toegekend, en 

dus louter administratief of organiek van aard te zijn. Over de uitoefening daarvan kunnen de regering 

en/of de betrokken ministers door de wetgevende macht worden ondervraagd. Om die verschillende 

redenen wordt  er hierop dan  ook niet  verder  ingegaan  en beschouwen wij  deze  situatie  niet  als  de 

meest problematische. 

BIPT – EVALUATIE JURIDISCH STATUUT – EVALUATIE – HIËRARCHISCH TOEZICHT REGERING – OVERZICHT – Het vlak waar 

er echter wel een discrepantie lijkt te bestaan, is dat van het hiërarchische toezicht door de uitvoerende 

macht over de uitoefening van zijn bevoegdheden door het BIPT. De minister of de regering beschikken 

op grond van de bepalingen uit de BIPT‐wet in dat verband over de volgende instrumenten: 

1. De mogelijkheid van de minister om bij het hof van beroep  te Brussel een  rechtsmiddel  in  te 

stellen  tegen  een  beslissing  van  het  BIPT  (artikel  2  wet  rechtsmiddelen  en 

geschillenbeslechting).  
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2. De  mogelijkheid  voor  de  ministerraad  om  onder  bepaalde  voorwaarden  over  te  gaan  tot 

schorsing van een beslissing van het BIPT (artikel 15 BIPT‐wet).  

Daarnaast legt de wet aan het BIPT ook een aantal informatieverplichtingen ten opzichte van (leden van 

de) regering vast. Het gaat onder meer om: 

1. De  verplichting  voor  de  Raad  van  het  BIPT  om  zijn  besluiten  aan  de minister mee  te  delen  

(artikel 19 al. 2 BIPT‐wet). 

2. De verplichting voor de Raad van het BIPT om aan de minister een  jaarverslag over  te maken 

over zijn activiteiten en over de evolutie van de markt, waarin onder meer een financieel verslag 

en de  jaarrekeningen  van de  fondsen voor universele dienst  zijn opgenomen  (artikel 34 al. 1 

BIPT‐wet). In dat jaarverslag dient het BIPT de manier aan te geven waarop het de doelstellingen 

uit zijn beheersplannen heeft behaald (artikel 34 al. 2 in fine BIPT‐wet).  

Ter  herinnering  vermelden  wij  in  dit  bestek  ook  de  overige  in  de  BIPT‐wet  voorziene 

informatieverplichtingen. Zo dient het BIPT: 

1. Een  halfjaarlijks  beheersplan  op  te  stellen  waarin  de  planning  van  zijn  activiteiten,  zijn 

doelstellingen  en  de middelen  die  het  van  plan  is  in  te  zetten  om  die  te  behalen  worden 

uiteengezet (artikel 34 al. 2 BIPT‐wet). 

2. Jaarlijks  twee  activiteitenverslagen  te  bezorgen  aan  de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers 

(artikel 34 al. 2 BIPT‐wet).  

BIPT – EVALUATIE  JURIDISCH STATUUT – EVALUATIE – HIËRARCHISCH TOEZICHT REGERING – BEOORDELING – Laten we 

echter  ter  zake  komen.  Kunnen  de  hierboven  zes  aangehaalde  instrumenten,  gecombineerd met  de 

overige  aan  de  regering  toegekende  vormen  van  administratief  toezicht,  als  een  voldoende  garantie 

worden beschouwd voor de politieke controle door en verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht 

over  het  door  het  BIPT  gevoerde  beleid?    Ons  inziens  niet,  vooral  omwille  van  de  verregaande 

fragmentatie  van  de  organisatie  van  het  toezicht  over  de  toezichthouder.  Bovendien  wordt  elke 

aangehaalde procedure wel op één of ander vlak gekenmerkt door feitelijke of  juridische gebreken.  In 

tegenstelling  tot wat werd  geconcludeerd  voor  het  “administratieve”  toezicht,  lijkt  het  hiërarchische 

toezicht  over  de  tenuitvoerlegging  van  zijn bevoegdheden door  het BIPT  geenszins  efficiënt  (of  zelfs 

geenszins effectief) georganiseerd. 

BIPT  –  EVALUATIE  JURIDISCH  STATUUT  –  EVALUATIE  –  HIËRARCHISCH  TOEZICHT  REGERING  –  RECHTSMIDDELEN  – 

Vooreerst valt moeilijk in te zien hoe de mogelijkheid voor de minister om tegen een beslissing van het 

BIPT een rechtsmiddel  in te stellen bij het hof van beroep de uitvoerende macht de mogelijkheid zou 

bieden  om    ‐  zonder  zelf  een  schending  van  het  beginsel  van  de  scheiding  der  machten  te  

begaan ‐  toezicht of controle te kunnen uitoefenen over de uitoefening van zijn bevoegdheden door het 

BIPT.  De  beslissing  over  het  ingestelde  rechtsmiddel  komt  immers  niet  toe  aan  de  regering  of  de 

minister, maar  aan  het  hof  van  beroep.  Bovendien:  hoewel  het  hof  in  beginsel  over  de  volheid  van 

rechtsmacht beschikt, beperkt het zich totnogtoe steeds tot het vernietigen van een beslissing van het 
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BIPT.  Hierbij  kan  echter  worden  opgemerkt  dat  de  Raad  van  State  kennelijk  de  tegenovergestelde 

mening was toegedaan en deze maatregel zelfs specifiek  leek voor te stellen als één van de middelen 

om de onafhankelijkheid van het Instituut beter te verzoenen met de grondwettelijke beginselen inzake 

bevoegdheidsoverdracht1821. Probleem is echter dat uit de rechtspraak van het hof van beroep blijkt dat, 

hoe  groter  de  discretionaire  bevoegdheid waarover  het  BIPT  kan  beschikken,  des  te  groter  ook  de 

terughoudendheid  is van het hof van beroep om de volheid van  zijn  rechtsmacht ook effectief uit  te 

oefenen. De conclusie  lijkt dan ook te moeten zijn dat het de facto om een  legaliteitscontrole door de 

rechterlijke macht gaat, die niet kan worden beschouwd als een  instrument dat zou kunnen bijdragen 

tot het toekennen van opportuniteitstoezicht door de uitvoerende macht. Of nog: de minister bevindt 

zich  in  exact  dezelfde  positie  als  de  overige  belanghebbenden  bij  een  besluit  van  het  BIPT, met  dat 

verschil dat zijn belang door de wet  lijkt  te zijn verondersteld. Tenslotte vermelden wij dat  totnogtoe 

van dit instrument door de minister ook geen gebruik werd gemaakt, wat eens te meer de relativiteit of 

ineffectiviteit ervan aangeeft.  

BIPT – EVALUATIE  JURIDISCH STATUUT – EVALUATIE – HIËRARCHISCH TOEZICHT REGERING –  SCHORSING – Hoewel de 

Raad van State  in zijn advies over het voorontwerp van BIPT‐wet duidelijk aangaf dat de  instelling van 

een  specifiek mechanisme  van  hiërarchisch  toezicht  of  voogdij  noodzakelijk was  in  het  licht  van  de 

grondwettelijke  beginselen  in  verband met  het  delegeren  van  bevoegdheden  door  de  uitvoerende 

macht, moet worden vastgesteld dat de bepaling die de wettelijke grondslag voor dergelijk mechanisme 

voorziet,  niet werd  uitgevoerd  of  toegepast.  Afhankelijk  van  de  interpretatie  die  aan  het  betrokken 

artikel  wordt  gegeven,  is  toepassing  ervan  zelfs  al  dan  niet  meer  mogelijk  zonder  voorafgaande 

aanpassing van de wet. Bij gebrek aan een functionerend mechanisme voor hiërarchisch toezicht op de 

uitoefening door het BIPT van zijn ruime en discretionaire bevoegdheden (waarvan bijvoorbeeld ook het 

hof  van beroep heeft  erkend dat het om  reglementaire bestuurshandelingen of materiële wetgeving 

gaat1822), moet worden  geconcludeerd  dat  de  uitvoerende macht  niet  over  voldoende mechanismen 

beschikt  om  toezicht  te  kunnen  uitoefenen  over  de  tenuitvoerlegging  door  het  BIPT  van  zijn 

bevoegdheden. Dit volstrekte gebrek aan mogelijkheid tot controle en toezicht door de minister of de 

uitvoerende macht brengt het risico met zich mee dat de uitvoerende macht door de wetgevende macht 

onvoldoende  verantwoordelijk  kan worden  gesteld  voor  de  activiteiten  van  het  BIPT  en  dat  ook  de 

wetgevende macht bijgevolg zijn democratische controle onvoldoende kan uitoefenen. 

BIPT – EVALUATIE  JURIDISCH STATUUT – EVALUATIE – HIËRARCHISCH TOEZICHT REGERING –  INFORMATIEBRONNEN – De 

gebrekkige  instrumenten van toezicht over de tenuitvoerlegging van zijn bevoegdheden door het BIPT 

worden  bovendien  nog  versterkt  door  een  gebrekkige  informatiedoorstroming  in  verband  met  de 

beslissingen  van  de  Raad  van  het  BIPT.  De minister  of  regering worden  luidens  artikel  19  alinea  2  

                                                            
1821

 Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 64, r.o. 4: “Ten einde ervoor te zorgen 
dat zowel de onafhankelijkheid van het Instituut gewaarborgd is bij het vervullen van zijn taken inzake regulering van de markt, 
als de naleving van de grondwettelijke beginselen die maken dat de regering de politieke verantwoordelijkheid kan dragen voor 
de genomen administratieve beslissingen, zou één van de controlevoorschriften erin kunnen bestaan dat de Staat zelf beroep 
vermag in te stellen tegen de beslissingen van het Instituut.”. 

1822
 Zie: Brussel (9de k.) 14 oktober 2004, AR 2003/2463, nr. 6463, infra 461 voetnoot 1894. 
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BIPT‐wet  van  de  besluiten  van  de  Raad  van  het  BIPT  op  de  hoogte  gebracht  zoals  alle  andere 

betrokkenen. Op dit vlak bepaalt de wet geen specifieke uitzondering, bijvoorbeeld wat het meedelen 

van  vertrouwelijke  informatie  betreft.  Nochtans  zou  de minister  of  de  regering  in  onze  ogen  over 

dergelijke informatie moeten kunnen beschikken om een geïnformeerd oordeel te kunnen vormen over 

de genomen beslissingen1823. In zekere zin nog minder ambitieus qua informatiedoorstroming tussen de 

regering en het BIPT, is de in artikel 34 alinea 1 BIPT‐wet opgenomen verplichting van het BIPT om aan 

de minister een jaarverslag over te maken, nu de  laatste zin van die alinea bepaalt dat het verslag ook 

aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. Ook de overige informatieverplichtingen die aan het BIPT 

door  de  wet  worden  opgelegd,  zijn  onvoldoende  consistent  vormgegeven  om  enig  zinvol 

toezichthoudend  effect  te  kunnen  ressorteren.    Zo  bepaalt  artikel  34  BIPT‐wet  dat  het  BIPT  een 

halfjaarlijks beheersplan dient op  te stellen, maar wordt geen enkele controle of goedkeuring hiervan 

vereist. Uit de wettelijke bepaling blijkt zelfs niet wie de eigenlijke bestemmeling van het beheersplan is. 

Het  BIPT  is  dus  volstrekt  autonoom  in  het  bepalen  van  zijn  doelstellingen  in  het  kader  van  zijn 

beheersplannen en kan zo eveneens de contouren van de evaluatie van de  leden van de Raad van het 

BIPT bepalen: door de beheersplannen niet te ambitieus te maken, kan in het kader van het jaarverslag 

van het BIPT en de tweejaarlijkse zelfevaluatie door de  leden van de Raad van het BIPT steeds worden 

“gerapporteerd” dat de doelstellingen zijn behaald!! Momenteel heeft het BIPT de praktijk aangenomen 

om zijn halfjaarlijkse beheersplannen op zijn website voor het publiek beschikbaar te stellen. Dat deze 

beheersplannen niet uitblinken  in transparantie over de planning en doelstellingen van het BIPT, blijkt 

echter uit de kritieken die erop door de sector worden gegeven. Mutatis mutandis kunnen overigens 

dezelfde bedenkingen worden  geformuleerd over de  activiteitenverslagen die het BIPT op  grond  van 

artikel 34 al. 3 BIPT‐wet jaarlijks op 15 maart en 15 oktober aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

dient over te maken en die vervolgens quasi systematisch verticaal worden geklasseerd. Tenslotte: de 

opmerking van de minister naar aanleiding van de bespreking van de BIPT‐wet, waarbij hij stelde dat het 

Parlement steeds op de hoogte zou worden gehouden van de beslissingen van het BIPT aangezien zij op 

de website van het BIPT zouden worden gepubliceerd (supra 380, voetnoot 1516), doet niets af aan het 

feit dat de loutere publicatie van dergelijke soms zelfs reglementaire beslissingen (en de eventuele door 

het hof van beroep uitgesproken vernietiging ervan) op de moeilijk  toegankelijke en erg vergankelijke 

website  van  het  BIPT  bijzonder weinig  garanties  inhoudt  op  een  efficiënte  kennisname  ervan  door 

mogelijk betrokken partijen en/of door het publiek. 

BIPT – EVALUATIE JURIDISCH STATUUT – EVALUATIE – TOEZICHT OVERIGE INSTANTIES – RAADGEVEND COMITÉ – Ook het 

jaarverslag  van  het  Raadgevende  Comité  voor  de  telecommunicatie,  waarin  aanbevelingen  worden 

gegeven over de activiteiten van het BIPT, is a  bsoluut niet voldoende omkaderd om als een controle‐ 

of  toezichtsinstrument  te  kunnen  worden  beschouwd.  In  zijn  eerste  verslag  wees  het  Raadgevend 

Comité  in  verband  met  de  ondersteuning  van  de  werkzaamheden  van  zijn  specifieke  werkgroep 

daaromtrent  op  het  feit  dat  hiervoor  om  evidente  redenen moeilijk  beroep  kon worden  gedaan  op 

medewerkers van het BIPT (zoals artikel 7 BIPT‐wet lijkt te voorzien). Ter zake stelde het Comité: “Opdat 

deze werkgroep “Aanbevelingen”  zo objectief, neutraal en onafhankelijk mogelijk  zou kunnen werken, 

                                                            
1823

 Of misschien zelfs met het oog op de evaluatie van de leden van de Raad van het BIPT... 
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werd overeengekomen dat het BIPT de administratieve of wetenschappelijke ondersteuning niet op zich 

zou nemen  in tegenstelling tot wat het doet voor de andere werkgroepen van het Raadgevend Comité 

voor  de  telecommunicatie  (conform  artikel  7  BIPT‐wet).  [alinea]  Voor  de  administratieve  en 

wetenschappelijke  ondersteuning  van  de  activiteiten  van  de  werkgroep,  was  het  de  bedoeling  een 

beroep doen op één of meerdere externe en onafhankelijke dienstenleverancier(s). Om onnodige kosten 

te  vermijden,  zou  de  werkgroep  voor  louter  logistieke  of  feitelijke  ondersteuning  zonder  enige 

kennisname  van  of  weerslag  op  de  inhoudelijke  werkzaamheden  (zoals:  het  reserveren  van 

vergaderzalen  en  de  overige  nodige  uitrusting,  het  instaan  voor  de  kosten  voor  drukwerken  en 

verzending) wel een beroep blijven doen op de diensten,  infrastructuur en het personeel van het BIPT. 

Omwille van allerlei juridische en administratieve problemen (niet in het minst het probleem dat luidens 

artikel 7 BIPT‐wet het BIPT moet  instaan voor het secretariaat van het Raadgevend Comité, terwijl het 

Comité  net  aanbevelingen moet  formuleren  over  de  activiteiten  van  het  BIPT)  is  buitengewoon  veel 

kostbare tijd verloren gegaan in een poging om deze taken uit te besteden. Bij gebrek daaraan moesten 

al  deze  taken  (met  inbegrip  van  de  feitelijke  voorbereiding  en  de  opstelling  van  het  rapport  en  de 

aanbevelingen) worden  uitgevoerd  door  de  leden  van de werkgroep  zelf, wat  eveneens  tot  onnodige 

vertragingen heeft geleid. [alinea] Het Comité is dan ook van oordeel dat het omwille van de vereiste 

van onafhankelijkheid en om zijn opdracht efficiënt uit te kunnen voeren noodzakelijk is het juridische‐

administratieve  ader  van  het  Comité  op  punt  te  stellen.  Een  duidelijk  en  stabiel  kader  (inclusief 

organisatiestructuur,  budgettair  kader  en  logistieke  middelen)  waarbinnen  het  Comité  in  alle 

onafhankelijkheid kan beslissen over de administratieve en wetenschappelijke ondersteuning van de 

activiteiten van deze werkgroep “aanbevelingen BIPT” is een conditio sine qua non voor het opstellen 

van een volgend rapport over de activiteiten van het BIPT.”1824. 

BIPT – EVALUATIE JURIDISCH STATUUT – CONCLUSIES – FRAGMENTATIE – De bovenstaande analyses nopen ons tot 

de volgende conclusies in verband met het administratief en hiërarchisch toezicht over het BIPT. Terwijl 

er zich op het vlak van het administratieve toezicht over de organisatie en werking van het BIPT geen al 

te grote onvolkomenheden lijken voor te doen, kan niet hetzelfde worden gezegd over het inhoudelijke 

of  hiërarchische  toezicht  over  de  tenuitvoerlegging  van  zijn  bevoegdheden  door  het  BIPT.  De 

verschillende  bestaande  instrumenten  zijn  ofwel  ontoereikend  met  het  oog  op  de  na  te  streven 

doelstelling  (bijvoorbeeld:  de  mogelijkheid  voor  de  minister  om  het  hof  van  beroep  te  Brussel  te 

adiëren), ofwel al te gebrekkig georganiseerd om enig nuttig effect te kunnen ressorteren (bijvoorbeeld: 

de totnogtoe niet uitgewerkte, noch toegepaste mogelijkheid voor de ministerraad om beslissingen van 

het BIPT  te  schorsen). Op sommige vlakken zijn de  instrumenten die  tot efficiënt  toezicht of controle 

zouden kunnen bijdragen gewoon onvoldoende coherent of ambitieus geformuleerd  (bijvoorbeeld: de 

gebrekkige  informatieverplichtingen die op het BIPT rusten  in zijn relaties met onder meer de minister 

bevoegd voor telecommunicatie en met de regering). Op dit punt zijn wij van oordeel dat minstens de 

procedure  in verband met de  schorsing van beslissingen van het BIPT door de ministerraad dringend 

geoperationaliseerd dient te worden. De Koning dient de lijst van schorsbare beslissingen vooralsnog en 

                                                            
1824

 RAADGEVEND COMITÉ  VOOR DE  TELECOMMUNICATIE, Aanbevelingen betreffende de  activiteiten  van het BIPT  ‐ 2008, Brussel, 13 
oktober 2008, www.rct‐cct.be, 5. 
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spoedig  aan  te  nemen.  De  meest  discretionaire  beslissingen  van  het  BIPT  (bijvoorbeeld:  minstens 

diegene  in verband met marktregulering) dienen op deze  lijst voor te komen. Zoals de Raad van State 

voorstelde, kan voor het identificeren van de meest discretionaire bevoegdheden van het BIPT gekeken 

worden naar de beslissingen waarvoor ook de Europese Commissie over de mogelijkheid  tot  toezicht 

beschikt. 

BIPT –  EVALUATIE  JURIDISCH  STATUUT –  CONCLUSIES – ONVOLDOENDE  TOEZICHT OP  TOEZICHTHOUDER – Bovendien 

beperken nagenoeg alle door de wet voorziene instrumenten zich tot een bijsturing ex post. De minister 

kan  een  beroep  instellen  tegen  een  door  het  BIPT  genomen  beslissing,  en  de  ministerraad  kan  

deze   – mogelijkerwijs –      schorsen. Noch de minister, noch de  regering beschikken echter over een 

afdoend  of  efficiënt middel  op  het  toekomstig  beleid  van  het  BIPT mee  te  bepalen. Om  hieraan  te 

remediëren zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan het voorzien van een goedkeuring door de 

minister van de halfjaarlijkse beheersplannen. De minister (of de regering) zouden op die manier immers 

niet betrokken zijn bij de concrete tenuitvoerlegging van de beslissingen van het BIPT, maar wel bij het 

bepalen van de algemene beleidslijnen ervan. Daarnaast lijkt het ons aangewezen dat telkens wanneer 

de Raad van het BIPT dient te worden herbenoemd tussen de minister en de Raad een strategische nota 

voor de komende zes  jaren zou worden overeengekomen. De  invoering van deze beide  instrumenten 

lijkt  ons  noodzakelijk  teneinde  de  politieke  verantwoordelijkheid  van  de  uitvoerende macht  voor  de 

tenuitvoerlegging  van  zijn  bevoegdheden  door  het  BIPT  in  ere  te  herstellen.  Bovendien  zou  deze 

werkwijze  toelaten  de  vicieuze  cirkel  van  positieve  evaluatie  op  basis  van  weinig  ambitieuze 

beheersplannen  te doorbreken. Voor  alle duidelijkheid: het  is  geenszins onze  bedoeling om  terug  te 

keren  naar  een  situatie  van  volledige  voogdij  over  de  individuele  beslissingen  van  het  BIPT  door  de 

minister. Wel zijn wij ervan overtuigd dat, door het BIPT een duidelijkere volmacht of opdracht te geven, 

de toezichthouder zijn bevoegdheden  in de  toekomst  juist meer autonoom en met meer proactiviteit 

zou kunnen uitoefenen.  In die zin zijn wij van oordeel dat precies de quasi volledige abstractie die de 

huidige  wet‐  en  regelgeving  maakt  van  de  problematiek  van  de  aansturing  van  het  BIPT  (of  het 

ontbreken  van  een  duidelijk  ‘mandaat’)  in  het  verleden  aanzienlijk  heeft  bijgedragen  tot  het weinig 

proactieve of assertieve optreden van het BIPT. Het overstijgen of remediëren daarvan levert dus twee 

vliegen  in één klap op: het democratische toezicht over de markttoezichthouder wordt hersteld, en de 

toezichthouder kan zijn bevoegdheden voortaan op een minder ondoorgrondelijke wijze uitoefenen, en 

in alle transparantie een “visie” of “beleid” voor de sector waarvoor hij bevoegd is ontwikkelen. 

BIPT  –  EVALUATIE  JURIDISCH  STATUUT  –  SAMENWERKING  RAAD  VOOR  DE MEDEDINGING  –  Tenslotte  zijn we  van 

mening  dat  ook  de  informatie‐uitwisseling  en  samenwerking  tussen  het  BIPT  en  de  Raad  voor  de 

mededinging dringend dient te worden herbekeken  in het  licht van het afstemmen van het beleid van 

beide  instanties, en het  vermijden  van overlappende of  tegenstrijdige bevoegdheden of beslissingen. 

Het  is  echter nog maar de  vraag of het naar  verluidt  (al bijna  10  jaar) op  stapel  staande  koninklijke 

besluit bij machte zal zijn om deze doelstellingen te realiseren. De kans daartoe lijkt ons eerder beperkt, 

aangezien heel wat bepalingen (zowel wat betreft de samenwerking in het algemeen, als  in een aantal 

bijzondere  gevallen,  als  wat  betreft  de  vertrouwelijkheid  en  de  informatie‐uitwisseling  tussen  de 

betrokken overheden)  in de huidige WBEM, BIPT‐wet en WEC weinig of niet op elkaar zijn afgestemd. 

Een grondiger herziening van de verhouding tussen deze beide instanties lijkt zich bijgevolg in onze ogen 
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op te dringen, met dien verstande dat allicht best ook ineens met diezelfde problematiek in andere nuts‐ 

of netwerksectoren rekening wordt gehouden. 

Afdeling C. Overige  toezichthoudende  instanties  inzake  elektronische 

communicatie 

I. Geschillenbeslechting: Raad voor de mededinging 

1. Oorsprong: Kamer voor Interconnectie 

GESCHILLENBESLECHTING – KAMER VOOR  INTERCONNECTIE –   OPRICHTING –   Om de complexe problematiek van 

interconnectie  te  beheersen,  werd  naar  aanleiding  van  de  volledige  liberalisering  in  1998,  en  in 

uitvoering van de toenmalige Europese richtlijnen een artikel 79ter  ingevoegd  in de WHOB dat bij het 

BIPT een bijzondere  instantie oprichtte, “de Kamer voor  Interconnectie, bijzondere toegang en gedeeld 

gebruik”1825. De Kamer was samengesteld uit drie leden, die door de leidinggevende ambtenaar van het 

BIPT voor elke zaak afzonderlijk werden aangewezen uit de kring van zijn ambtenaren van niveau 11826. 

Bedoeling  van  deze  kamer was  om  “geschillen”  tussen  operatoren  snel  te  laten  oplossen  door  een 

gespecialiseerde afdeling van het BIPT.  

GESCHILLENBESLECHTING – KAMER VOOR INTERCONNECTIE –  BEVOEGDHEDEN –  Zo had de Kamer als opdracht om 

bij  geschillen  inzake  interconnectie,  gelijke  toegang  en  gedeeld  gebruik  op  verzoek  van  één  van  de 

partijen de nodige stappen te nemen om het geschil te beslechten binnen de zes maanden na indiening 

van het verzoek1827.  Bij de uitvoering van die taak mocht de kamer geen instructies ontvangen die erop 

waren  gericht  haar  beslissing  te  beïnvloeden1828. De  administratieve  beslissing  van  de  Kamer  diende 

gemotiveerd te zijn en onder meer rekening te houden met een aantal mogelijk tegenstrijdige belangen, 

zoals de belangen van de gebruikers, de  relatieve marktposities van de partijen, het behoud van een 

onvervalste marktstructuur en het algemeen belang1829. Ingeval van een zware of onmiddellijke inbreuk 

op de voorschriften voor de telecommunicatiesector, kon de Kamer bewarende maatregelen opleggen 

met het oog op de garantie van de continuïteit van de werking van de telecommunicatiediensten, na de 

partijen  te hebben gehoord1830. Tenslotte diende de Kamer haar beslissingen  in beginsel openbaar  te 

maken en ter kennis te geven aan de partijen1831. Over de uitvoering van de beslissingen van de Kamer 

                                                            
1825 Art. 20 Liberaliseringwet 1997. 

1826
 Art. 79ter, §1 al. 1 WHOB, zoals ingevoegd door art. 20 liberaliseringswet. 

1827
 Art. 79ter, §2 WHOB, zoals ingevoegd door art. 20 liberaliseringswet.. 

1828
 Art. 79ter, §1 al. 3 WHOB, zoals ingevoegd door art. 20 liberaliseringswet. 

1829
 Art. 79ter, §3 WHOB, zoals ingevoegd door art. 20 liberaliseringswet.. 

1830
 Art. 79ter, §3 WHOB, zoals ingevoegd door art. 20 liberaliseringswet. 

1831
 Art. 79ter, §5 WHOB, zoals ingevoegd door art. 20 liberaliseringswet.. 
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diende het BIPT te waken1832. Later werd de bevoegdheid van de Kamer uitgebreid tot geschillen inzake 

huurlijnen1833 en ontbundelde toegang tot het aansluitnet1834. 

GESCHILLENBESLECHTING – KAMER VOOR INTERCONNECTIE –  WERKING EN PROCEDURE – KB –  De werking van en de 

procedure voor de Kamer voor Interconnectie werden vastgesteld bij koninklijk besluit1835. De artikelen 2 

tot en met 6 ervan regelden het concrete verloop van de procedure, die door aangetekend schrijven op 

gang werd gebracht. Na de indiening van het verzoek, beschikte de Kamer voor Interconnectie over zes 

maanden  tijd  om  het  geschil  te  beslechten.  Het  BIPT  was  verplicht  om  in  het  Belgisch  Staatsblad 

mededeling te doen van de partijen, de datum en de beknopte inhoud van de beslissing. De artikelen 7 

en 8 van het KB regelden de samenstelling en werking van de Kamer. Verder bevatten de artikelen 9 tot 

en met 13 de nadere regels met betrekking tot het verloop van de procedure. Luidens de artikelen 9, §5 

en 12 waren de zittingen en beraadslagingen vertrouwelijk.  In de artikelen 10 en 11 van het KB werd 

tenslotte uitgebreid ingegaan op de bewarende maatregelen en deskundigenonderzoeken die de Kamer 

kon bevelen. 

GESCHILLENBESLECHTING  –  KAMER  VOOR  INTERCONNECTIE  –    BEOORDELING  –    De  uiteindelijke  “Kamer  voor 

Interconnectie,  huurlijnen,  ontbundelde  toegang  tot  het  aansluitnet  en  gedeeld  gebruik”  heeft  haar 

doelstelling echter nooit kunnen waarmaken en heeft slechts een beperkt aantal beslissingen kunnen 

afronden1836.  Als  administratieve  overheid1837  kon  zij  immers  geen  uitspraak  doen  over  subjectieve 

                                                            
1832

 Art. 75, §9 WHOB, zoals ingevoegd door art. 17 liberaliseringswet. 

1833
 KB 4 maart 1999 koninklijk besluit tot aanpassing van sommige bepalingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 

hervorming  van  sommige  economische  overheidsbedrijven  aan  de  richtlijnen  van  de  Europese  Unie  en  tot  wijziging  van 
sommige bepalingen van die wet met betrekking tot de universele dienstverlening, BS 14 april 1999. 

1834
 Wet 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS 3 januari 2001, err. 13 januari 2001. 

1835
 KB 4 oktober 1999 houdende de werking van en de procedure voor de Kamer voor Interconnectie, huurlijnen, bijzondere 

toegang en gedeeld gebruik, BS 24 november 1999, later gewijzigd door het KB 13 maart 2001 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 4 oktober 1999 houdende de werking en de procedure voor de Kamer voor  interconnectie, huurlijnen, bijzondere 
toegang en gedeeld gebruik, BS 24 april 2001. Voor een bespreking van het ontwerp‐KB van 1999, zie: D. STEVENS, "Kort Nieuws: 
Telecommunicatie. Ministerraad 12 juni: Coördinatie en uitvoering Wet van 21 maart 1991", Computerr. 1998/5, 255‐256. 

1836
  Beslissingen  van  de  Kamer  voor  interconnectie,  huurlijnen,  bijzondere  toegang  en  gedeeld  gebruik:  1°  Kamer  voor 

interconnectie  3  juni  2002,  NV  TELENET  /  NV  BELGACOM,  www.bipt.be  (Mededeling  van  het  Belgisch  Instituut  voor 
postdiensten en telecommunicatie krachtens artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 houdende de werking 
van en de procedure voor de Kamer voor  Interconnectie, huurlijnen, bijzondere  toegang en gedeeld gebruik, BS 24 oktober 
2002);  2°  Kamer  voor  interconnectie  5  oktober  2000  en  27  oktober  2000,  NV  CODENET  /  NV  BELGACOM,  www.bipt.be 
(Mededeling  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en  telecommunicatie  krachtens  artikel  6,  §  2,  van  het  koninklijk 
besluit  van  4  oktober  1999  houdende  de  werking  van  en  de  procedure  voor  de  Kamer  voor  Interconnectie,  huurlijnen, 
bijzondere toegang en gedeeld gebruik, BS 29 december 2000); 3° Kamer voor interconnectie 5 juni 2000, NV GTS Belgium / NV 
BELGACOM, www.bipt.be (Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie krachtens artikel 6, § 
2 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 houdende de werking van en de procedure voor de Kamer voor Interconnectie, 
huurlijnen, bijzondere toegang en gedeeld gebruik, BS 16 september 2000); 4° Kamer voor interconnectie 8 maart 2000 en 20 
juni  2000,  NV  MOBISTAR  /  NV  BELGACOM,  www.bipt.be  (Mededeling  van  het  Belgisch  Instituut  voor  postdiensten  en 
telecommunicatie  krachtens  artikel  6,  §  2,  van  het  koninklijk  besluit  van  4  oktober  1999  houdende  de werking  van  en  de 
procedure voor de Kamer voor Interconnectie, huurlijnen, bijzondere toegang en gedeeld gebruik, BS 2 september 2000). 

1837
 Sommigen argumenteerden   – foutief –   dat de Kamer een administratief rechtscollege zou zijn: H. MATTHIJS, “De federale 

overheidsbedrijven: een analyse van de wet van 21 maart 1991”, TBP 2000, nr. 6, 441 (425‐448). 
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burgerlijke rechten. Artikel 144 Gw. behoudt het beslechten van dergelijke geschillen immers uitsluitend 

voor aan de rechtbanken van de rechterlijke orde. Deze problematische situatie, waarbij de Kamer zich 

niet mocht uitspreken over subjectieve burgerlijke  rechten  (zoals onder meer het eigendomsrecht, of 

contractuele bepalingen of verhoudingen tussen operatoren) werd in de praktijk omzeild door te stellen 

dat de beslissing van de Kamer niet verwijst naar het subjectieve recht van een operator ten opzichte 

van een andere, maar werkelijk naar de objectieve plicht die elke operator in België moet naleven in het 

kader van de wet, zoals deze wordt toegepast door het BIPT.  In dat verband stelde de Kamer  in haar 

(eerste)  beslissing  van  8 maart  2000  over  het  begrip  “geschil”    ‐  o.i. weinig  overtuigend  of  ter  zake 

dienend ‐  dat: 

 “een geschil een onenigheid is tussen twee (of meer) partijen over een of meer gegeven punten; 

 het  bestaan  van  een  geschil  moet  worden  bewezen  in  het  dossier  dat  aan  de 

geschillenbeslechtende  instantie wordt  overgezonden  bij  de  neerlegging  van  het  verzoek  om 

tussenkomst van die instantie; 

 het  lopen  van  onderhandelingen  tussen  de  partijen  na  het  verzoek  tot  tussenkomst  van  de 

geschillenbeslechtende instantie het bestaan van een geschil niet uitsluit; 

 het feit dat één van de partijen zijn relatie tot de andere partij(en) niet als een conflict beschouwt 

geenszins beslissend is”1838. 

Ook de pogingen om de geschillenbeslechtende functie van de Kamer voor Interconnectie als arbitrage 

te  beschouwen, waren  overigens  systematisch  vastgelopen  op  de  bezwaren  van  de  Raad  van  State, 

onder meer  in verband met de onpartijdigheid van de arbiters en het  feit dat overeenkomstig artikel 

1710  Ger.  W.  enkel  de  voorzitter  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  de  uitspraak  bindend  kan 

verklaren1839. Het was dus al geruime tijd duidelijk dat aanzienlijke verbeteringen aan dit regime dienden 

te worden aangebracht1840. Tegen deze het procedurebesluit  in verband met de Kamer werd destijds 

door Belgacom overigens een beroep tot vernietiging  ingesteld bij de Raad van State1841, aangezien de 

maatschappij van oordeel was dat haar recht van verdediging onvoldoende werd gewaarborgd. 

                                                            
1838

  Kamer  voor  interconnectie  8 maart  2000, NV MOBISTAR  / NV  BELGACOM, www.bipt.be  (Mededeling  van  het  Belgisch 
Instituut  voor  postdiensten  en  telecommunicatie  krachtens  artikel  6,  §  2,  van  het  koninklijk  besluit  van  4  oktober  1999 
houdende de werking  van en de procedure  voor de Kamer  voor  Interconnectie, huurlijnen, bijzondere  toegang  en  gedeeld 
gebruik, BS 2 september 2000). 

1839  Adv.RvS  bij  het  wetsontwerp  tot  wijziging  van  de  wet  van  21 maart  1991  betreffende  de  hervorming  van  sommige 
economische  overheidsbedrijven  teneinde  het  reglementaire  kader  aan  te  passen  aan  de  verplichtingen  die  inzake  vrije 
mededinging en harmonisatie op de markt voor  telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de 
Europese Unie, Parl.St. Kamer 1997‐98, nr. 1265/1, 168‐170 en de verwijzingen aldaar. 

1840
 T. ZGAJEWSKI, “Les incertitudes judiciaires dans les télécommunications: un révélateur du malaise juridictionnel belge face à 

la libéralisation européenne?”, JT 2000, 511 (505‐516), die de bezwaren verder toelicht en uiteenzet hoe zij eerst niet, en naar 
aanleiding van de nieuwe BIPT‐wet in 2003 wel in rekening werden genomen door de wetgever. 

1841
 RvS, nr. G/A 89131/IX‐2183 (nog hangende procedure).  
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2. Hervorming: Raad voor de Mededinging 

GESCHILLENBESLECHTING  –  RAAD  VOOR  DE MEDEDINGING  –    BEVOEGDHEDEN  EN  STATUUT  –  OVERZICHT  –   De wet 

rechtsmiddelen en geschillenbeslechting opteerde er in 2003 uiteindelijk voor om alle geschillen tussen 

telecommunicatieoperatoren  of  leveranciers  van  telecommunicatiediensten  met  betrekking  tot 

interconnectie,  huurlijnen,  bijzondere  toegang,  ontbundelde  toegang  tot  het  aansluitnet  en  gedeeld 

gebruik tussen operatoren1842, die door het BIPT niet kunnen worden verzoend overeenkomstig artikel 

14 §1, 4° BIPT‐wet, aan de Raad voor de mededinging1843 toe te vertrouwen1844. Overeenkomstig artikel 

20 kaderrichtlijn beschikt de Raad  in beginsel over een termijn van vier maanden, maar de procedure 

voor de Raad wordt wel opgeschort wanneer er een beroep wordt gedaan op de verzoeningsprocedure 

voor het BIPT1845. Tijdens het onderzoek van die geschillen door de Raad voor de mededinging vaardigt 

het BIPT een vertegenwoordiger af, die samen met de verslaggever van de Dienst voor de mededinging 

het dossier onderzoekt1846. Het BIPT dient ervoor te zorgen dat de beslissingen van de Raad ten uitvoer 

worden gelegd1847. Gelet op de Europese functionele definitie van de nationale regelgevende instantie, 

moet  de  geschillenbeslechtende  instantie  voldoen  aan  alle  daarmee  gepaard  gaande  institutionele 

vereisten  (namelijk  vooral:  over  de  vereiste  onafhankelijkheid  beschikken  en  de  geharmoniseerde 

beleidsdoelstellingen en –beginselen toepassen)1848. Tenslotte voerde de wet van 2009 de mogelijkheid 

in om tegen deze besluiten van de Raad voor de mededinging een rechtsmiddel in te stellen bij het hof 

van beroep te Brussel, dat bij zijn oordeel over een volle rechtsmacht beschikt1849. Hierbij kan worden 

opgemerkt dat voorzover deze specifieke regeling en procedure al noodzakelijk was   ‐ hetgeen  in onze 

ogen niet het geval is ‐  het toch verkieslijk zou zijn geweest om niet nóg een afzonderlijke procedure te 

voorzien,  maar  te  verwijzen  naar  het  algemene  beroep  tegen  beslissingen  van  de  Raad  voor  de 

mededinging en zijn voorzitter op grond van artikel 75 WBEM. 

GESCHILLENBESLECHTING – RAAD VOOR DE MEDEDINGING –   PROCEDURE – Opmerkelijk is verder dat de wetgever 

blijkbaar vergat een procedure uit te werken voor de behandeling van geschillen door de Raad voor de 

                                                            
1842

 Alsook geschillen tussen postoperatoren met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de bepalingen van hun vergunning. 

1843
 Door artikel 117 Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, BS 28 juli 2006 werd de verwijzing naar de “oude” Raad 

voor  de  Mededinging  in  artikel  4  Wet  Rechtsmiddelen  vervangen  door  een  verwijzing  naar  de  “nieuwe”  Raad  (met 
inwerkingtreding op dezelfde datum als de nieuwe mededingingswet). 

1844
 Art. 4 al. 1 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 posten telecommunicatiesector, BS 24 
januari 2003, err. 4 juni 2003 (hierna verkort weergegeven als: “wet Rechtsmiddelen en Geschillenbeslechting”), gewijzigd door 
art. 117 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (1), BS 28 juli 2006 en door wet 31 mei 2009 houdende wijzigingen aan 
de wet  van 17  januari 2003 betreffende de  rechtsmiddelen en de  geschillenbeslechting naar aanleiding  van de wet  van 17 
januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post‐ en telecommunicatiesector, BS 10 juli 2009. 

1845
 Zie: artikel 14 §1, 4° BIPT-wet. 

1846
 Art. 4, al. 2 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. 

1847
 Art. 4, al. 3 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. 

1848
 Supra Afdeling B. “Institutionele eisen”, p. 249 e.v. 

1849
 Art. 4, al. 4 en 5 wet 31 mei 2009 houdende wijzigingen aan de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en 

de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de 
Belgische post‐ en telecommunicatiesector, BS 10 juli 2009. 
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mededinging.  Op  het  terrein  bleven  de  complicaties  bij  de  eerste  toepassing  van  artikel  4  wet 

rechtsmiddelen en geschillenbeslechting echter beperkt en werd in overleg met de partijen afgesproken 

hoe de  rechtspleging zou worden georganiseerd. Daarbij werd mutatis mutandis de procedure  inzake 

restrictieve mededingingspraktijken gevolgd1850.  

GESCHILLENBESLECHTING – RAAD VOOR DE MEDEDINGING –  PRAKTIJK – TPC –  Op 1 september 2006 nam de Raad 

voor de mededinging voor het eerst een beslissing op grond van artikel 4, al. 1 wet rechtsmiddelen en 

geschillenbeslechting  in een geschil tussen The Phone Company (TPC) en Belgacom Mobile (BMB) over 

het  gebruik  van  gsm‐gateways  (of  simboxen)1851.  Een  gsm‐gateway  is  een  toestel  dat  oproepen 

vertrekkend van een toestel aangesloten op een vast netwerk naar een gsm‐netwerk omvormt tot een 

gsm‐gsm‐oproep1852. Door die transformatie worden de hogere gesprekskosten voor de oproep van het 

vaste  netwerk  naar  het  mobiele  netwerk  vermeden.  De  inhoud  van  het  aan  de  Raad  voor  de 

mededinging  voorgelegde  geschil,  wordt  in  de  hierna  volgende  paragrafen    ‐  die  grotendeels  zijn 

gebaseerd op het jaarverslag 2006 van de Raad voor de mededinging1853 ‐  toegelicht. 

GESCHILLENBESLECHTING – RAAD VOOR DE MEDEDINGING –   TPC – SITUERING –   TPC had een aantal van die gsm‐

gateways met o.m. simkaarten van BMB geïnstalleerd ten behoeve van derden, zodat de oproepen van 

die  derden    –  ook  al waren  ze  afkomstig  van  een  vast  netwerk  –   door BMB  als  “on‐net”‐oproepen 

werden  afgewikkeld  en  gefactureerd.  BMB  ontving  van  TPC  voor  die  oproepen  weliswaar  het 

eindgebruikerstarief, maar dit lag lager dan de mobiele gespreksafgiftetarieven1854 die het anders aan de 

vaste netwerkoperatoren had kunnen aanrekenen. BMB maakte eind 2004 dan ook nieuwe tarieven en 

voorwaarden  bekend  voor  de  afgifte  op  haar  netwerk  van  gesprekken  die  in  gsm‐gateways  waren 

omgezet  in “on‐net”‐oproepen. Deze tarieven waren gebaseerd op de  (hogere)  interconnectietarieven 

voor gespreksafgifte op haar mobiel netwerk.  Toen TPC die nieuwe tarieven weigerde, sloot BMB haar 

netwerk voor TPC af, eerst tijdelijk  (enkele uren)  in december 2004, tenslotte permanent  in de zomer 

van 2005, en dit ondanks de stappen die TPC inmiddels had gezet bij het BIPT1855 en bij de voorzitter van 

                                                            
1850

 Raad voor de Mededinging, Jaarverslag 2006, http://mineco.fgov.be (report_competition_2006_nl.pdf), 53. 

1851
 Raad voor de Mededinging 1 september 2006, nr. 2006‐P/K‐14, BS 3 oktober 2006 (Zaak MEDE‐P/K‐05/0073: NV The Phone 

Company/NV Belgacom Mobile), http://mineco.fgov.be (14_2006pk14_The_Phone_Company_Belgacom_Mobile.pdf).  Zie voor 
korte  toelichtingen: D.  STEVENS, en N.  VAN EIJK,  "Rubriek Telecommunicatie", Computerr. 2006/06, 308‐310 en D. GILLIS,  "The 
Belgian Competition Council settles dispute on GSM gateways and voice call tariffs in cooperation with the Telecommunications 
Regulator (The Phone Company/Belgacom)", EU Competition Laws e‐bulletin, December 2006, Vol. II.  

1852
 Med.R.BIPT 4 augustus 2004 met betrekking tot de gsm‐gateways, www.bipt.be (nr. 2374), later gewijzigd door Med.R.BIPT 

20 juni 2007 tot wijziging van de mededeling van 4 augustus 2004 betreffende de GSM gateways, www.bipt.be (nr. 2396). 

1853
 Raad voor de Mededinging, Jaarverslag 2006, http://mineco.fgov.be (report_competition_2006_nl.pdf), 52‐57. 

1854
 Ook vaak aangeduid met de Engelstalige term: “mobile termination rates”, of afgekort tot “MTR”. 

1855
 De Raad van het BIPT legde BMB bij wijze van voorlopige maatregel het verbod op om TPC de toegang tot haar netwerk te 

ontzeggen, zie de: Besluiten van de Raad van het BIPT van 21 januari 2005 en van 21 februari 2005, genomen met toepassing 
van artikel 20 BIPT‐wet. Deze besluiten werden door BMB aangevochten voor het hof van beroep te Brussel, waarbij het Hof 
weliswaar het verzoek om schorsing verwierp (Brussel (9de k.) 15 februari 2005, AR 2005/296, nr. 1041, www.bipt.be (nr. 2026)  
en  Brussel (9de k.) 18 maart 2005, AR 2005/588, www.bipt.be (nr. 2029)) maar ten gronde wel opmerkte dat de beslissingen 
onvoldoende gemotiveerd waren. Later stelde het hof (Brussel (9de k.) 7 april 2006, AR 2005/296 en AR 2005/588, nr. 2898, 
www.bipt.be (nr. 2027)) een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie. Dit verzoek om uitleg, onder meer over de draagwijdte 
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de rechtbank van koophandel te Brussel1856. Op 9 december 2005 heeft TPC zich dan tot de Raad voor de 

mededinging gewend om te horen zeggen voor recht dat het voorstel van BMB met betrekking tot de 

tarieven voor bijzondere toegang onwettig  is, zodat die tarieven niet opgelegd konden worden, en dat 

BMB  TPC  onterecht  van  haar  netwerk  heeft  afgesloten,  alsook  om  te  horen  bevelen  dat  BMB  TPC 

opnieuw moest aansluiten aan de tarieven die oorspronkelijk door BMB werden toegepast in relatie met 

TPC, onder verbeurte van een dwangsom. 

GESCHILLENBESLECHTING – RAAD VOOR DE MEDEDINGING –  TPC – ONTVANKELIJKHEID  –  De Raad verwierp in eerste 

instantie de exceptie van onbevoegdheid die BMB had opgeworpen op grond van de overweging dat 

TPC bij de Raad geen geschil in de zin van artikel 4 van de wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting 

aanhangig had gemaakt. TPC maakte  immers aanspraak op “eindgebruikerstarieven”, hetgeen volgens 

BMB geen deel uitmaakte van de notie “bijzondere toegang”. De Raad was evenwel van oordeel dat het 

Europese regelgevende kader, meer bepaald artikel 20 kaderrichtlijn, noopte tot een ruime interpretatie 

van artikel 4 (dat overigens van openbare orde  is), en dat het verzoek van TPC – wanneer er naar het 

werkelijke  voorwerp werd  gekeken,  afgezien  van  de  formele  bewoordingen  – wel  degelijk  onder  de 

(ruime)  notie  van  “bijzondere  toegang”  viel,  want  betrekking  had  op  een  vorm  van  toegang  tot 

netwerken  of  diensten  die  verschilde  van  de  ‘gewone’  toegang  die  aan  de  meerderheid  van  de 

gebruikers aangeboden werd. 

GESCHILLENBESLECHTING – RAAD VOOR DE MEDEDINGING –   TPC – GEGRONDHEID –   De kernvraag die de Raad  in 

dat geschil diende te beantwoorden, was of BMB ertoe verplicht was die oproepen vanuit gsm‐gateways 

te termineren op haar netwerk, en zo  ja, tegen welke voorwaarden. Op basis van een analyse van het 

regelgevend kader voor de elektronische‐communicatiesector stelde de Raad vast dat de onderhavige 

zaak nog onder het “oude” kader beoordeeld moest worden, zolang het BIPT de  relevante markt nog 

niet had geanalyseerd onder de nieuwe regels (meer bepaald “markt 15: Toegang en gespreksopbouw 

op  openbare mobiele  telefoonnetwerken”  in  de  toenmalige  aanbeveling marktanalyse  2003)1857.  De 

Raad  besloot  bijgevolg  dat  hij  zijn uitspraak  niet hoefde  uit  te  stellen  totdat  het Hof  van  Justitie de 

prejudiciële  vragen  van  het  hof  van  beroep  te  Brussel  ter  uitlegging  van  diverse  bepalingen  in  de 

elektronische‐communicatierichtlijnen uit 2002 zou hebben beantwoord. 

GESCHILLENBESLECHTING  –  RAAD  VOOR  DE  MEDEDINGING  –    TPC  –  ARTIKEL  109TER  WHOB  –  De  voor  het 

voorliggende  geschil  relevante wetsbepaling    –  namelijk:  artikel  109ter,  §  3,  eerste  lid WHOB1858  –  

                                                                                                                                                                                                
van het  concept  “toegang”  in  artikel 2,  a)  toegangsrichtlijn, werd midden 2007 evenwel door de  voorzitter  van de  tweede 
kamer van het Hof van Justitie van de rol gehaald nu de verzoekende partij voor het Brusselse hof van beroep (BMB) van de 
verdere procedure had afgezien (zie: HvJ 11 juli 2007, C‐190/06 en Brussel (9de k.) 8 juni 2007, AR 2005/296 en AR 2005/588, 
nr. 4585, www.bipt.be (nr. 2380)). 

1856
 Voorz. Kh. Brussel 8 juli 2005, die de stakingsvordering evenwel afwees. 

1857
 Art. 162 WEC. 

1858
 Gewijzigd door art. 7, A), KB 4 maart 1999 tot aanpassing van sommige bepalingen van de wet van 21 maart 

1991  betreffende  de  hervorming  van  sommige  economische  overheidsbedrijven  aan  de  richtlijnen  van  de 
Europese  Unie  en  tot  wijziging  van  sommige  bepalingen  van  die  wet  met  betrekking  tot  de 
universeledienstverlening, BS 14 april 1999) en bekrachtigd door wet 3 juli 2000 tot wijziging van de wet van 30 juli 

 



 
 

 
453 
 

schreef  voor  dat  “Elke  organisatie  met  een  sterke  positie  op  de  markt  voor  vaste  openbare 

telefoonnetwerken  of  openbare  mobiele  telefoonnetwerken  of  huurlijndiensten  of 

spraaktelefoniediensten,  verplicht  [was] op niet‐discriminerende wijze  te antwoorden op alle  redelijke 

verzoeken  om  interconnectie  en  aansluiting,  met  name  de  toegang  tot  de  andere  punten  dan  de 

aansluitpunten die aan de meerderheid van de eindgebruikers worden aangeboden.” 

GESCHILLENBESLECHTING  –  RAAD  VOOR  DE  MEDEDINGING  –    TPC  –  “REDELIJK  VERZOEK”  –  Om  de  vraag  te 

beantwoorden wat moest worden verstaan onder een “redelijk” verzoek om aansluiting, zag de Raad 

geen  reden  om  zich  niet  aan  te  sluiten  bij  het  standpunt  van  het  BIPT,  zoals  verwoord  in  diens 

mededeling  van  4  augustus  20041859.  Het  BIPT  stelde  daarin  vast  dat  een  speler  met  een  sterke 

marktpositie (zoals BMB) in beginsel de installatie van een gsm‐gateway ten behoeve van derden moest 

toestaan,  tenzij het  verzoek onredelijk was. Operatoren  zonder  sterke positie op de markt  stond het 

immers vrij hun verkeer af te wikkelen op de meest kostenefficiënte manier en dus te opteren voor de 

installatie  van  een  gsm‐gateway  boven  interconnectie.  Zelfs wanneer  de  gsm‐gateway  een  bron  van 

verstoring  dreigde  te  vormen  van  de  goede werking  van  het  netwerk,  kon  de mobiele  operator  via 

overleg met de exploitant van de gsm‐gateway zijn netwerk zodanig dimensioneren dat een verstoring 

in de toekomst vermeden zou worden. Weliswaar  leek het BIPT zich op het moment van de uitspraak 

meer  terughoudend  te gaan opstellen  ten aanzien van gsm‐gateways  ten behoeve van derden  in  zijn 

marktanalyses onder het nieuwe regelgevend kader dan in zijn mededeling van 4 augustus 2004, vooral 

omdat ze een efficiënt gebruik en beheer van radiofrequenties mogelijk konden doorkruisen. De Raad 

stelde  echter  vast  dat  het  BIPT  vooralsnog  niet  formeel  was  teruggekomen  op  zijn  oorspronkelijke 

standpunt met betrekking tot de rechtmatigheid van het gebruik van gsm‐gateways. Met het BIPT en de 

verslaggever kwam de Raad  tot het besluit dat BMB een vraag van TPC  tot aansluiting van haar gsm‐

gateways niet kon weigeren op de technische gronden die in de mededeling van het BIPT van 4 augustus 

2004  en  in  het  verslag  van  de  verslaggever  onderzocht werden.  Overbelasting  van  het  netwerk  en 

andere technische problemen bleken immers door de mobiele operator opgevangen te moeten kunnen 

worden. Alleen het door TPC gewenste tarief zou kennelijk onredelijk kunnen zijn.  

GESCHILLENBESLECHTING – RAAD VOOR DE MEDEDINGING –  TPC – ARTIKEL 106 WHOB – Krachtens het toenmalige 

artikel 106, § 1 WHOB was BMB als organisatie met een sterke positie op de betrokken markt verplicht 

om  voor  deze  vorm  van  bijzondere  toegang  het  principe  van  de  kostenoriëntering  na  te  leven.  De 

precieze invulling van het kostengeoriënteerde karakter hing echter af van een nog aan de gang zijnde 

analyse door het BIPT van het kostenmodel van BMB. De Raad achtte het dan ook aangewezen om zich 

bij de oplossing van het geschil te houden aan de norm gesteld  in het antwoord van het BIPT aan TPC 

van 28 juli 2005. Daarin merkte het BIPT op dat het eindgebruikerstarief voor “on‐net”‐oproepen slechts 

een onderdeel uitmaakt van de totale kost van de uitbating, en dat ook andere kosten  in aanmerking 

                                                                                                                                                                                                
1979 betreffende de radioberichtgeving en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven, BS 13 juli 2000. Later opgeheven door art. 155 WEC en door art. 150 wet 25 april 2007 

houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007 . 

1859
 Supra 451, voetnoot 1852. 
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genomen moeten worden zoals de activatiekosten en de rental fee per cel. Het aandeel van die kosten 

zou het BIPT evenwel pas kunnen vaststellen na de analyse van het kostenmodel van BMB. 

GESCHILLENBESLECHTING – RAAD VOOR DE MEDEDINGING –  TPC – UITPSRAAK – Op grond van deze overwegingen, 

besloot de Raad dat de door het BIPT in zijn brief van 28 juli 2005 als kostengeoriënteerd voorgestelde 

tarieven als redelijk dienden te worden aangemerkt. Uit zijn beslissing blijkt dat de Raad van mening was 

dat TPC niet zonder meer aanspraak kon maken op de aansluiting van één of meerdere gsm‐gateways 

op het mobiele netwerk van BMB. TPC moest daartoe een schriftelijk verzoek tot aansluiting aan BMB 

richten, waarin het zich bereid moest tonen  tot aansluiting tegen “kostengeoriënteerde  tarieven”, die 

gelijk zijn aan eindgebruikerstarieven te vermeerderen met andere kosten zoals de activatiekosten en 

de rental fee per cel. BMB zou dan verplicht zijn om ten laatste de dertigste dag na deze van ontvangst 

van  het  verzoek  een  concreet  tariefaanbod  te  formuleren  dat  kostengeoriënteerd  zou  zijn  in 

hogervermelde zin en om haar tariefaanbod aan te passen totdat het de goedkeuring van het BIPT zou 

wegdragen. Tenslotte verplichtte de Raad BMB om de gesprekken afkomstig van de simkaarten  in de 

gsm‐gateways van TPC af te geven aan opgeroepenen die op haar mobiel netwerk aangesloten zijn, ten 

laatste de achtste werkdag na de schriftelijke aanvaarding van het aanbod van BMB door TPC. 

GESCHILLENBESLECHTING – RAAD  VOOR  DE MEDEDINGING –    BEOORDELING –   Hoewel de  aanpak om dergelijke 

geschillen aan de Raad voor de mededinging toe te vertrouwen niet volledig onlogisch  lijkt met  in het 

achterhoofd  de  evolutie  van  de  toepassing  van  sectorspecifiek  naar  algemeen  mededingingsrecht, 

dienen hierbij toch enkele kritische bemerkingen te worden geplaatst. Vooreerst blijft het probleem van 

de  subjectieve  rechten  onopgelost,  aangezien men  zich  de  vraag  kan  blijven  stellen  of  de  geschillen 

tussen operatoren niet vaak betrekking zullen hebben op subjectieve burgerlijke rechten1860. Op dat vlak 

kampt  de  procedure  voor  de  Raad  voor  de mededinging  dus  allicht met  dezelfde  problemen  als  de 

vroegere Kamer voor  Interconnectie (die door de BIPT‐wet wordt afgeschaft), met dat verschil dat het 

mogelijke  gebrek  aan  overeenstemming met  artikel  144 Gw.  kennelijk  beter wordt  “gecamoufleerd” 

door  het  feit  dat  de  Raad  voor  de mededinging  in  zijn  gemene mededingingsrechtelijke  rol  als  een 

administratief  rechtscollege wordt  aangemerkt1861.  In  elk  geval  lijkt  de  geschillenbeslechting  voor  de 

Raad  voor  de  mededinging  omwille  van  artikel  144  Gw.  geen  betrekking  te  kunnen  hebben  op 

subjectieve  burgerlijke  rechten,  want  voorzover  dat  wel  het  geval  zou  zijn,  moet  dit  artikel  als 

ongrondwettelijk  worden  beschouwd1862.  Verder  kan  worden  opgemerkt  dat  de  Raad  voor  de 

                                                            
1860 Adv.RvS 5  juni 2002, nr. 33.255/4 bij ontwerp BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 66‐67: “De steller van het 
ontwerp wordt er evenwel opmerkzaam op gemaakt dat, zoals de bevoegdheid van de Kamer  in dit voorontwerp gedefinieerd 
wordt,  zekere  geschillen  die  bij  die  Kamer  aanhangig  zullen  worden  gemaakt  onvermijdelijk  betrekking  zullen  hebben  op 
burgerlijke  rechten.  Krachtens  artikel  144  van  de  Grondwet mogen  die  geschillen  evenwel  niet  onttrokken worden  aan  de 
rechtbanken van de rechterlijke orde. Binnen de rechterlijke orde moeten dan ook  instanties en procedures worden ingesteld die 
het mogelijk maken aan de vereisten van de voormelde  richtlijn  te voldoen.” en de verwijzing aldaar naar: T. ZGAJEWKSI, “Les 
incertitudes  judiciaires  dans  les  télécommunications:  un  révélateur  du malaise  juridictionnel  belge  face  à  la  libéralisation 
européenne?”, JT 2000, 513‐514 (505‐516). De uiteindelijke beslissing van de Raad is in dat opzicht overigens veelzeggend in die 
zin dat ze het geschil tussen de beide partijen zonder twijfel “beslecht”: “als de ene partij (TPC) onder bepaalde voorwaarden 
nog geïnteresseerd is, dient de andere partij (BMB) een kostengeoriënteerd aanbod te formuleren”... 

1861
 Art. 11 WBEM. 

1862
 Zie referentie en citaat in voetnoot 1860. 
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mededinging door zijn geschillenbeslechtende  rol overeenkomstig de  functionele definitie ervan moet 

worden  aangemerkt  en  aangemeld  als  een  “nationale  regelgevende  instantie”  in  de  zin  van  de 

hierboven toegelichte Europese richtlijnen, met alle vereisten vandien (bijvoorbeeld: onafhankelijkheid, 

plicht  tot  informatie‐uitwisseling  en  samenwerking,  toepassen  van  beleidsdoelstellingen  en 

regelgevingsbeginselen). Bij de beslechting van geschillen zal de Raad voor de mededinging zich dus niet 

mogen  beperken  tot  de  loutere  toepassing  van  het  mededingingsrecht,  maar  leggen  de  Europese 

richtlijnen hem de verplichting op om voldoende rekening te houden met de basisdoelstellingen van de 

specifieke  regelgeving  voor  de  elektronische‐communicatiesector1863.  Belangrijk  om  op  te merken  is 

verder  dat  deze  “sectorspecifieke”  vorm  van  geschillenbeslechting  uiteraard  de  toepassing  van  het 

gemene mededingingsrecht, of het voorleggen van het  ‘geschil’ aan de gewone hoven en rechtbanken 

niet  in  de  weg  staat.  Tenslotte  lijkt  ook  de  precieze  afgrenzing  tussen  de  geschillenbeslechtende 

bevoegdheid  van  de Raad  voor  de mededinging  enerzijds,  en de bevoegdheden  van het BIPT  inzake 

toegang1864  anderzijds  weinig  duidelijk.    Kort  samengevat  lijken  er  zich  wat  dat  betreft  een  viertal 

mogelijke situaties aan  te dienen: 1°  indien tijdens de onderhandelingen over toegang  tussen partijen 

geen  overeenstemming  kan  worden  bereikt,  kan  het  BIPT  ingrijpen  ter  waarborging  van  de 

beleidsdoelstellingen  inzake  elektronische  communicatie1865  en  aan  operatoren  die  de  toegang  tot 

eindgebruikers  controleren, kan het BIPT de verplichtingen opleggen die het noodzakelijk acht  in het 

licht van de eind‐tot‐eind‐verbindingen1866; 2° wanneer er tussen marktspelers onenigheid ontstaat, kan 

het BIPT verzoenend optreden1867; 3° na de verzoeningspoging kan het geschil worden voorgelegd aan 

de Raad voor de mededinging1868; 4° “geschillen”  inzake subjectieve rechten kunnen uiteraard worden 

voorgelegd  aan  de  gewone  rechtbanken  en  hoven1869.  De  recente wijzingen1870  lijken  in  dat  opzicht 

weinig  soelaas  te  zullen brengen,  vermits  zij  zich  toespitsen op het onderscheid  tussen de  algemene 

bevoegdheid van het BIPT  inzake het opleggen van  toegangsverplichtingen enerzijds, en het opleggen 

van  toegangsverplichtingen  met  het  oog  op  het  verzekeren  van  de  eind‐tot‐eind‐verbindingen 

anderzijds1871  en dus weinig  tot  geen  verheldering brengen over de mogelijke  verdere  stappen  in de 

procedure. 

                                                            
1863

 Art. 20, 3. kaderrichtlijn. 

1864
 Zie onder meer art. 51 en 52 WEC. 

1865
 Art. 51 §1 WEC. 

1866
 Art. 51 §2 WEC. 

1867
 Art. 14 §1, 4° BIPT‐wet. 

1868
 Art. 4 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting 

1869 De complexiteit van het jurisdictioneel toezicht in de elektronisch‐communicatiesector  in het algemeen, en de afwijkende 
regeling in verband met geschillen inzake toegang en interconnectie worden onder meer bekritiseerd door: Ch. SCHURMANS, “Les 
recours  jurisdictionnels contre  les décisions des autorités de régulation dans  le secteur des communications électroniques en 
Belgique”, RDTI 2007, nr. 27, 67‐83. 

1870
 Art. 12 wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 4 juni 2009. 

1871
 MvT bij ontwerp van wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen  inzake elektronische communicatie, Parl.St. Kamer 

2008‐09,  nr. 1813/001, 12‐13. 
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II. Rechtsmiddelen: Hof van beroep te Brussel 

1. Wettelijke grondslag 

RECHTSMIDDELEN  –  BIPT‐BESLUITEN  –  UITGANGSPUNT  –  Op  grond  van  artikel  14  RvS‐wet  is  de  afdeling 

rechtspraak  van  de  Raad  van  State  bevoegd  om  bij  wijze  van  arresten  uitspraak  te  doen  over  de 

beroepen tot nietigverklaring van de onderscheiden administratieve overheden. Zodoende kon sinds de 

oprichting ervan  tegen de beslissingen  van het BIPT een  vernietigingsberoep worden  ingesteld bij de 

Raad van State. Bij marktspelers groeide echter ongenoegen over de trage behandeling van de zaken en 

de rechtsonzekerheid die daaruit voortvloeide. 

RECHTSMIDDELEN  –  BIPT‐BESLUITEN  –  HERVORMING  2003  –  OVERZICHT  –  Om  tegemoet  te  komen  aan  die 

verzuchtingen enerzijds, en aan zijn Europese verplichtingen (artikel  4 kaderrichtlijn draagt de lidstaten 

immers op te voorzien  in een efficiënte beroepsprocedure bij een  instantie die onafhankelijk  is van de 

betrokken  partijen,  en  die  ook  de  feiten  van  de  zaak  op  afdoende wijze  in  aanmerking  kan  nemen) 

anderzijds, werd naar aanleiding van de hervorming van het  institutionele kader  in 2003 een wijziging 

doorgevoerd1872.  Zo  stipuleert  artikel  2  wet  rechtsmiddelen  en  geschillenbehandeling  dat    –  naar 

analogie met wat  geldt  voor  beslissingen  van  de  Raad  voor  de mededinging  en  haar  voorzitter1873–  

tegen  de  besluiten  van  het  BIPT  een  rechtsmiddel  kan worden  ingesteld  bij  het  hof  van  beroep  te 

Brussel. Ook voor de minister wordt expliciet  in de mogelijkheid voorzien dergelijk  rechtsmiddel  in  te 

stellen1874. Het rechtsmiddel heeft  in principe geen schorsende werking. Enkel  in een aantal specifieke 

gevallen  (met  name:  wanneer  het  wordt  ingesteld  tegen  de  beslissing  van  het  BIPT  om  een 

administratieve  boete  op  te  leggen,  ingeval  van  herhaaldelijke  overtredingen,  of  ingeval  van  een 

overtreding  van  een  specifieke  bepaling  i.v.m.  de  postsector),  of wanneer  het Hof  de  schorsing  zelf 

uitspreekt,  heeft  het  rechtsmiddel  schorsende werking.  Voor  alle  overige  procedurele  aspecten  zou 

subsidiair het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn. 

RECHTSMIDDELEN  –  BIPT‐BESLUITEN  –  LATERE  WIJZIGINGEN    2003‐2005  –  Aan  deze  regeling  werden  al  vrij 

spoedig twee maal wijzigingen aangebracht. Vooreerst voerde de programmawet van eind 20031875 een 

bijkomende  geval  in  van  schorsende  werking  van  het  rechtsmiddel,  namelijk  ingeval  van  bepaalde 

beslissingen in verband met de postsector. Daarnaast voerde de wetgever in 2005 een vervaltermijn in 

                                                            
1872

 Over het ruimere kader van jurisdictionele beroepen tegen beslissingen van administratieve overheden, zie P. BOUCQUEY en 
P.O. DE BROUX, “Les recours  juridictionnels contre  les décisions des autorités de régulation”,  in P. BOUCQUEY, P. BOUVIER, P.‐O. DE 
BROUX, X. DELGRANGE, D. DE ROY, H. DUMONT, B. JADOT, M. KAISER, F. KRENC, N. LAGASSE, B. LOMBAERT, K. MUYLLE, F. TULKENS, A. VAN DER 
HAEGEN,  E.  VAN  NUFFEL,  La  protection  juridictionnelle  du  citoyen  face  à  l’administration,  Bibliothèque  de  droit  administratif, 
Brussel,  La  Charte,  2007,  211‐313.  Specifiek  over  het  beroep  in  de  elektronische  communicatiesector,  de  bijdrage  van  C. 
SCHURMANS, “Les  recours  juridictionnels contre  les décisions des autorités de  régulation dans  le  secteur des Communications 
électroniques en Belgique”, RDTI 2007, nr. 27, 67‐83. 

1873
 Art. 75 t.e.m. 78 WBEM, supra, Afdeling B. III. 2. d. ii. “Hof van beroep: wettigheidstoezicht”, p. 425 e.v. 

1874
 Supra v. ”Controle, toezicht en voogdij”, p. 377 e.v. 

1875
 Art. 445 Programmawet 22 december 2003, BS 31 december 2003, err. 16 januari 2004. 
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voor het instellen van het rechtsmiddel, wat voortaan binnen de zestig dagen vanaf de kennisgeving van 

de bestreden beslissing diende te gebeuren1876. 

RECHTSMIDDELEN  –  BIPT‐BESLUITEN  –  WIJZIGING  2009  –  Om  tegemoet  te  komen  aan  een  aantal 

onvolkomenheden1877,  werd  het  betrokken  artikel  vervolgens  in  2009  integraal  vervangen1878.  De 

belangrijkste wijzigingen die zo werden doorgevoerd, hebben betrekking op de aanhangigmaking van de 

zaak,  op  het  voor  het  van  het  rechtsmiddel  vereiste  belang  en  op  een  aantal  overige  procedurele 

verduidelijkingen.   Voortaan wordt ook expliciet bepaald dat de minister tegen de uitspraken van het 

hof van beroep een cassatieverzoek kan indienen, zonder dat hij een belang moet aantonen en zonder 

dat  hij  partij  is  geweest  voor  het  hof  van  beroep  te  Brussel1879.  In  verband met  alle  niet‐specifiek 

geregelde aspecten die betrekking hebben op de procedure wordt voortaan expressis verbis bepaald dat 

voor de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het beroep van toepassing zijn1880. 

Mutatis mutandis wordt voor de  rechtsmiddelen  tegen de geschillenbeslechtende beslissingen van de 

Raad voor de mededinging overigens hetzelfde bepaald1881. De procedure is evenwel geen beroep in de 

zin van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien de verzoeker en het BIPT geen tegenovergestelde partijen 

waren  in eerste aanleg1882. De woorden van het Hof parafraserend, kan men samenvattend dus stellen 

dat het hof de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek moet toepassen, enerzijds rekening houdend 

met het feit dat het beroep een objectief karakter vertoont, en anderzijds met het ontbreken van een 

gerechtelijke band tussen de partijen vóór het aanhangig maken van het rechtsmiddel1883. Allicht zal het 

hof  van  beroep  ook  in  de  toekomst  nog  een  beroep  moeten  doen  op  deze  bijzondere  juridische 

creativiteit... 

RECHTSMIDDELEN  –  BIPT‐BESLUITEN  –  HUIDIGE  WETTELIJKE  GRONDSLAG  –  De  wettelijke  grondslag  voor  dit 

specifieke rechtsmiddel en de basisprincipes in verband met de procedure ervan, zijn terug te vinden in 

artikel 2 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting, dat momenteel als volgt luidt: 

                                                            
1876 Art. 3 wet 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 11 augustus 2005. 

1877
  MvT  bij  wetsontwerp  houdende  wijzigingen  aan  de  wet  van  17  januari  2003  betreffende  de  rechtsmiddelen  en  de 

geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische regulator 
van de post‐ en telecommunicatiesector, Parl.St. Kamer 2008‐09, nr. 1814/001, 4. 

1878
 Art. 2 wet wet 31 mei 2009 houdende wijzigingen aan de wet van 17  januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de 

geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17  januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de 
Belgische post‐ en telecommunicatiesector, BS 10 juli 2009. 

1879
 Art. 2/1 wet rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting. 

1880
 Art. 3 wet rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting. 

1881
 Art. 4 wet rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting. 

1882
 Brussel (9de k.) 20 oktober 2006, AR 2006/1339, nr. 7609, www.bipt.be (nr. 2041), 5, r.o. 6. Zie ook: X. TATON, “Les recours 

objectifs de pleine juridiction et les pouvoirs limités du juge judiciaire”, AM 2005, afl. 8, 799‐809. 

1883
 Brussel (9de k.) 22 juni 2006, AR 2005/3300, nr. 4905, www.bipt.be (nr. 2035), 5, r.o. 5. Zie in dezelfde zin: Brussel (9de k.) 

18 juni 2004, AR 2003/2249, nr. 4308, www.bipt.be (nr. 1961), 19, r.o. 35; Brussel (9de k.) 14 oktober 2004, AR 2003/2463, nr. 
6463, www.bipt.be (nr. 1963); Brussel (9de k.) 15 oktober 2004, AR 2003/1664, nr. 6488, www.bipt.be (nr. 1971). 
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«Art. 2. § 1. Tegen de besluiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie kan 
beroep met volle rechtsmacht worden ingesteld bij het hof van beroep te Brussel, rechtsprekend zoals 
in kort geding. 
Iedere  persoon die  een  belang heeft om  op  te  treden, mag het  in het  eerste  lid bedoelde beroep 
indienen.  
De minister  die  bevoegd  is  voor  telecommunicatie  kan  een  beroep  zoals  vermeld  in  het  eerste  lid 
instellen. 
 
§2. 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: 

1° de aanduiding van dag, maand en jaar; 
2°  indien de verzoeker een natuurlijke persoon  is, zijn naam, voornaam, beroep en woonplaats, 
alsook, in voorkomend geval, zijn ondernemingsnummer; indien de verzoeker een rechtspersoon 
is, de benaming, de rechtsvorm, de maatschappelijke zetel en de hoedanigheid van de persoon 
die  of  het  orgaan  dat  hem  vertegenwoordigt,  alsook,  in  voorkomend  geval,  zijn 
ondernemingsnummer; indien het beroep uitgaat van de minister, de benaming en het adres van 
de dienst die hem vertegenwoordigt; 
3° de vermelding van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld; 
4° een lijst van de namen, hoedanigheden en adressen van de partijen aan wie de beslissing ter 
kennis was gebracht;  
5° de uiteenzetting van de middelen; 
6° de plaats, de dag en het uur van de verschijning vastgesteld door de griffie van het hof van 
beroep; 
7° de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. 

Binnen  vijf werkdagen  na  het  indienen  van  het  verzoekschrift moet  de  verzoeker,  op  straffe  van 
nietigheid van het verzoek, een afschrift van het verzoekschrift bij een  ter post aangetekende brief 
met ontvangstbewijs toesturen aan de partijen die in het geding werden geroepen in de procedure die 
geleid heeft tot de aangevochten beslissing, aan het  Instituut, alsook aan de minister die bevoegd  is 
voor telecommunicatie indien hij de verzoeker niet is. 
Tegenberoep  kan worden  ingesteld.  Het  is  slechts  ontvankelijk  indien  het  is  ingesteld  binnen  een 
maand na de ontvangst van de brief waarin het vorige lid voorziet. 
Het tegenberoep kan echter niet toegelaten worden indien het hoofdberoep nietig of laattijdig wordt 
verklaard. 
Het hof  van beroep  te Brussel  stelt de  termijn  vast waarbinnen de partijen elkaar hun  schriftelijke 
opmerkingen moeten meedelen en ze bij de griffie moeten indienen. 
De minister die bevoegd is voor telecommunicatie kan zijn schriftelijke opmerkingen bij de griffie van 
het hof van beroep te Brussel indienen en het dossier ter plaatse op de griffie raadplegen. Het hof van 
beroep te Brussel stelt de termijnen vast om deze opmerkingen voor te leggen. De griffie brengt deze 
opmerkingen ter kennis van de partijen. 
 
§ 3. Het oorspronkelijke administratieve dossier van het Instituut wordt tegelijk met de opmerkingen 
van het Instituut aan de overige partijen overgezonden. 
Het definitieve dossier van de procedure, zoals dit aan de overige partijen  is overgezonden met elke 
opmerkingen van het Instituut, wordt tegelijk met de laatste opmerkingen van het Instituut ingediend 
bij de griffie van het hof van beroep van Brussel. 
 
§ 4. Het beroep schorst de besluiten van het Instituut niet.  
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Het hof van beroep kan echter, op verzoek van de belanghebbende en bij beslissing alvorens recht te 
doen, de tenuitvoerlegging van het besluit van het Instituut geheel of gedeeltelijk schorsen tot op de 
dag van de uitspraak van het arrest. 
De schorsing van de tenuitvoerlegging kan slechts bevolen worden wanneer ernstige middelen worden 
ingeroepen  die  de  vernietiging  van  de  aangevochten  beslissing  kunnen  rechtvaardigen  en  op 
voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het besluit ernstige gevolgen kan hebben voor 
de betrokkene.  
Het hof van beroep kan, in voorkomend geval, bevelen dat het betaalde bedrag van de geldboeten aan 
de betrokkene wordt terugbetaald. 
Het hoeft zich ook niet onmiddellijk uit te spreken over de teruggave van de betaalde geldboeten. 
 
§ 5. Het hof van beroep draagt er zorg voor dat de vertrouwelijkheid van het dossier bezorgd door het 
Instituut, wordt bewaard gedurende de hele procedure voor het hof.». 

 

2. Statuut, omvang en procedure 

RECHTSMIDDELEN – BIPT‐BESLUITEN – BEROEP MET VOLLE RECHTSMACHT – Artikel 2 van de wet rechtsmiddelen 

bepaalt  dat  tegen  de  besluiten  van  het  BIPT  een  rechtsmiddel met  volle  rechtsmacht  kan  worden 

ingesteld. Het hof kan dus uitspraak doen over de zaak zelf en de beslissing van het BIPT teniet doen of 

hervormen1884. Totnogtoe beperkte het Hof  zich echter steeds  tot een  legaliteitscontrole van de door 

het BIPT genomen beslissing,  zonder evenwel  zelf een nieuwe beslissing  te nemen1885. Opmerkelijk  is 

vooral de motivering hiervoor die door het hof van beroep wordt gegeven, aangezien het hof verwijst 

naar  de  reglementaire  aard  van  de  beslissingen  van  het  BIPT,  of  de  discretionaire  bevoegdheden 

waarover het BIPT beschikt, maar waarover het hof    ‐ op grond van de beginselen  in verband met de 

scheiding der machten  ‐   zelf niet beschikt1886. Het hof stelt dus dat het zijn taak  is om voor elke grief 

afzonderlijk  te  bepalen  of  het  zich  tot  een  legaliteitscontrole  van  de  bestreden  beslissing  moet 

beperken, dan wel of het gemachtigd  is om  zijn oordeel  in de plaats  te  stellen van dat van het BIPT. 

Verder  is het hof  van oordeel dat wanneer een Europese  regeling  aan de nationale  autoriteiten een 

beoordelingsvrijheid laat bij de uitvoering ervan, de rechter zijn oordeel niet in de plaats mag stellen van 

dat  van  het  bevoegde  gezag  en  zich  moet  beperken  tot  een  onderzoek  van  de  vraag  of  deze 

gezagsorganen  een  kennelijke  fout  hebben  begaan,  of  hun  bevoegdheden  hebben  misbruikt.  De 

mogelijkheden van het hof hangen dus af van de beoordelingsmarge waarover het BIPT beschikt, maar 

wanneer de beslissing van de toezichthoudende instantie moet worden voorafgegaan door substantiële 

                                                            
1884

  De  mogelijkheid  tot  hervormen  is  echter  niet  expliciet  vermeld  in  de  Nederlandse  taalversie  van  de  memorie  van 
toelichting, maar enkel in de Franse. Zie ter zake: MvT bij voorontwerp van BIPT‐wet, Parl.St. Kamer, 2001 – 02, nr. 1937/001, 
24.  

1885
 X. TATON, “Les recours objectifs de pleine juridiction et les pouvoirs limités du juge judiciaire”, AM 2005, afl. 8, 799‐809.  

1886
 Brussel  (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be  (nr. 3082), 77,  r.o. 293,  laatste al.:  “Enfin,  la  cour a 

précisé qu’en organisant le recours de pleine juridiction contre les décisions de l’IBPT, qu’elles soint de portée individuelle ouo à 
caractère réglementaire,  le législateur national n’a pas entendu  lui confier  le pouvoir de réformer un acte réglementaire en  lui 
substituant d’autres dispositions de cette nature”.   Zie  in dezelfde zin: Brussel (8ste k.) 30  juni 2006, AR 2003/2474, nr. 5385, 
www.bipt.be  (nr.  1965),  27,  r.o.  55:  “Deze  volle  rechtsmacht  laat  de  bevoegdheid  van  het  BIPT  als  nationale  regelgevende 
instantie ongemoeid en het Hof heeft dus geen beslissingen in de plaats te stellen van deze die het vernietigt", alsook: Brussel 
(9de k.) 18 juni 2004, AR 2003/2249, nr. 4308, www.bipt.be (nr. 1961), r.o. 64; Brussel (9de k.) 14 oktober 2004, AR 2003/2463, 
nr. 6463, www.bipt.be (nr. 1963); Brussel (9de k.) 15 oktober 2004, AR 2003/1664, nr. 6488, www.bipt.be (nr. 1971). 
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of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten, kan het hof zich in elk geval niet in de plaats 

stellen1887.  Het  hof  kan  zich  volgens  zijn  eigen  interpretatie  enkel  in  de  plaats  van  het  BIPT  stellen 

wanneer op het BIPT de verplichting  rustte om een bepaalde beslissing  te nemen, en voor  zover dat 

deze  indeplaatsstelling  zou  kunnen  worden  uitgeoefend  zonder  een  procedure‐  of  overlegregel  te 

schenden1888. Bovendien  is het hof bij de uitoefening van deze bevoegdheid  in beginsel gehouden aan 

de  grenzen  van het  tegensprekelijke debat  in het  algemeen,  en  aan de door de partijen  ingeroepen 

middelen  in  het  bijzonder1889.  Tenslotte  weze  op  dit  punt  nog  opgemerkt  dat  de  wetgever  in 

mededingingszaken eveneens het begrip  ‘volle  rechtsmacht’ gebruikt, maar het kennelijk  veel  ruimer 

opvat1890 dan het hof van beroep het momenteel in de elektronische‐communicatiesector toepast. 

RECHTSMIDDELEN – BIPT‐BESLUITEN – TEGEN BESLUITEN VAN BIPT – “INZAKE TELECOMMUNICATIE” – Het beroep bij 

het hof van beroep te Brussel, doet de mogelijkheid vervallen tot het aanhangigmaken van de zaak bij 

de Raad van State. Daartegenover staat wel dat het enkel kan worden ingesteld tegen besluiten van het 

BIPT op het gebied van telecommunicatie.  Geschillen tussen het BIPT en diens personeel vallen dus niet 

onder deze regeling, en moeten wel nog worden voorgelegd aan de Raad van State1891. Om te bepalen 

of  de  vordering  tegen het  aangevochten  besluit  onder  de uitsluitende  bevoegdheid  van  het hof  van 

beroep te Brussel valt, moet dus worden nagegaan of dat besluit  is genomen “in verband met post of 

telecommunicatie”1892. Op dit vlak heeft het hof zich  totnogtoe echter een eerder  ruime bevoegdheid 

                                                            
1887

 Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082), 77, r.o. 293, waarin ook verwezen wordt naar: 
Brussel (9de k.) 12 mei 2006, AR 2004/174, nr. 3755, www.bipt.be (nr. 1976), 13, r.o. 15. 

1888
 Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082), 77, r.o. 294. Dat wordt dus allicht moeilijk, 

onder meer  in  het  licht  van  de  door  het  Grondwettelijk  Hof  opgelegde  noodzaak  om  beslissingen  af  te  stemmen  in  het 
algemeen, en van het samenwerkingsakkoord e‐communicatie in het bijzonder... 

1889
 Brussel  (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be  (nr. 3082), 77, r.o. 295, waarin het hof verwijst naar: 

Brussel (9de k.) 7 april 2006, AR 2005/296 en AR 2005/588, nr. 2898, www.bipt.be (nr. 2027), r.o. 82 e.v. 

1890
 Uit  de  parlementaire  stukken  blijkt  dat  de wetgever  aan  de  notie  ‘volle  rechtsmacht’  in  het  huidige  artikel  75 WBEM 

(oorspronkelijk  artikel 28 Wet 10  juni 2006  tot oprichting  van  een Raad  voor de mededinging)  kennelijk  een  verdergaande 
betekentis  heeft  willen  geven.  Dit  blijkt  onder  meer  uit  het  feit  dat  het  hof  onderzoeksopdrachten  kan  geven  aan  het 
auditoraat,  geldboetes  en  dwangsommen  kan  opleggen  en  rekening  kan  houden  met  ontwikkelingen  die  zich  sinds  de 
aangevochten  beslissing  van  de  Raad  hebben  voorgedaan:  MvT  bij  wetsontwerp  tot  bescherming  van  de  economische 
mededinging,  Parl.St.  Kamer  2005‐06,  nr.  2180/1,  68:  “Het  hof  van  Beroep  te  Brussel  heeft  een  bevoegdheid  van  volle 
rechtsmacht. Het hof kan zijn eigen beslissing  in de plaats stellen van de beslissing van de Raad voor de Mededinging zowel 
inzake  restrictieve mededingingspraktijken als  inzake concentraties. Het kan  rekening houden met de ontwikkelingen die zich 
hebben voorgedaan sedert de aangevochten beslissing van de Raad. Op die manier stelt het hof van beroep zijn beoordeling 
volledig  in de plaats van deze van de Raad. Het hof van beroep ka niet alleen de beslissing waartegen beroep werd  ingesteld 
volledig annuleren, maar kan deze ook hervormen en een beslissing nemen die de aangevochten beslissing vervangt. Het hof 
van beroep kan eveneens geldboetes en dwangsommen opleggen onder dezelfde voorwaarden zoals bedoeld in Afdeling VIII van 
Hoofdstuk  IV.  Voortaan  staat  een mogelijkheid  tot  hoger  beroep  tegen  de  stilzwijgende  toelaatbaarheid  van  concentraties 
open.”. 

1891
 GwH 14 juli 2004, nr. 131/2004. 

1892
 Brussel (9de k.) 16 juni 2006, AR 2005/707 en 2005/756, nr. 4781, www.bipt.be (nr. 2031), 6‐7;  Brussel (9de k.) 2 februari 

2007, AR 2005/656, AR 2005/1152, AR 2006/548, AR 2006/549, 2006/550, nr. 943, www.bipt.be (nr. 2191), 9, r.o. 13. Zodoende 
sluit het hof zich aan bij de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de daar door de Ministerraad aangehaalde stelling dat de 
bevoegdheid van het hof van beroep enkel betrekking heeft op deze zaken en de algemene bevoegdheid van de Raad van State 
voor het kennisnemen van het beroep  tegen andere belissingen van het BIPT niet uitsluit, en dit ondanks de parlementaire 
voorbereiding, die stelt dat dit artikel “bepaalt dat er voor het hof van beroep te Brussel beroep kan worden aangetekend tegen 
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toegemeten, aangezien het onder meer ook kennis heeft genomen van het tegen een besluit in verband 

met een openbare aanbesteding ingestelde rechtsmiddel1893. 

RECHTSMIDDELEN – BIPT‐BESLUITEN – TEGEN BESLUITEN VAN BIPT – OOK TEGEN REGLEMENTAIRE BESLUITEN – Al vanaf 

zijn  eerste  uitspraken,  stelde  het  hof  van  beroep  bovendien  herhaaldelijk  dat  dit  rechtsmiddel  niet 

alleen kon worden ingesteld tegen individuele besluiten van het BIPT, maar tevens tegen besluiten met 

een  reglementair  karakter1894.  Wanneer  het  hof  geroepen  wordt  om  zich  uit  te  spreken  over 

reglementaire besluiten, kan het deze op grond van het beginsel van de scheiding der machten volgens 

zijn eigen  interpretatie enkel vernietigen, maar niet hervormen1895. Verder bevestigde het hof dat de 

besluiten van het BIPT niet kunnen worden beschouwd als vonnissen, zodat zij niet onder de toepassing 

van artikel 792 Ger.W. vallen1896. 

                                                                                                                                                                                                
de  beslissingen  van  het  Instituut.  De  algemene  bevoegdheid  van  de  Raad  van  State  om  te  beslissen  over  vorderingen  tot 
nietigverklaring van de administratieve beslissingen, vervalt dus door de wil van de wetgever om die toe te vertrouwen aan het 

hof van beroep te Brussel.” (Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1937/001, 24.). Het hof volgt dus de stelling dat het toepassingsgebied 
van deze bepaling beperkt  is  tot de  “marktregulerende” beslissingen  van het BIPT,  stelling waarvoor de Ministerraad  in de 
procedure  voor  het  Grondwettelijk  Hof  verwees  naar  een  “verklaring  van  de  minister”  tijdens  de  parlementaire 
werkzaamheden  (Parl.St.  Senaat  2002‐03,  nr. 254/2,  7: minister Rik Daems:  “Ik wilde  alleen  verduidelijken  dat  het  hof  van 
beroep voortaan exclusief bevoegd is voor de beroepen tegen beslissingen van het BIPT. Voor beslissingen inzake het personeel 
is uiteraard de Raad van State bevoegd”.). 

1893
 Brussel  (9de k.) 16  juni 2006, AR 2005/707 en 2005/756, nr. 4781, www.bipt.be  (nr. 2031), 6‐8  , r.o. 7‐9, waarin het hof 

onder meer stelt: “Par ailleurs, il ne peut être contesté que les marchés publics attaqués concernent directement la matière des 
postes et des télécommunications puisque l’expert doit prendre connaissance des modèles de coûts déjà élaborés par Belgacom 
Mobile  et Mobistar,  développer  un  modèle  générique  de  coûts  pour  les  opérateurs  de  téléphonie mobile  et  proposer  un 
méchanisme adéquat de régulation future des charges de terminaison de ces opérateurs en Belgique.”  

1894
 Meest recent: Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082), 76‐77, r.o. 293, waarin het hof 

ook verwijst naar zijn eerder arrest: Brussel (9de k.) 14 oktober 2004, AR 2003/2463, nr. 6463, www.bipt.be (nr. 1963), 18‐19, 
r.o. 22, 23 en 35, r.o. 49, waarin het o.m. stelt: “L’acte attaqué répond à  la notion de  loi entendue dans un sens matériel. En 
fixant le montant des coûts de portage d’un numéro mobile, l’IBPT a exercé une compétence réglementaire que le législateur lui 
a donnée aux termes de  [..], et énoncé une norme  juridique de caractère général et obligatiore qui vaut pour  tous  les cas de 
portage d’un numéro mobile. [alinea] Il résulte en effet des dispositions de l’arrêté royal susmentionné que l’opérateur donneur 
se voit  reconnaître  le droit d’exiger de  l’opérateur  receveur  le  remboursement des coûts de portage  fixés par  l’IBPT, de sorte 
qu’en procédant au calcul desdits coûts, l’IBPT a fixé pour le service un prix général en valeur absolue destiné à couvrir les coûts 
encourus par l’opérateur donneur qui sont à charge de l’opérateur receveur.”. 

1895
 Brussel (18de k.) 30 juni 2009, AR 2006/2332, AR 2006/2628, AR 2006/2629, AR 2007/3394, AR 2008/425 en AR 2008/427, 

nr.  5205,  www.bipt.be  (nr.  3099),  31‐32,  r.o.  41:  “Pour  la  définition  du  marché  litigieux,  l’analyse  des  conditions  de  la 
concurrence  qui  y  prévalaient  et  l’imposition  des  remèdes  critiqués,  l’IBPT  a  reçu  du  législateur  et  du  cadre  réglementaire 
européen une compétence discrétionnaire d’appréciation relativement large. Il doit néanmoins fonder sa décision sur des motifs 
de  droit  et  de  fait  adéquats.  [alinea]  Lorsque,  par  l’effet  de  la  loi  sensu  lato  (c’est‐à‐dire  par  l’effet  d’une  disposition 
communautaire  d’effet  direct,  d’une  loi  interne  ou  d’un  acte  réglementaire  interne)  l’IBPT  dispose  d’une  compétence 
discrétionnaire, le principe de la séparation des pouvoirs, entre les autorités administratives et le pouvoir judiciaire, interdit à la 
cour de substituer  son appréciation à celle de  l’IBPT pour des  raisons d’opportunité. Sur  les appréciations discrétionnaires de 
l’IBPT,  le contrôle de  la cour doit se  limiter à vérifier si, au vu des éléments dont  il avait connaissance  lors de  l’adoption de  la 
décision et compte tenu des règles applicables, l’IBPT a commis une erreur manifeste d’appréciation.”. Zie ook: Brussel (18de k.) 
7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be  (nr. 3082), 77,  r.o. 293,  laatste  alinea, waarin ook  verwezen wordt naar: 
Brussel (9de k.) 14 oktober 2004, AR 2003/2463, nr. 6463, www.bipt.be (nr. 1963). 

1896
 Brussel  (9de k.) 16  juni 2006, AR 2004/1249, nr. 4782, www.bipt.be  (nr. 1980), 14‐15,  r.o. 18, bevestigd door: Cass. 12 

oktober 2007, nr. C.06.0654.F. 
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RECHTSMIDDELEN – BIPT‐BESLUITEN – BELANG –  Ook wat het voor het instellen van dit rechtsmiddel vereiste 

belang  betreft,  had  het  hof  onder  de  oude  bepalingen    ‐  bij  gebrek  aan  een  duidelijke  wettelijke  

bepaling ‐  zelf een rechtspraak ontwikkeld waarbij het stelde dat het de bepalingen van het Gerechtelijk 

Wetboek in het algemeen, en de artikelen 17 en 18 over de voorwaarden van de rechtsvordering in het 

bijzonder, diende toe te passen, enerzijds rekening houdend met het feit dat het beroep een objectief 

karakter vertoont, en anderzijds met het ontbreken van een gerechtelijke band tussen de partijen vóór 

het instellen van het rechtsmiddel1897. Verder verduidelijkte het hof dat het recht van de ene partij om 

tussen te komen in een geschil tussen het BIPT en een andere partij afhangt van de vraag of deze eerste 

partij op een directe en  individuele manier betrokken  is bij de aangevochten beslissing gericht  tot de 

tweede partij.  In de concrete omstandigheden van de zaak oordeelde het hof dat het eenvoudige  feit 

dat Mobistar een toegangscontract heeft afgesloten met Belgacom ter zake niet volstond1898. Sinds het 

arrest van het Hof van Justitie over de draagwijdte die aan het begrip ‘belanghebbende partij’ in de zin 

van artikel 4 kaderrichtlijn moet worden gegeven1899, past het hof echter een veel ruimer begrip toe. Zo 

gaf het in zijn arrest van 9 mei 2009 te kennen dat een partij die niet rechtstreeks wordt geraakt door de 

bestreden beslissing  zelf, maar waarvan de  rechten of verplichtingen nadelig  zouden  kunnen worden 

beïnvoed door een vernietiging of herziening van de bestreden beslissing, toch over voldoende belang 

beschikt om vrijwillig  tussen  te komen1900. Uiteindelijk  stelde de wetgever  in 2009 de  sluizen van het 

belang voor het instellen van dit specifieke rechtsmiddel wijd open, door te bepalen dat iedere persoon 

die een belang heeft om op te treden het kan instellen1901. 

RECHTSMIDDELEN – BIPT‐BESLUITEN – VERNIETIGING EX TUNC – Wat het temporele aspect van de uitspraak van 

het  hof  van  beroep  betreft,  stelde  het  hof  zelf  dat  de  vernietiging  van  een  besluit  van  het  BIPT 

terugwerkende kracht heeft, aangezien ze de erkenning van de onwettelijkheid ervan veronderstelt1902. 

                                                            
1897

 Brussel  (9de k.) 22  juni 2006, AR 2005/3300, nr. 4905, www.bipt.be  (nr. 2035), 5‐8, r.o. 5‐8; Brussel  (9de k.) 15 oktober 
2004, AR 2003/1664, nr. 6488, www.bipt.be (nr. 1971); Brussel (9de k.) 14 oktober 2004, AR 2003/2463, nr. 6463, www.bipt.be 
(nr. 1963) en Brussel (9de k.) 18 juni 2004, AR 2003/2249, nr. 4308, www.bipt.be (nr. 1961). 

1898
 Brussel (9de k.) 14 december 2006, AR 2004/3047 nr. 9257, www.bipt.be (nr. 2152) 4‐10, r.o. 4‐14 en Brussel (9de k.) 14 

december 2006, AR 2004/3048 nr. 9259, www.bipt.be (nr. 2151), 4‐9, r.o. 4‐14 . Zie ter zake ook: Brussel (9de k.) 15 juni 2006, 
AR 2004/2657, nr. 4672, www.bipt.be  (nr. 1989), waarin het hof stelde dat de referentieaanbiedingen een zuiver  individuele 
strekking hebben,  in die  zin dat  ze  slechts een verplichting vormen die enkel op de bestemmeling  (een operator met SMP) 
ervan weegt en niet op een andere operator, zelfs indien die een handelsbetrekking heeft met de operator met SMP. 

1899
 HvJ 21 februari 2008, nr. C‐426/05: zie voetnoot 1023. 

1900
 Brussel  (18de  k.)  7 mei  2009, AR  2008/787,  nr.  3526, www.bipt.be  (nr.  3082),  9‐10,  r.o.  29‐30:  “Telenet,  qui  n‘est  pas 

directement affectée par la décision entreprise elle‐même, pourrait néanmoins être affectée défavorablement dans ses droits et 
obligations  par  une  réforme  éventuelle  de  la  décision  entreprise.  Il  convient  donc  de  recevoir  sa  requête  en  intervention 
volontaire conservatoire, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt précité de la Cour de Justice.”. 

1901
 Art. 2 §1 al. 2 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. 

1902
 Brussel (18de k.) 19 mei 2009, AR 2007/302, nr. 3919, www.bipt.be (nr. 3086), 36‐37, r.o. 175‐178. Zie eerder: Brussel (18de 

k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be  (nr. 3082), 77,  r.o. 296:  “L’acceuil d’un moyen d’annulation  conduit à 
l’annulation totale ou partielle de  le décision entreprise. L’annulation opère erga omnes puisqu’elle fait disparaître  la décision 
individuelle ou réglementaire de l’ordonnancement juridique. En règle, l’annulation agit avec effet rétroactif; la décision mise à 
néant est reputée n’avoir jamais existé pour le passé.”. In dezelfde zin, zie: Brussel (9de k.) 15 oktober 2004, AR 2003/1664, nr. 
6488, www.bipt.be (nr. 1971), 17, r.o. 27. 
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Met betrekking tot de vraag of het hof van beroep de effecten van zijn arresten in de tijd kan temperen, 

stelt het hof  ‐ na in herinnering te hebben gebracht dat het Grondwettelijk Hof dit wel, en de Raad van 

State  in de regel niet kan  ‐   dat het door artikel 159 Gw.  is gehouden om een besluit waarvan het de 

onwettigheid heeft vastgesteld en de vernietiging heeft uitgesproken, niet langer toe te passen1903. 

RECHTSMIDDELEN – BIPT‐BESLUITEN – EFFECT ERGA OMNES – De uitspraken van het hof van beroep hebben een 

absoluut gezag van gewijsde. Aangezien de wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting geen afwijking 

bevat van de artikelen 608 en 609 van het Gerechtelijk Wetboek, is dus enkel nog een cassatieverzoek 

mogelijk1904. Sinds de herziening in 2009 stelt de wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting overigens 

expliciet  dat  ook  de  minister  een  cassatieverzoek  kan  instellen,  zonder  dat  hij  een  belang  moet 

aantonen of partij was voor het hof van beroep1905. Verder heeft de uitspraak van het hof van beroep 

een effect erga omnes, wat de  insteller van het  rechtsmiddel echter niet verplicht om zijn verzoek  te 

richten tegen alle mogelijke belanghebbende partijen1906. 

RECHTSMIDDELEN  –  BIPT‐BESLUITEN  –  PROCEDURE  –  ALGEMEEN  –  Artikel  3  wet  rechtsmiddelen  en 

geschillenbeslechting  bepaalt  dat  voortaan  dat  voor  alle  aspecten  die  betrekking  hebben  op  de 

procedure voor het hof van beroep, de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek  in verband met het 

beroep van subsidiaire toepassing zijn.  

RECHTSMIDDELEN – BIPT‐BESLUITEN – PROCEDURE – AANHANGIGMAKING – Sinds de wet van 2009  is bovendien 

duidelijk  dat  de  procedure  aanhangig  kan  worden  gemaakt  door  middel  van  een  ondertekend 

verzoekschrift dat op straffe van nietigheid minimaal een aantal bepalingen moet bevatten, zoals onder 

meer  de  identificatiegegevens  van  de  verzoeker,  de  vermelding  van  de  beslissing waartegen  beroep 

wordt  ingesteld  en  de  uiteenzetting  van  de middelen1907.  Ter  zake  stelt  de memorie  dat  voor  deze 

oplossing werd geopteerd wegens het gemak en de geringe kosten ervan1908. Uit zijn rechtspraak bleek 

overigens reeds dat ook het hof deze mening was toegedaan, aangezien het al eerder oordeelde dat het 

instellen  van  het  rechtsmiddel  kon  gebeuren  volgens  de  regels  voor  hoger  beroep,  dus  bij 

verzoekschrift1909. 

                                                            
1903

 Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082), 77‐79, r.o. 298‐303. 

1904
 X. TATON, “Les recours objectifs de pleine juridiction et les pouvoirs limités du juge judiciaire”, AM 2005, afl. 8, 804‐805 (799‐

809).  

1905
 Art. 2/1 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. 

1906
 X. TATON, “Les recours objectifs de pleine  juridiction et  les pouvoirs  limités du  juge  judiciaire”, AM 2005, afl. 8, 805 (799‐

809).  

1907 Art. 2 §2 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. 

1908
  MvT  bij  wetsontwerp  houdende  wijzigingen  aan  de  wet  van  17  januari  2003  betreffende  de  rechtsmiddelen  en  de 

geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische regulator 
van de post‐ en telecommunicatiesector, Parl.St. Kamer 2008‐09, nr. 1814/001, 5. 

1909
 Brussel (9de k.) 20 oktober 2006, AR 2006/1339, nr. 7609, www.bipt.be (nr. 2041), 5, r.o. 6. Zie ook: X. TATON, “Les recours 

objectifs de pleine  juridiction et  les pouvoirs  limités du  juge  judiciaire”, AM 2005, afl. 8, 804  (799‐809), waarin de auteur de 
instelling bij verzoekschrift bekritiseert. 
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RECHTSMIDDELEN  – BIPT‐BESLUITEN –  TERMIJNEN  – Uit de  vermelding  van het  feit dat het hof  van beroep 

rechtspreekt ‘zoals  in kort geding’ blijkt dat het om een procedure ten gronde gaat, die met de nodige 

spoed  dient  te worden  afgehandeld.  Zo  dient  het  rechtsmiddel  tegen  de  besluiten  van  het  BIPT  op 

straffe van ambtshalve uitgesproken nietigheid te worden ingesteld binnen een termijn van zestig dagen 

na de kennisgeving van het besluit1910. Bij gebreke aan een kennisgeving, begint die  termijn  te  lopen 

vanaf de publicatie van het besluit, en bij gebreke van een publicatie na de kennisname ervan1911.  

RECHTSMIDDELEN  –  BIPT‐BESLUITEN  –  PROCEDURE  –  Binnen  de  vijf  werkdagen  na  het  indienen  van  het 

verzoekschrift moet  de  verzoeker,  op  straffe  van  nietigheid  van  het  verzoek,  een  afschrift  van  het 

verzoekschrift bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs toesturen aan de partijen die in 

het  geding  werden  geroepen  en  die  betrokken  waren  in  de  procedure  die  heeft  geleid  tot  de 

aangevochten beslissing,  aan het BIPT, alsook  aan de minister die bevoegd  is  voor  telecommunicatie 

indien hij de verzoeker niet is1912. Voor het overige kan het hof van beroep zelf de termijnen vaststellen 

waarbinnen  de  partijen  elkaar  hun  schriftelijke  opmerkingen moeten meedelen  en  ze  bij  de  griffie 

moeten indienen. De minister kan zijn schriftelijke opmerkingen bij de griffie indienen en het dossier ter 

plaatse raadplegen1913. 

RECHTSMIDDELEN  –  BIPT‐BESLUITEN  –  TEGENBEROEP  –  Tegenberoep  kan  worden  ingesteld.  Het  is  slechts 

ontvankelijk  indien  het  is  ingesteld  binnen  een  maand  na  de  ontvangst  van  het  afschrift  van  het 

verzoekschrift. Het  tegenberoep  kan echter niet  toegelaten worden  indien het hoofdberoep nietig of 

laattijdig wordt verklaard1914. 

RECHTSMIDDELEN  – BIPT‐BESLUITEN –  ADMINISTRATIEF  DOSSIER  – Het BIPT  is  verplicht om  zijn  administratief 

dossier tegelijk met zijn opmerkingen aan de overige partijen over te maken, en het definitieve dossier 

wordt  tegelijk  met  de  laatste  opmerkingen  van  het  BIPT  ingediend  bij  de  griffie  van  het  hof  van 

beroep1915. 

RECHTSMIDDELEN  – BIPT‐BESLUITEN  –  SCHORSENDE WERKING  – Het  ingezette  rechtsmiddel  heeft  in  beginsel 

geen schorsende werking, maar het hof van beroep kan de  tenuitvoerlegging van het besluit van het 

BIPT bij een beslissing alvorens recht te doen wel schorsen tot op de dag van de uitspraak van het arrest. 

De schorsing van de tenuitvoerlegging kan slechts bevolen worden wanneer ernstige middelen worden 

ingeroepen  die  de  vernietiging  van  de  aangevochten  beslissing  kunnen  rechtvaardigen,  en  op 

                                                            
1910

 In de oorspronkelijke versie van de wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting was deze specifieke termijn niet voorzien, 
zodat onduidelijkheid bestond over de  toepasselijke  termijn. Deze onduidelijkheid werd weggenomen door art. 3 wet 6  juli 
2005 betreffende  sommige  juridische bepalingen  inzake elektronische communicatie, BS 11 augustus 2005 en de gewijzigde 
bepaling werd in 2009 als dusdanig overgenomen. 

1911
 Art. 2 §2 al. 1 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. 

1912
 Art. 2 §2 al. 3 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. 

1913
 Art. 2 §2 al. 6 en 7 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. 

1914
 Art. 2 §2 al. 4 en 5 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. 

1915
 Art. 2 §3 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. 
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voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het besluit ernstige gevolgen kan hebben voor 

de  betrokkene.  Het  hof  kan,  in  voorkomend  geval,  bevelen  dat  de  betaalde  geldboete  aan  de 

betrokkene  wordt  terugbetaald,  zonder  dat  het  zich  daarover  evenwel  onmiddellijk  dient  uit  te 

spreken1916. 

3. Beoordeling 

RECHTSMIDDELEN  ‐ BEOORDELING – ALGEMEEN – Bij de organisatie van dit specifieke rechtsmiddel kunnen een 

aantal  vragen worden  gesteld, onder meer  in het  licht  van de  afwijking  van de  algemene  regelen  in 

verband met het administratieve beroep, en in het licht van het gebrek aan consistentie op het vlak van 

de organisatie van het  instellen van  rechtsmiddelen  tegen besluiten van “sectoriële  regulatoren”. Het 

BIPT moet  immers  zonder  twijfel  als  administratieve  overheid worden  beschouwd.  Beroepen  tegen 

beslissingen van administratieve overheden moeten  in beginsel aan de Afdeling Administratie van de 

Raad van State worden voorgelegd, en niet aan de burgerlijke  rechtbanken en hoven. We stellen ons 

dan ook de vraag waar nu precies de meerwaarde  ligt voor het toekennen van deze bevoegdheid aan 

het hof van beroep, temeer aangezien het hof er zich totnogtoe  ‐ o.i. overigens terecht ‐  van onthoudt 

om  de  uitgebreide  rechtsmacht  die  het wordt  toegekend,  ook  in  de  praktijk  toe  te  passen. Het  hof 

beperkt zich immers telkens tot een legaliteitscontrole en al dan niet vernietiging van de beslissing van 

het BIPT, zonder evenwel zelf een nieuwe beslissing  te nemen. Ons  lijkt het dat er een aantal keuzes 

moeten  worden  gemaakt  en  dat  transparantie  en  consistentie  daarbij  centraal  dienen  te  staan. 

Wanneer  aan  de  instantie  die  bevoegd  is  voor  het  beoordelen  van  de  rechtsmiddelen  tegen  de 

beslissingen van het BIPT een volle rechtsmacht wordt toegekend, dient zij ook over de nodige know‐

how  en middelen  te  beschikken  om  deze  taak  naar  behoren  uit  te  voeren. Bovendien: wanneer  die 

instantie  tot de  rechterlijke macht behoort,  zou de grootste meerwaarde dan niet  zijn dat  zij  in haar 

oordeel niet strikt beperkt is tot de objectieve aspecten, maar ook kennis kan nemen van de subjectieve 

aanspraken die daaruit volgen? Negatief geformuleerd: wanneer dergelijke  ruime  toetsing niet wordt 

nagestreefd, zou het dan niet beter zijn om de bevoegdheid van de betrokken  instantie niet dermate 

ruim  te  formuleren? Controversiëler uitgedrukt: als het hof van beroep er zich van onthoudt om haar 

volle rechtsmacht uit te oefenen omwille van een mogelijke schending van de scheiding der machten, 

kan  het  (gewone)  wetsartikel  dat  het  hof  die  bevoegdheid  toekent  dan  wel  geacht  worden  in 

overeenstemming te zijn met de Grondwet?   Al bij al  lijkt de huidige procedure voor het  instellen van 

rechtsmiddelen  tegen  de marktregulerende  besluiten  van  het  BIPT  ons  een  soort  bizarre  cross‐over 

tussen het (voor de markttoezichthoudende beslissingen van het BIPT niet langer van toepassing zijnde) 

administratieve  beroep  bij  de  Raad  van  State  enerzijds1917,  en  het  gewone  beroep  bij  de  hoven  en 

                                                            
1916

 Art. 2 §4 wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. Zie over de toenmalige procedure eveneens eerdere uitspraken van 
het hof van beroep te Brussel: Brussel (18de k.) 23 december 2008, AR 2008/2877, nr. 9593, www.bipt.be (nr. 2993);  Brussel 
(18de  k.)  4  april  2008,  AR  2007/3394,  nr.  2577,  www.bipt.be  (nr.  2769);  Brussel  (9de  k.)  18 maart  2005,  AR  2005/588, 
www.bipt.be (nr. 2029)  en  Brussel (9de k.) 15 februari 2005, AR 2005/296, nr. 1041, www.bipt.be (nr. 2026).  

1917
 Waarvan de Raad van State zelf alvast niet nalaat te beklemtonen dat dit administratieve beroep wel degelijk voldoet aan 

de vereisten uit de Europese richtlijnen inzake elektronische‐communicatie, zie: Adv.RvS 10 september 2008, nr. 44.986/1/V bij 
voorontwerp van decreet betreffende de radio‐omroep en televisie, 2008‐09, nr. 2014/1, 164‐165, waarin ook wordt verwezen 
naar de uitspraak van het Grondwettelijk Hof ter zake: GwH 17 januari 2007, nr. 14/2007. 
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rechtbanken  anderzijds.  In  die  zin  lijkt  het  ons  op  het  eerste  gezicht  aangewezen  om  het 

opportuniteitstoezicht waarover  het  hof  van  beroep momenteel  beschikt  in  de  toekomst  anders  te 

organiseren.  De  door  de  wetgever  gecreëerde  mogelijkheid  om  tegen  de  besluiten  van 

sectorregulatoren een rechtsmiddel in te stellen bij de Raad voor de mededinging, lijkt ons in dat opzicht 

een  betere  piste,  gelet  op  de  uitgebreide  knowhow  en  middelen  waarover  die  Raad  beschikt  en 

teneinde verdere “intersectoriële” fragmentatie te vermijden.  

III. Ethische Commissie voor telecommunicatie 

1. Oprichting en statuut 

ETHISCHE COMMISSIE  VOOR  DE  INFORMATIEDIENSTEN  VIA  TELECOMMUNICATIE  – OPRICHTING  –  In de WHOB werd 

door  artikel 65  liberaliseringswet een artikel 105decies A §1  ingevoegd dat een  “Ethische Commissie 

voor de informatiediensten via telecommunicatie” opgerichte, waarin zowel vertegenwoordigers van de 

gezinsbelangen, van de gemeenschappen als van de federale ministers van justitie en telecommunicatie 

zouden zetelen. Uit de memorie van toelichting bij die bepaling blijkt dat hiermee vooral werd beoogd 

de bestaande praktijk te institutionaliseren. Door de Ethische Code per koninklijk besluit vast te stellen, 

wou de wetgever er bovendien voor zorgen dat alle dienstenleveranciers door dezelfde verplichtingen 

gebonden  zouden  zijn1918. Het  tweede  lid  van  artikel  105decies  1 WHOB  bepaalde  dat  het  BIPT  het 

secretariaat  van  de  Commissie  zou waarnemen.  De  belangrijkste  bevoegdheid  die  aan  deze  nieuwe 

Commissie werd opgedragen, was om een voorstel van Ethische Code op te stellen die door de Koning 

zou worden bekrachtigd. De operatoren waren verplicht deze Ethische Code  in acht  te nemen en de 

Ethische Commissie waakte hierover1919. De inbreuken konden door de Commissie worden bestraft met 

administratieve boetes tussen de [125 en 2500 euro1920], of met een schorsing van de activiteiten van 1 

tot 30 dagen1921. Door artikel 171 van de wet van 2 augustus 2002 werd de bevoegdheid van de Ethische 

Commissie aanzienlijk uitgebreid, vermits voortaan niet alleen informatiediensten via vaste en mobiele 

telefonie  zouden worden  gereglementeerd, maar  ook  “andere  diensten”,  en  dit  via  zowel  de  vaste 

spraaktelefoondienst, de mobiele telefoondienst als via internettoegang1922. 

                                                            
1918

 MvT bij wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven  teneinde  het  reglementaire  kader  aan  te passen  aan de  verplichtingen die  inzake  vrije mededinging  en 
harmonisatie op de markt voor  telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht  zijnde beslissingen van de Europese Unie, 
Parl.St. Kamer 1997‐98, nr. 1265/001, 47. Voordien functioneerde de Ethische Commissie enkel op basis van de ethische code 
die door Belgacom werd geïntegreerdd in haar contracten met internettoegangsleveranciers. 

1919
 Art. 105decies A §2 WHOB, zoals ingevoegd door art. 65 liberaliseringswet, BS 30 december 1997, err. 30 november 2000. 

1920
 Art. 105decies A §3 WHOB, zoals ingevoegd door art. 65 liberaliseringswet, BS 30 december 1997, err. 30 november 2000 

en  gewijzigd  door  art.  3 wet  26 juni  2000  betreffende  de  invoering  van  de  euro  in  de wetgeving  die  betrekking  heeft  op 
aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 29 juli 2000. 

1921
 Art. 105decies A §2 WHOB, zoals ingevoegd door art. 65 liberaliseringswet, BS 30 december 1997, err. 30 november 2000. 

1922
 Art. 171 Programmawet 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002. 
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2. Bevoegdheden 

ETHISCHE COMMISSIE VOOR DE INFORMATIEDIENSTEN VIA TELECOMMUNICATIE – “HEROPRICHTING” – In het kader van 

de hervorming van het wettelijk kader voor de telecommunicatiesector in 20051923, werd de bestaande 

Commissie opgeheven1924 en werd een nieuwe “Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende 

diensten  via  elektronische‐communicatienetwerken”  opgericht1925.  Op  het  vlak  van  de  samenstelling 

wijzigde  evenwel  weinig,  aangezien  de  Commissie  nog  steeds  is  samengesteld  uit  minstens  twee 

vertegenwoordigers van de gezinsbelangen, één vertegenwoordiger van de minister van economie, één 

vertegenwoordiger van de minister van consumentenzaken, één vertegenwoordiger van de minister van 

justitie, één vertegenwoordiger van de minister voor telecommunicatie en een voorzitter, aangewezen 

door diezelfde minister. De leden worden door de Koning benoemd1926 voor een periode van vijf jaar1927. 

De  procedure  en  praktische  regels  in  verband met  de werking  van  de  Ethische  Commissie, werden 

uitgevaardigd door het koninklijk besluit van 1 april 20071928. 

ETHISCHE  COMMISSIE  VOOR  DE  INFORMATIEDIENSTEN  VIA  TELECOMMUNICATIE  –  BEVOEGDHEDEN  –  Ook  de 

bevoegdheden van de Commissie (namelijk: het voorstellen van een Ethische Code aan de Koning en het 

uitoefenen  van  toezicht  op  de  bij  koninklijk  besluit  bekrachtigde  Ethische  Code)  kenden  geen 

fundamentele wijzigingen, maar worden door de wet van 2005 wel preciezer omschreven1929. Zo bepaalt 

de WEC in verband met de Ethische Code voor de telecommunicatie dat zij de nummerreeksen aanduidt 

waarvoor het is toegestaan om van de oproeper naast de prijs voor de communicatie ook een betaling 

voor de inhoud te vragen, en dat de Code de voorwaarden omschrijft waaronder betalende diensten via 

elektronische‐communicatienetwerken  aan  de  eindgebruikers  kunnen  worden  aangeboden1930.  Naar 

aanleiding  van  de  herziening  van  het  institutionele  kader  in  2009 werd  daaraan  toegevoegd  dat  de 

Ethische  Code  de  nadere  regels  vaststelt  volgens  dewelke  operatoren  hun  medewerking  moeten 

                                                            
1923

 En eigenaardig genoeg niet naar aanleiding van de herziening van het institutionele kader in 2003... 

1924
  Art.  155,  3° WEC.  De  titel  van  het  betreffende  hoofdstuk werd  later  opgeheven  door  art.  160,  8°  wet  25 april  2007 

houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007. 

1925
 Art. 134 §1 al. 1 WEC. 

1926
 KB 23 januari 2006 betreffende de samenstelling van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via 

elektronische‐communicatienetwerken, BS 10  februari 2006. Het  recentst  in uitvoering daarvan genomen besluit: MB 8 mei 
2009 houdende benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische‐
communicatienetwerken, BS 27 mei 2009. 

1927
 Art. 134 §1 al. 2 WEC. 

1928
  KB  1  april  2007  betreffende  de  procedure  voor  en  de  praktische  regels  in  verband met  de werking  van  de  Ethische 

Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische‐communicatienetwerken, BS 12 april 2007. Op het 
vlak van de ondersteuning door het BIPT verder uitgevoerd door het B.R.BIPT 1 juli 2009 aanduiding van een plaatsvervangende 
secretaris van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische‐communicatienetwerken op 
grond van artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende de procedure voor en de praktische regels 
in  verband  met  de  werking  van  de  Ethische  Commissie  voor  het  aanbieden  van  betalende  diensten  via  elektronische‐
communicatienetwerken (BS 3 augustus 2009). 

1929
 Art. 134 §2 WEC. 

1930
 Art. 135 §2 al. 2 WEC 
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verlenen aan het onderzoek van een vermoedelijke inbreuk1931. Verder stelt de WEC dat de personen die 

betalende diensten via elektronische‐communicatienetwerken aanbieden en de operatoren, wat betreft 

de medewerking aan het onderzoek naar een vermoedelijke  inbreuk, verplicht  zijn om de bepalingen 

van de Ethische Code voor de telecommunicatie in acht te nemen1932. 

ETHISCHE COMMISSIE VOOR DE INFORMATIEDIENSTEN VIA TELECOMMUNICATIE – TOEZICHT – Luidens artikel 135 §2 al. 

3  WEC  spreekt  de  Ethische  Commissie  zich  uit  over  de  naleving  van  de  Ethische  Code  voor  de 

telecommunicatie  na  een  klacht  van  de  belanghebbende,  rechtstreeks  of  na  de  tussenkomst  van  de 

Ombudsdienst voor telecommunicatie. Verder bepaalt de wet dat de procedureregels minstens voorzien 

in  de  kennisgeving  van  de  klacht,  of  de  vaststelling  van  een  inbreuk  op  de  Ethische  Code  voor  de 

telecommunicatie  aan  de  vermoedelijke  overtreder,  waarna  hij  over  een  redelijke  periode  beschikt 

waarbinnen hij zijn verdediging kan voorbereiden. Zo heeft hij het  recht om schriftelijk en mondeling 

standpunt in te nemen ten aanzien van de beweerde inbreuk1933. Tenslotte voorziet de wet ook dat de 

beslissingen van de Ethische Commissie moeten worden gemotiveerd en openbaar gemaakt1934.  

ETHISCHE COMMISSIE  VOOR DE  INFORMATIEDIENSTEN  VIA  TELECOMMUNICATIE –  SANCTIES   – De  inbreuken op de 

Ethische  Code  voor  de  telecommunicatie  worden  bestraft  met  een  administratieve  geldboete  ten 

belope van 125 tot 12.500 EUR of een schorsing van de activiteiten van 1 tot 30 dagen. Ingeval van een 

zware of herhaalde  inbreuk kan de Ethische Commissie voor de telecommunicatie zelfs de schrapping 

van  de  betrokken  diensten  bevelen,  alsmede  het  verbod  om  nieuwe  diensten  te  beginnen.  Bij  het 

uitspreken  van  sancties  dient  de  Ethische  Commissie wel  rekening  te  houden met  de  ernst  van  de 

inbreuk alsook met het al dan niet opzettelijke karakter ervan1935. Opmerkelijk tenslotte  is dat de WEC 

stelt dat: “Wanneer de Ethische Commissie voor de telecommunicatie een effectieve sanctie uitspreekt, 

betaalt  de  overtreder  aan  de  benadeelde,  via  de  betrokken  operatoren  en  binnen  dertig  dagen  te 

rekenen vanaf de kennisgeving van de uitspraak, het bedrag dat van de benadeelde verkregen werd ten 

gevolge van de vastgestelde inbreuk” 1936.  

ETHISCHE  COMMISSIE  VOOR  DE  INFORMATIEDIENSTEN  VIA  TELECOMMUNICATIE  –  BEROEP    –  Op  het  vlak  van  de 

rechtsmiddelen  tegen  de  beslissingen  van  de  Ethische  Commissie  voor  de  telecommunicatie  bevat 

artikel  2  van  de  wet  van  6  juli  2005  een  volstrekt  specifieke,  maar  slechts  uitermate  summier 

uitgewerkte procedure, waarvan de basisbeginselen  lijken  te  zijn overgenomen uit de oorspronkelijke 

regeling voor rechtsmiddelen tegen besluiten van het BIPT1937. Het rechtsmiddel kan worden  ingesteld 

binnen de zestig dagen na de kennisgeving van de beslissing bij het hof van beroep te Brussel. Verder 

                                                            
1931 Art. 134 §2 al. 2 in fine WEC. 

1932
 Art. 134 §2 al. 3 WEC. 

1933
 Art. 134 §3 WEC. 

1934
 Art. 134 §1 al. 3 WEC. 

1935
 Art. 134 §2 al. 5 WEC. 

1936
 Art. 134 §3 al. 4 WEC. 

1937
 Supra, II. “Rechtsmiddelen: Hof van beroep te Brussel”, p. 456 e.v. 
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wordt  enkel  bepaald  dat  het  Gerechtelijk Wetboek  van  toepassing  is  op  deze  procedure1938.  Allicht 

vergat de wetgever deze   ‐ redelijk goed verborgen en bij ons weten nooit toegepaste ‐     procedure  in 

2009 mutatis mutandis eveneens aan te passen... 

ETHISCHE  COMMISSIE  VOOR  DE  INFORMATIEDIENSTEN  VIA  TELECOMMUNICATIE  –  BEOORDELING    – Nog  los  van  de 

(vele)  vragen  over  de  overeenstemming  van  de  uitvoeringsbesluiten  in  verband  met  de  Ethische 

Commissie voor de telecommunicatie met de wettelijke grondslag waarop zij zich beroepen1939, en  los 

van de problematiek van toezicht en geschillenbeslechting door administratieve overheden, kunnen ook 

bij noodzaak  van deze afzonderlijke  instantie o.i. een aantal  kritische  vragen worden gesteld. Zo  valt 

bijvoorbeeld moeilijk  in  te  zien waarom de  taken  van de Ethische Commissie niet door het BIPT  zelf 

zouden  kunnen worden  uitgeoefend.  Terwijl  de  Commissie  immers  enkel  toezicht  uitoefent  over  de 

Ethische Code, is het BIPT bevoegd voor toezicht over het ruimere wettelijke kader inzake elektronische 

communicatie. Door de  taken van de Ethische Commissie aan het BIPT  toe  te kennen  zou niet alleen 

efficiënter worden omgesprongen met overheidsmiddelen, maar bovendien zou ook een afzonderlijke 

en  specifieke  rechtsmiddelenprocedure  (want  afwijkend  van  zowel  het  gemeen  recht,  als  van  de 

procedure  voorzien  tegen  besluiten  van  het  BIPT)  voor  het  hof  van  beroep  niet  langer  vereist  zijn. 

Tenslotte    ‐    en  hoewel  de  Raad  van  State  zich  in  zijn  advies1940  naar  aanleiding  van  deze  bepaling 

hierover niet uitsprak  ‐     moeten  kritische  vragen worden  gesteld over de overeenstemming  van de 

oprichting  en  werking  van  de  Ethische  Commissie met  het  beginsel  van  de  scheiding  der machten 

enerzijds, en (gelet op onder meer de ernst van de mogelijke sancties) met het beginsel in verband met 

het recht op behoorlijke rechtsbedeling anderzijds. Als administratieve overheid met een jurisdictionele 

opdracht komt de huidige Ethische Commissie1941 o.i. immers op beide vlakken in de problemen. 

IV. Ombudsdienst voor telecommunicatie 

1. Oprichting en statuut 

OMBUDSDIENST  TELECOMMUNICATIE  –  OPRICHTING  –  Zoals  voor  alle  andere  autonome  overheidsbedrijven, 

werd door de artikelen 43 tot en met 46 WHOB  in 1991 ook bij Belgacom een “dienst Ombudsdienst” 

opgericht1942. Bij de introductie van de volledige mededinging werd de Ombudsdienst van het autonome 

overheidsbedrijf Belgacom  echter overgedragen  aan het BIPT,  zodat  voor de  telecommunicatiesector 

                                                            
1938

 Art. 2 wet 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 11 augustus 2005. 

1939
 Zie in dit verband onder meer: Adv.RvS 5 maart 2007, nr. 42.279/4 bij het ontwerp van KB dat aanleiding heeft gegeven tot 

het  KB  1  april  2007  betreffende  de  procedure  voor  en  de  praktische  regels  in  verband met  de werking  van  de  Ethische 
Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische‐communicatienetwerken, BS 12 april 2007. 

1940
 Adv.RvS 28 juni 2004, nr. 37.295/4 bij het voorontwerp van WEC, Parl. St. Kamer 2004‐05, nr. 1425/001, 236. 

1941
 Merk op dat de website van de Ethische Commissie zelf stelt dat ze optreedt als administratief rechtscollege “wanneer ze 

uitspraak doet over de naleving van de Ethische Code”....  

1942
  Zie  ook:  KB  9 oktober  1992  betreffende  de  dienst  “ombudsman”  in  sommige  autonome  overheidsbedrijven,  BS  19 

november  1992,    laatst  gewijzigd  door  KB  20  december  2007  tot wijziging  van  het  koninklijk  besluit  van  9 oktober  1992 
betreffende de dienst “ombudsman” in sommige autonome overheidsbedrijven, BS 8 februari 2008. 



 
 

 
470 
 

een onafhankelijke Ombudsdienst zou bestaan1943. Het werkgebied van de Ombudsdienst strekt zich uit 

tot de betrekkingen tussen de aanbieders van netwerken en diensten en hun klanten. Alle operatoren 

en uitgevers van telefoongidsen dragen bij tot de werkingskosten van deze dienst. Ze betalen  jaarlijks 

een ombudsbijdrage afhankelijk van hun aandeel  in de omzet van de gehele  telecommunicatiesector. 

Opmerkelijk is dat naar aanleiding van de BIPT‐wet in 2003 er niet voor werd geopteerd de bepalingen 

met betrekking tot de Ombudsdienst mee over te nemen. Ook de WEC bracht daarin geen verandering. 

Wel werden artikel 43 en artikel 43bis WHOB in december 2006 aangepast met het oog op de oprichting 

van  een  vergelijkbare  Ombudsdienst  voor  de  postsector  en  werden  een  aantal  verdere 

werkingsmodaliteiten  van  de  Ombudsdienst  voor  telecommunicatie  bijgeschaafd1944.  Momenteel  is 

artikel  43bis  WHOB  dus  nog  steeds  de  wettelijke  grondslag  voor  de  bevoegdheden  van  de 

Ombudsdienst voor telecommunicatie. 

OMBUDSDIENST  TELECOMMUNICATIE  –  WERKING  –  Artikel  43bis  §2  WHOB  bepaalt  de  basisbeginselen  in 

verband met de samenstelling en de werking van de Ombudsdient en stelt dat hij  is samengesteld uit 

twee  leden die  elk  tot  een  verschillende  taalrol behoren  en  in  beginsel  als  college optreden. Verder 

voorziet het artikel dat de leden van de Ombudsdienst voor telecommunicatie met de Raad van het BIPT 

een  overeenkomst  dienen  af  te  sluiten,  waarin  regels  worden  opgenomen  over  de  werking  en 

bevoegdheden van de Ombudsdienst. 

2. Bevoegdheden 

OMBUDSDIENST  TELECOMMUNICATIE  –  BEVOEGDHEDEN  –  RATIONE  PERSONAE  –  Aan  de  bevoegdheden  van  de 

Ombudsdient werd  de  afgelopen  jaren  heel wat  gesleuteld1945. Momenteel  bepaalt  artikel  43bis  §1 

WHOB  dat  de  Ombudsdienst  ratione  personae  bevoegd  is  voor  de  betrekkingen  tussen  de 

eindgebruiker,  in  de  zin  van  de  van  kracht  zijnde  wetgeving  inzake  elektronische  communicatie 

enerzijds,  en  (1°)  elke  operator,  (2°)  elke  persoon  die  een  telefoongids  vervaardigt,  verkoopt  of 

verspreidt,  (3°)  elke  persoon  die  een  telefooninlichtingendienst  verstrekt,  (4°)  elke  persoon  die 

elektronische‐communicatiesystemen  exploiteert,  (5°)  elke  persoon  die  openbare 

versleutelingsdiensten  verstrekt,  (6°)  elke  persoon  die  andere  activiteiten  met  betrekking  tot 

elektronische  communicatie  aanbiedt  en  (7°)  elke  aanbieder  van  omroeptransmissie‐  en/of 

                                                            
1943

 Door artikel 3 van de  liberaliseringswet werd de  ‘dienst ombudsman’ bij Belgacom opgeheven,  terwijl de artikelen 4 en 
volgende  van  diezelfde wet in  de WHOB  onder meer  een  artikel  43bis  invoegden waarin  een  nieuwe  “ombudsdienst  voor 
telecommunicatie” bij het BIPT werd opgericht. 

1944
 Zie artikel 43ter WHOB. 

1945
 We  beperken  ons  in  dit  kader  tot  een  overzicht.  Art.  43bis werd  sinds  1998  gewijzigd  door:  art.  18 wet  15 mei  2007 

betreffende  de  bescherming  van  de  consumenten  inzake omroeptransmissie‐  en omroepdistributiediensten, BS  5 juli  2007, 
door art. 157 wet 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007, door art. 3 wet 21 december 2006 houdende 
diverse bepalingen met het oog op de oprichting van de ombudsdienst voor de postsector en tot wijziging van de wet van 13 
juni  2005  betreffende  de  elektronische  communicatie,  BS  23 januari  2007,  door  art. 31 wet  27 december  2005  houdende 
diverse  bepalingen  (1),  BS  30 december  2005,  door  art.  154 WEC,  door  art.  42  BIPT‐wet,  en  door  art.  1  KB  20 juli  2000 
houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op 
aangelegenheden  als bedoeld  in  artikel 78  van de Grondwet  inzake  de  post‐  en  telecommunicatiesectoren, BS  30 augustus 
2000. 
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omroepdistributiediensten, voor zover het klachten betreft van eindgebruikers betreffende tussentijdse 

facturen, de contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden van de operator. 

OMBUDSDIENST  TELECOMMUNICATIE  –  BEVOEGDHEDEN  –  RATIONE  MATERIAE  –  OVERZICHT  –    De  Ombudsdienst 

telecommunicatie  heeft  een  aantal  verschillende  bevoegdheden, waarvan  de  belangrijkste  te maken 

hebben met  klachten  over  de  dienstverlening  van  alle  ratione  personae  opgesomde  ondernemingen 

enerzijds, en met het tegengaan van kwaadwillige oproepen anderzijds.  

OMBUDSDIENST TELECOMMUNICATIE – BEVOEGDHEDEN – RATIONE MATERIAE – KLACHTENBEHANDELING – Zo bepaalt 

artikel 43bis §3 WHOB1946 dat de Ombudsdienst alle klachten van de eindgebruikers kan onderzoeken 

over  de  activiteiten  van  de  ratione  personae  opgesomde  ondernemingen.  De  klachten  van  de 

eindgebruikers  zijn wel maar ontvankelijk wanneer de  klager eerst bij de betrokken onderneming de 

nodige  stappen  heeft  ondernomen.    Bovendien  mag  de  Ombudsdienst  weigeren  een  klacht  te 

behandelen  wanneer  die  klacht  meer  dan  een  jaar  geleden  werd  ingediend  bij  de  betrokken 

onderneming,  of  wanneer  de  klacht  duidelijk  vexatoir  is.  Na  zijn  onderzoek  kan  de  Ombudsdienst 

bemiddelen  om  een minnelijke  schikking  tussen  de  partijen  te  vergemakkelijken1947.   Wanneer  geen 

minnelijke  schikking  kan  worden  bereikt,  kan  de  Ombudsdienst  een  aanbeveling  richten  aan  de 

aangeklaagde  onderneming  en  daarvan  een  afschrift  bezorgen  aan  de  klager1948.  De  betrokken 

onderneming  beschikt  dan  over  een  termijn  van  twee maal  twintig werkdagen  om  haar  standpunt 

bekend te maken aan de klager en aan de Ombudsdienst1949. Wanneer de onderneming deze termijnen 

echter niet naleeft, verbindt zij zich luidens artikel 43bis §5, al. 3 WHOB toe de aanbeveling uit te voeren 

voor wat betreft de specifieke en persoonlijke tegemoetkoming aan de klager. Opmerkelijk tenslotte is 

dat  tijdens  de  duurtijd  van  de behandeling  van  een  klacht  de  inningsprocedure  door  de operator  in 

beginsel moet worden opgeschort1950. 

OMBUDSDIENST  TELECOMMUNICATIE  –  BEVOEGDHEDEN  –  RATIONE  MATERIAE  –  KWAADWILLIGE  OPROEPEN  –  De 

Ombudsdienst  is ook bevoegd om het verzoek  te onderzoeken dat bij hem wordt  ingediend door een 

beweerd  slachtoffer  van  kwaadwillig gebruik  van een elektronische‐communicatienetwerk of –dienst. 

Het verzoek om de mededeling van gegevens  in dat kader, kan echter enkel betrekking hebben op de 

identiteit en het adres van de storende gebruiker en de mededeling kan enkel gebeuren voorzover die 

gegevens beschikbaar  zijn. Bovendien kan de Ombudsdienst het verzoek enkel  inwilligen wanneer de 

feiten lijken vast te staan en het verzoek heeft betrekking op precieze data en uren1951. In verband met 

de  overeenstemming  van  deze  regeling  met  de  regels  inzake  de  bescherming  van  de  persoonlijke 

                                                            
1946

 Art. 43bis §3, 1° WHOB. 

1947
 Art. 43bis §3, 2° WHOB. 

1948
 Art. 43bis §3, 3° WHOB. 

1949
 Art. 43bis §5, al. 1 en 2 WHOB. 

1950
 Art. 43bis §6 WHOB. 

1951
 Art. 43bis §3, 7° WHOB. 
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levenssfeer kan worden opgemerkt dat uit de memorie van toelichting1952 bij deze bepaling  blijkt dat ze 

precies  werd  ingevoerd  ingevolge  een  advies  van  27  februari  1997  van  de  Commissie  voor  de 

bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Nadat problemen waren gerezen omwille van het feit dat 

Belgacom  zijn gebruikers niet  langer wilde  informeren over de herkomst van kwaadwillige oproepen, 

stelde  de  Commissie  dat  de  Ombudsdienst  als  een  neutrale  instantie  kon  worden  belast  met  het 

onderzoek  van  geval  tot  geval  van  de  gegrondheid  van  het  verzoek  om  uitoefening  van  het 

toegangsrecht. 

OMBUDSDIENST TELECOMMUNICATIE – BEVOEGDHEDEN – RATIONE MATERIAE – VOORLICHTING EN ADVISERING – Verder 

heeft de Ombudsdienst ook een ruimere voorlichtende functie, aangezien hij de opdracht heeft om (los 

van een concrete klacht) de eindgebruikers die zich schriftelijke of mondeling tot hem richten zo goed 

mogelijk  voor  te  lichten  over  hun  belangen1953.  Tenslotte  heeft  de  Ombudsdienst  een 

beleidsadviserende rol, nu hij door een aantal beleidsinstanties (namelijk: door de federale minister van 

telecommunicatie  of  van  consumentenzaken,  door  het  BIPT,  door  het  Raadgevend  Comité  voor  de 

telecommunicatie,  door  de  gemeenschapsministers  bevoegd  voor  omroep  en  door  de 

gemeenschapsregulatoren)  kan  worden  verzocht  adviezen  uit  te  brengen  in  het  kader  van  zijn 

opdrachten1954.  Binnen  de  grenzen  van  zijn  bevoegdheden  krijgt  de Ombudsdienst  van  geen  enkele 

overheid instructies. 

OMBUDSDIENST TELECOMMUNICATIE – BEVOEGDHEDEN – RATIONE MATERIAE – GEEN ARBITRAGE – Lange tijd werd aan 

de Ombudsdienst  ook  een  soort  geschillenbeslechtende  of  arbitrerende  bevoegdheid  toegekend.  Zo 

bepaalde artikel 43bis §3, 4° WHOB tot bij zijn opheffing dat de Ombudsdienst bevoegd was om zich als 

scheidsrechter uit te spreken  in alle geschillen tussen de ratione personae opgesomde ondernemingen 

en  de  eindgebruikers  op  grond  van  een  arbitrageovereenkomst  die  gesloten  werd  tussen  de 

Ombudsdienst en de betrokken ondernemingen, en voor zover de eindgebruiker aanvaardt een beroep 

te  doen  op  arbitrage  na  het  ontstaan  van  het  geschil.  De  Ombudsdienst  mocht  echter  niet  als 

scheidsrechter  optreden  in  geschillen  waarmee  bedragen  van  meer  dan  2.480 EUR  (geïndexeerd), 

gemoeid waren. In 20061955 werd deze bepaling echter opgeheven, omwille van de overweging dat een 

geschillenbeslechtende  rol  strijdig  geacht  werd  met  de  algemene  verzoenende  opdracht  van  de 

Ombudsdienst,  en  omwille  van  het  beperkt  aantal  concrete  toepassingsgevallen1956. Op  dit  punt  kan 

                                                            
1952

 MvT bij wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven  teneinde  het  reglementaire  kader  aan  te passen  aan de  verplichtingen die  inzake  vrije mededinging  en 
harmonisatie op de markt voor  telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht  zijnde beslissingen van de Europese Unie, 
Parl.St. Kamer 1997‐98, nr. 1265/001, 21. 

1953
 Art. 43bis §3, 5° WHOB. 

1954
 Art. 43bis §3, 6° WHOB. 

1955
 Art. 3, 3° Wet 21 december 2006 houdende diverse bepalingen met het oog op de oprichting van de ombudsdienst voor de 

postsector en tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS 23 januari 2007. 

1956
  Zie: MvT  bij wetsontwerp  houdende  diverse  bepalingen met  het  oog  op  de  oprichting  van  de  ombudsdienst  voor  de 

postsector en tot wijziging van de wet van 13  juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, Parl. St. Kamer 2005‐06, 
nr. 2679/001, 3 en 4. 
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verwezen worden  naar  de  Raad  van  State,  die  eveneens  van  oordeel was  dat  verschillende  van  de 

bevoegdheden van de Ombudsdienst niet onder het begrip “Ombudsdienst” konden vallen, zelfs niet in 

de ruimste betekenis van het woord, en dat sommige ervan zelfs niet verenigbaar waren met andere1957. 

Uiteindelijk  lijken de bevoegdheden  van de Ombudsdienst  gekwalificeerd  te moeten worden  als  een 

bizarre  mengeling  sui  generis:  op  het  materiële  vlak  zijn  zij  privaatrechtelijk  van  aard,  terwijl  de 

Ombudsdienst zelf een administratieve overheid is. Dit onduidelijke model brengt heel wat complicaties 

met zich mee1958. 

OMBUDSDIENST TELECOMMUNICATIE – WERKINGSMIDDELEN – Het personeel en de werkingsmiddelen waarover 

de Ombudsdienst  kan  beschikken, worden  geregeld  in  een  koninklijk  besluit1959  enerzijds,  en  in  een 

overeenkomst met  de  Raad  van  het  BIPT, waarin  de  praktische  en  organisatorische  regels  van  het 

functioneren van de ombudsdienst binnen het BIPT en van de uitoefening van de door de wet aan de 

ombudsdienst  opgedragen  taken  en  bevoegdheden,  worden  bepaald  anderzijds1960.  Zo  moet  deze 

overeenkomst minstens regels bevatten over de oprichting en de werking van een Contactcomité tussen 

de  leden  van  de  Ombudsdienst  en  de  Raad  van  het  BIPT,  over  de  beslechting  van 

bevoegdheidsgeschillen, over de logistieke aspecten, over het beleid ten aanzien van het ter beschikking 

gestelde personeel en over de financiële controle en begroting1961. 

OMBUDSDIENST TELECOMMUNICATIE – MIDDELEN – ONDERZOEKSINSTRUMENTEN – De  instrumenten waarover de 

Ombudsdienst  in het kader  van het uitoefenen van  zijn bevoegdheden kan beschikken, worden door 

artikel 43bis §4 WHOB  ‐ nogal ruim ‐  omschreven. Zo mag de Ombudsdienst in het kader van een klacht 

die bij hem  is  ingediend, ter plaatse, kennis nemen van boeken, briefwisseling, processen‐verbaal en  in 

het algemeen van alle documenten en alle geschriften van de betrokken onderneming of ondernemingen 

die rechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de klacht. De dienst mag van de beheerders en 

van het personeel van de betrokken onderneming of ondernemingen alle uitleg of informatie vragen en 

alle verificaties uitvoeren die nodig zijn voor het onderzoek. Op het vlak van de vertrouwelijkheid,  lijkt 

het artikel daarentegen een eerder minimalistische aanpak  te volgen, nu de Ombudsdienst verkregen 

informatie  enkel  vertrouwelijk  dient  te  behandelen  wanneer  de  verspreiding  de  onderneming  “op 

algemeen vlak zou kunnen schaden”. Hoewel dergelijke bevoegdheden enkel aangewezen  lijken  in het 

                                                            
1957

 Adv.RvS 22 oktober 1997 bij voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van  sommige  economische  overheidsbedrijven  teneinde  het  reglementaire  kader  aan  te  passen  aan  de  verplichtingen  die 
inzake  vrije  mededinging  en  harmonisatie  op  de  markt  voor  telecommunicatie,  voortvloeien  uit  de  van  kracht  zijnde 
beslissingen van de Europese Unie, Parl.St. Kamer 1997‐98, nr. 1265/001, 165.  

1958
 T. ZGAJEWSKI, “Les incertitudes judiciaires dans les télécommunications: un révélateur du malaise juridictionnel belge face à 

la libéralisation européenne?”, JT 2000, 506‐510 (505‐516). 

1959
 KB 4 april 2003 betreffende de  terbeschikkingstelling door het Belgisch  Instituut voor postdiensten en  telecommunicatie 

van menselijke middelen aan de ombudsdienst voor telecommunicatie, BS 23 april 2003. 

1960
 Art. 43bis §2 WHOB. 

1961
  Die  op  grond  van  45bis  §7 WHOB  aan  het  Raadgevend  Comité  voor  de  telecommunicatie  ter  advies  moet  worden 

voorgelegd. 
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kader van een arbitrageprocedure, zijn ze volgens sommigen overigens disproportioneel met het oog op 

een gewone behandeling van een klacht of een verzoening1962. 

OMBUDSDIENST TELECOMMUNICATIE – SAMENWERKING –  Op het vlak van samenwerking met andere instanties 

tenslotte,  bepaalt  artikel  43bis  8°  WHOB  dat  de  Ombudsdienst  kan  samenwerken  met  a)  andere 

onafhankelijke  sectoriële  geschillencommissies  of onafhankelijke bemiddelaars,  onder meer door  het 

doorsturen  van  klachten  die  niet  ressorteren  onder  de  bevoegdheid  van  de  Ombudsdienst  voor  de 

telecommunicatie  naar  de  bevoegde  geschillencommissie  of  bemiddelaar;  b)  de  buitenlandse 

ombudsmannen of hiermee functioneel gelijkgestelde instanties die opereren als beroepsinstantie voor 

de behandeling van klachten waarvoor de Ombudsdienst voor de  telecommunicatie bevoegd  is; c) de 

Gemeenschapsregulatoren.  In  zijn  tweede  lid  bepaalt  dat  artikel  dat  hierover  desgevallend 

samenwerkingsprotocollen  kunnen  worden  gesloten  door  de  minister  bevoegd  voor 

Consumentenzaken.  Tenslotte  heeft  de  federale  wetgever  het  in  het  licht  van  de  plicht  tot 

samenwerking    ‐  zoals  in  het  algemeen  in  verband  met  de  uitvoering  van  bevoegdheden  inzake 

telecommunicatie en radio‐omroep ‐   nuttig geacht zijn bevoegdheid te beperken, door in artikel 43bis 

§3 derde  lid WHOB  te bepalen:  “Met betrekking  tot de operatoren bedoeld  in § 1, 7°, wordt door de 

minister  bevoegd  voor  Consumentenzaken  een  samenwerkingsakkoord  gesloten  met  de 

gemeenschappen  voor  de  behandeling  van  andere  klachten  dan  deze  bedoeld  in  §  1,  7°”.  Vanuit 

bevoegdheidsrechtelijk standpunt bekeken, voorwaar om meer dan één reden een bizarre bepaling... 

V. Raadgevend Comité voor de telecommunicatie 

1. Oprichting en statuut 

RAADGEVEND COMITÉ TELECOMMUNICATIE – OPRICHTING – Krachtens het toenmalige artikel 80 WHOB1963 werd, 

in  afwijking  van  artikel  47  van  diezelfde  wet1964,  bij  het  BIPT  een  Raadgevend  Comité  voor  de 

telecommunicatie opgericht met als opdracht1965 om hetzij op eigen  initiatief, hetzij op verzoek van de 

leidende ambtenaar van het BIPT of van de minister, adviezen te verstrekken over alle aangelegenheden 

inzake  telecommunicatie  en  over  de  toepassing  van  deze wet.  Verder  bepaalde  het  artikel  dat  het 

Comité overleg kon plegen met het BIPT, en dat het diende te worden geraadpleegd met betrekking tot 

de  bepalingen  in  het  beheerscontract  die  de  gebruikers  aanbelangen.  Tenslotte  bevatte  artikel  80 

WHOB ook de verplichting voor het Comité om jaarlijks een verslag te publiceren over de evolutie in de 

telecommunicatiesector en over zijn eigen activiteiten. Wat de samenstelling betreft, bepaalde artikel 

81 WHOB dat het Comité  zou bestaan uit  vertegenwoordigers  van Belgacom,  van de aanbieders  van 

telecommunicatiediensten,  van  residentiële  en  professionele  gebruikers,  van  de  producenten  van 

telecommunicatie‐uitrustingen,  alsook  van  personen  aangeduid  omwille  van  hun  wetenschappelijke 

                                                            
1962

  F. DEHOUSSE  en  T.  ZGAJEWSKI,  "Le  basculement  du marché  belge  des  télécommunications  dans  la  concurrence  totale:  les 
nouvelles perspectives ouvertes par la loi du 19 décembre 1997", JT 1999, 83. 

1963
 Inwerking getreden op 6 april 1991. 

1964
 Dat artikel bevat de algemene regel dat een Raadgevend Comité werd opgericht bij elk autonoom overheidbedrijf. 

1965
 Toenmalige Art. 80 §2 WHOB. 
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bevoegdheid  inzake  telecommunicatie.  Voor  het  overige  werden  de  samenstelling  en  de 

werkingsmodaliteiten  van  het  Comité  overgelaten  aan  de  Koning,  bij  een  in  ministerraad  overlegd 

besluit. De Koning nam een eerste besluit aan op 5 maart 19921966, en wijzigde het al op een aantal 

punten  in  de  marge  van  de  werkzaamheden  rond  het  eerste  advies1967.  Het  Raadgevend  Comité 

vergaderde uiteindelijk voor het eerst op 7 juni 19941968, en keurde tijdens zijn plenaire vergadering van 

12 oktober 1994  zijn huishoudelijk  reglement goed1969. Het eerste advies van het Comité dateert van 

1995 en had betrekking op het Groenboek  van de Europese Commissie over de  liberalisering  van de 

telecommunicatie‐infrastructuren en de televisiekabelnetten1970.  

RAADGEVEND COMITÉ TELECOMMUNICATIE – LATERE WIJZIGINGEN – Naar aanleiding van de volledige vrijmaking 

van de markten werden zowel op het vlak van de samenstelling als van de opdrachten van het Comité 

aanpassingen doorgevoerd. Zo werd door artikel 22 liberaliseringswet in artikel 81 §2 WHOB het woord 

“Belgacom”  vervangen door  “iedere universele dienstverlener” en werden  verder ook de operatoren 

van spraaktelefoniediensten en van telecommunicatienetwerken aan het Comité toegevoegd1971. Artikel 

21 van diezelfde wet breidde de  taken van het Comité bovendien uit  tot adviezen over de algemene 

voorwaarden van de  leveranciers van  spraaktelefoniediensten, en over de  strategie  inzake universele 

dienstverlening.  Verder werd  aan  artikel  80  §2 WHOB  een  nieuw  vierde  lid  toegevoegd  dat  aan  de 

“ondernemingen  in  de  telecommunicatiesector”  de  verplichting  oplegde  om  aan  het  BIPT  (!)  alle 

noodzakelijke  informatie mee  te delen  in het  kader  van het  jaarlijks  verslag  van het Comité over de 

telecommunicatiesector1972.   De samenstelling en de werking van het uitgebreide Raadgevend Comité 

werden verder aan de nieuwe marktsituatie aangepast door het koninklijk besluit van 19 april 19991973. 

RAADGEVEND  COMITÉ  TELECOMMUNICATIE  –  HERVORMING  2003  –  Sinds  de  hervorming  van  toezicht  op  de 

telecommunicatiesector,  door  de wetten  van  17  januari  2003,  vormen  de  artikelen  3  tot  7  van  de  

BIPT‐wet de wettelijke basis voor de opdrachten van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. 

De artikelen 80 en 81 WHOB werden door artikel 41 BIPT‐wet opgeheven met ingang van de dag waarop 

                                                            
1966

 KB 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie, BS  
19 november 1992. 

1967
 KB 5 april 1995 tot wijziging van het KB 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend 

comité voor de telecommunicatie, BS 6 septeber 1995. 

1968
 Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, Eerst  jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de  telecommunicatie,  

Brussel, 1995, 34. 

1969
 Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, Eerst  jaarverslag van het Raadgevend Comité voor de  telecommunicatie,  

Brussel, 1995, 17. 

1970
  Supra  Deel  II. Hoofdstuk  1.  Afdeling  B.  II.  “1987  –  1998:  van  groenboek  tot  volledige  liberalisering”,  p.  50  e.v.    Voor 

liefhebbers: de tekst van het advies is terug te vinden in: Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, Eerste jaarverslag van 
het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie,  Brussel, 1995, 37‐48 . 

1971
  Over  deze  en  andere  wijzigingen  op  dat  ogenblik,  zie:  P.  VALCKE  en  D.  STEVENS,  “Nieuwe  wetgeving 

telecommunicatie”, Computerr.  1999, 344‐347. 

1972
 Overeenkomstig artikel 100 liberaliseringswet traden deze verschillende bepalingen in werking op 1 januari 1998. 

1973
 KB 19 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking 

van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, BS 21 juli 1999. 
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het besluit in artikel 3 §2 BIPT‐wet in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd (i.c. 3 juli 2006)1974. Op 

diezelfde dag trad overeenkomstig artikel 44 al. 2 BIPT‐wet ook de nieuwe wettelijke grondslag voor het 

Raadgevend Comité  in werking.  In uitvoering van  respectievelijk artikel 1 en 2 van het KB van 14  juni 

2006 werden de nieuwe leden1975 en voorzitter1976 van het Comité door de minister benoemd. Tenslotte 

moet  nog  worden  vermeld  dat  het  nieuwe  Raadgevend  Comité  voortaan  formeel  geen  deel meer 

uitmaakt  van  het  BIPT,  maar  overeenkomstig  artikel  3  BIPT‐wet  is  ondergebracht  bij  de  Federale 

Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. 

2. Bevoegdheden 

RAADGEVEND COMITÉ TELECOMMUNICATIE – BEVOEGDHEDEN – OVERZICHT – Krachtens artikel 4, alinea 1 BIPT‐wet 

is  het  Comité  bevoegd  om  aan  de  minister  of  aan  het  BIPT  aanbevelingen  te  doen  over  elke 

aangelegenheid die betrekking heeft op de  telecommunicatie.  In diverse artikelen van de WEC wordt 

het takenpakket van het Comité verder uitgebreid. Door zijn samenstelling, bevoegdheden en expertise 

is  het  Comité  de  afgelopen  jaren  uitgegroeid  tot  een  permanent,  paritair  en  gerespecteerd 

overlegorgaan voor de telecommunicatiesector.  In de praktijk speelt het Comité vaak een adviserende 

rol  in het beleidsvoorbereidend werk. De uitwisseling van  ideeën en de  concretisering hiervan  in een 

gemeenschappelijk  standpunt  maakt  het  mogelijk  om  aan  de  bevoegde  minister  of  aan  het  BIPT 

coherente voorstellen te formuleren die een ruim draagvlak genieten.  Het secretariaat van het Comité 

wordt  verzorgd  door  het  BIPT  en  ook  de  werkingskosten  van  het  Raadgevend  Comité  voor  de 

telecommunicatie komen ten laste van het BIPT1977. 

RAADGEVEND COMITÉ TELECOMMUNICATIE – BEVOEGDHEDEN – AANBEVELINGEN BIPT – Artikel 4, tweede alinea van 

de  BIPT‐wet  bepaalt  dat  het  Raadgevend  Comité  aan  de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers  een 

jaarlijks  verslag  over  zijn  activiteiten  dient  te  bezorgen,  waarin  eveneens  aanbevelingen  worden 

gegeven over de activiteiten van het BIPT. Het betreft één van de toezichthoudende maatregelen over 

het BIPT1978. Voor deze  specifieke opdracht werd door de plenaire vergadering van het Comité van 4 

april 2007 besloten een specifieke en permanente werkgroep  ‘aanbevelingen BIPT’ op  te  richten. Het 

Comité was immers van oordeel dat de onafhankelijkheid van deze werkgroep absoluut diende te zijn en 

dat aldus het BIPT niet betrokken zou zijn bij de  inhoudelijke ondersteuning van de activiteiten van de 

werkgroep. Zodoende namen de vertegenwoordigers of personeelsleden van het BIPT geen deel aan de 

                                                            
1974

 KB 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, BS 
3 juli 2006. 

1975
 MB 8  februari 2007 houdende benoeming  van de  leden  van het Raadgevend Comité  voor de  telecommunicatie, BS  28 

februari 2007, intussen gewijzigd door: MB 9 april 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2007 houdende 
benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, BS 5 mei 2009. 

1976
 MB 8 februari 2007, BS 28 februari 2007. 

1977
 Art. 7 BIPT‐wet. 

1978
 Supra, Afdeling B. II. 2d. v. “Controle, toezicht en voogdij”, p. 377 e.v. 
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werkzaamheden van deze werkgroep. Het eerste  rapport met aanbevelingen over de activiteiten van 

het BIPT werd besproken en goedgekeurd door de plenaire vergaderingen van 9 en 13 oktober 20081979. 

VI. Observatorium van de rechten op het internet 

OBSERVATORIUM VAN DE RECHTEN OP HET INTERNET – Wat de beleidsadviserende taken betreft, bestaat er een 

grote overlap tussen de opdracht van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie en die van het 

Observatorium  voor  de  Rechten  op  het  Internet,  een  instantie  die  rechtstreeks  op  grond  van  de 

artikelen 37 en 107, alinea 2 Gw. werd opgericht door het koninklijk besluit van 26 november 20011980. 

Terwijl  het  Raadgevend  Comité  de  minister  kan  adviseren  over  alle  aspecten  in  verband  met 

telecommunicatie,  heeft  het Observatorium  als  opdracht  om  ofwel  op  eigen  initiatief,  ofwel  op  zijn 

verzoek,  de minister  van  economie  adviezen  te  geven  over  de  economische  problemen  inzake  het 

gebruik van nieuwe informatie‐ en communicatietechnologieën, en het overleg te organiseren tussen de 

betrokken economische actoren1981. Daarnaast heeft het Observatorium ook nog de taak om het publiek 

over deze materie te informeren en het er gevoelig voor te maken. Aangezien ten tijde van de oprichting 

van  het  Observatorium  het  BIPT  nog  geheel  onder  de  hiërarchische  voogdij  van  de  minister  van 

telecommunicatie viel, kon de noodzaak van de oprichting van dergelijk specifiek orgaan nog worden 

geargumenteerd.  Sinds  de  hervorming  van  het  markttoezicht  in  België  in  2003,  maken  zowel  het 

Observatorium als het Raadgevend Comité voor de  telecommunicatie echter deel uit van de Federale 

Overheidsdienst Economie. Het lijkt daarom eerder aangewezen beide instanties samen te voegen met 

het oog op het creëeren van een grotere kritische massa en een ruimer maatschappelijk draagvlak voor 

beleidsadviezen in verband met informatie‐ en communicatietechnologie. 

VII. FOD Economie – DG informatiemaatschappij – POD wetenschapsbeleid 

FOD ECONOMIE – POD TELECOMMUNICATIE – HISTORIEK –  Door twee verschillende koninklijke besluiten van 25 

februari  2002 werden  in  uitvoering  van  de  Copernicus‐hervorming  van  de  diensten  van  de  federale 

overheid  respectievelijk  de  Federale  Overheidsdienst  Economie1982  en  de  Programmatorische 

                                                            
1979

 Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT ‐ 2008, Brussel, 13 
oktober 2008, 228 p. 

1980
 KB 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet, BS 15 december 2001, 

gewijzigd door KB 23 oktober 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het 
Observatorium van de Rechten op het Internet, BS 4 december 2002. De werking en samenstelling werden geregeld door MB 7 
maart  2002  tot  vaststelling  van  de  samenstelling  en  de werking  van  het Observatorium  van  de  Rechten  op  het  Internet, 
genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de 
Rechten op het Internet, BS 20 juni 2002. 

1981
 Art. 2 KB 26 november 2001 houdende oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet, BS 15 december 

2001. 

1982
 KB 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, BS 

5 maart 2002 err. 14 maart 2002,  intussen gewijzigd door door KB 16 maart 2007  tot oprichting van een Algemene Directie 
Telecommunicatie en Informatiemaatschappij bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, BS 
23  maart  2007,  door  KB  18  december  2006  tot  oprichting  van  een  Algemene  Directie  Mededinging  bij  de  Federale 
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, BS 16 februari 2007, door KB 8 oktober 2004 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand 
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Overheidsdienst Telecommunicatie1983 opgericht. Terwijl de FOD Economie als permanente en algemene 

overheidsdienst  bevoegd werd  voor  de  voorbereiding,  de  uitvoering  en  de  evaluatie  van  het  ruime 

federale  beleid  inzake  economie, werd  deze  taak met  betrekking  tot  de  telecommunicatiesector  (in 

beginsel  tijdelijk) aan de POD Telecommunicatie  toegekend. Gedurende  lange  tijd bestond deze POD 

echter  enkel op papier  en beschikte hij niet over  eigen personeel of werkingsmiddelen.  In de plaats 

daarvan  werd  door  de  opeenvolgende  ministers  in  het  kader  van  zijn  algemene  adviserende 

bevoegdheid  aan  het  BIPT  “adviezen,  inclusief  voorstel  van  tekst”  gevraagd  over materies waarrond 

regelgeving diende te worden ontwikkeld.  

DG  INFORMATIEMAATSCHAPPIJ – OPRICHTING  EN BEVOEGDHEDEN –    In die  situatie kwam verandering  in 2007, 

aangezien  artikel  3  van  het  koninklijk  besluit  van  16 maart  20071984  de  nooit  geoperationaliseerde 

Programmatorische  Overheidsdienst  (POD)  Telecommunicatie  terug  afschafte    en  de 

beleidsvoorbereidende taken onderbrengt in een Algemene Directie van Telecommunicatie die integraal 

deel uitmaakt van de (grotere) Federale overheidsdienst (FOD) Economie1985. Er kunnen echter vragen 

worden gesteld bij het van het BIPT afsplitsen van het beleidsvoorbereidende werk  (bijvoorbeeld: het 

opstellen van ontwerpen van koninklijke en ministeriële besluiten), niet in het minst over de efficiëntie 

ervan. De kennis van de sector en markten  (waarover het BIPT ontegensprekelijk beschikt)  is  immers 

noodzakelijk bij het uittekenen van het toekomstige overheidsbeleid.  Bovendien beschikt het BIPT  ‐ als 

administratieve  overheid  ‐    niet  over  de  bevoegdheid  om  dergelijke wet‐  of  regelgeving  zelf  aan  te 

nemen,  maar  blijft  zijn  rol  steeds  beperkt  tot  een  adviserende  taak,  of  tot  het  formuleren  van 

voorstellen.  Wij  zien  dan  ook  niet  het  acute  gevaar  van  een  problematische  (schijn  van) 

belangenvermenging in hoofde van het BIPT bij het uitoefenen van deze beide taken. Enkel zou kunnen 

worden geargumenteerd dat wanneer de minister of regering  in de toekomst een zinvolle toezichtsrol 

op  de  toezichthouder wil  gaan  voeren,  hij  daarin mogelijkerwijs  op  professionele  en  efficiënte wijze 

dient te worden ondersteund. 

POD  WETENSCHAPSBELEID  –  OPRICHTING  EN  BEVOEGDHEDEN  –  Tenslotte  moet  in  dit  kader  nog  aan  de 

Programmatorische  overheidsdienst  (POD)  wetenschapsbeleid1986  worden  herinnerd,  die  een 

                                                                                                                                                                                                
en Energie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, BS 7 december 2004 en door KB 2 augustus 2002 tot wijziging 
van  het  koninklijk  besluit  van  25  februari  2002  houdende  oprichting  van  de  Federale  Overheidsdienst  Economie,  K.M.O., 
Middenstand en Energie, BS 30 augustus 2002. 

1983
 KB 25  februari 2002 houdende oprichting  van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Telecommunicatie, BS 5 

maart 2002, err. 8 maart 2002.  

1984
 Art. 2 KB 16 maart 2007  tot oprichting  van een Algemene Directie Telecommunicatie en  Informatiemaatschappij bij de 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,Middenstand en Energie, BS 23 maart 2007. 

1985
 Art. 3 KB 16 maart 2007  tot oprichting  van een Algemene Directie Telecommunicatie en  Informatiemaatschappij bij de 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,Middenstand en Energie, BS 23 maart 2007. 

1986
  Opgericht  bij  KB  12  december  2002  houdende  oprichting  van  de  Programmatorische  Federale  Overheidsdienst 

Wetenschapsbeleid, BS 25 december 2002, gewijzigd door KB 5 augustus 2006tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 
december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, BS 25 augustus 
2006  en  door  KB  22  april  2005  tot  oprichting  van  de  stafdiensten  van  de  Programmatorische  Federale  Overheidsdienst 
Wetenschapsbeleid, BS 12 mei 2005.  
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beleidsvoorbereidende  bevoegdheid  heeft  op  het  vlak  van  het  niet‐uni‐communautaire  (en  dus 

federale) omroepbeleid in het tweetalige gebied Brussel‐Hoofdstad. 

VIII. Koning, Ministerraad en minister(s) 

FEDERALE  REGERING – ALGEMEEN –   Ook de Koning, de  federale  regering of Ministerraad en/of  specifieke 

ministers  spelen op het  vlak  van markttoezicht  en  ‐regulering  in de  telecommunicatiesector  een  rol. 

Vooreerst beschikken zij als leden van de uitvoerende macht natuurlijk over een doorslaggevende rol op 

het vlak van de uitvoering van wetgeving, aangezien zij allerlei regelgeving tot stand kunnen brengen. 

Naast hun algemene verordenende bevoegdheid1987 worden de Koning, de regering of ministerraad of 

individuele ministers door de wetgeving vaak gelast om bepaalde specifieke uitvoeringsmaatregelen te 

nemen.  In het kader van dit onderzoek naar de organisatie van markttoezicht en marktregulering in ons 

land,  zijn  de  volgende  bevoegdheden  het meest  relevant:  1°  de  bevoegdheden  die  volgen  uit  het 

samenwerkingsakkoord e‐communicatie; 2° de bevoegdheden inzake de controle en het toezicht op het 

BIPT. We vermelden ze hieronder enkel pro memorie. 

FEDERALE REGERING – SAMENWERKINGSAKKOORD –  De federale regering neemt deel aan het Interministerieel 

Comité  voor  Telecommunicatie  en  Radio‐omroep  en  Televisie,  dat  zich  onder  bepaalde    (hierboven 

toegelichte) omstandigheden in de plaats kan stellen van de in het samenwerkingsakkoord opgesomde 

markttoezichthoudende instanties1988. 

FEDERALE REGERING – TELECOMMUNICATIE –  Op het vlak van het toezicht over het BIPT brengen we volgende 

aspecten in herinnering: 

 de mogelijkheid  van  de  federale minister  van  telecommunicatie  om  beroep  in  te  stellen 

tegen een beslissing van het BIPT1989; 

 de  goedkeuringsbevoegdheid  van  de  ministers  van  begroting  en  financiën  inzake  het 

begrotingsontwerp van het BIPT1990;  

 overeenkomstig de door de Koning vastgestelde  regels, de  controle door de minister van 

begroting  over  de  besluiten  van  het  BIPT  die  een  financiële  of  budgettaire  weerslag 

hebben1991; 

 de mogelijkheid voor de ministerraad om in specifieke gevallen beslissingen van het BIPT te 

schorsen1992; 

 de bevoegdheid van de Koning om: 

                                                            
1987

 Art. 37 en 107 Gw. 

1988
 Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B,  IV. “Evaluatie huidige samenwerkingsvormen”, p. 194 e.v. 

1989
 Art. 2 van de wet rechtsmiddelen en geschillenbeslechting. 

1990
 Art. 35 BIPT‐wet. 

1991
 Art. 36 BIPT‐wet. 

1992
 Art. 15 BIPT‐wet. 
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o de leden van de Raad van het BIPT te benoemen en af te zetten1993; 

o het huishoudelijk reglement van het BIPT vast te stellen1994; 

o het organigram van het BIPT vast te stellen1995; 

o de personeelsformatie van het BIPT vast te stellen1996. 

IX. Gemengde Commissie voor Telecommunicatie 

GEMENGDE COMMISSIE VOOR TELECOMMUNICATIE –   De Gemengde Commissie voor  telecommunicatie  is het 

orgaan  dat  in  vredes‐  of  oorlogstijd  instaat  voor  de  verbinding  tussen  de  militaire  en  burgerlijke 

autoriteiten.   Zij werd door het koninklijk besluit van 10 december 19571997 als  ‘gemengde commissie 

voor  televerbindingen’  opgericht,  maar  hernoemd  en  herschikt  door  het  koninklijk  besluit  van  24 

september 19931998. Overeenkomstig artikel 106 WEC kan de Koning de lijst van operatoren vastleggen 

die met  de  gemengde  commissie  samenwerken,  alsook  de  voorwaarden  en  nadere  regels  voor  die 

medewerking. 

X. Belgacom en Astrid 

BELGACOM  –  Omwille van het feit dat de controle en het toezicht over de operationele belangen van de 

overheid  niet  tot  het  specifieke  voorwerp  van  onze  studie  behoort,  brengen  wij  hier  enkel  de 

participaties van de federale overheid in de nv van publiek recht “Belgacom” en de bevoegdheid van de 

minister van overheidsbedrijven wat Belgacom betreft1999  in herinnering, alsook de deelname  in de nv 

Astrid, die  instaat voor de  communicatie  tussen en voor veiligheidsdiensten en voor de uitbouw, het 

beheer en het onderhoud van een nationaal radionetwerk voor spraak‐ en datatransmissie2000. 

Afdeling D. Omroeptoezichthouders en elektronische communicatie 

TOEZICHTHOUDERS RADIO‐OMROEP EN TELEVISIE – CONTEXT – Hoger werd reeds aangegeven dat  in het huidige 

wet‐ en regelgevende landschap in de elektronische‐communicatiesector in ons land het BIPT misschien 

wel  de  belangrijkste, maar  verrevan  de  enige markttoezichthoudende  instantie  is.  Reeds  gedurende 

bijna twee decennia worden de gemeenschappen door het Grondwettelijk Hof immers bevoegd geacht 

                                                            
1993

 Art. 17 BIPT‐wet. 

1994
 Art. 22 BIPT‐wet. 

1995
 Art. 26 al. 2 BIPT‐wet. 

1996
 Art. 26 al. 3 BIPT‐wet. 

1997
 KB 10 december 1957 tot oprichting van een Gemengde Commissie voor televerbindingen, BS 21 december 1957. 

1998
 KB 24  september 1993  tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1957  tot oprichting van een Gemengde 

Commissie voor televerbindingen, BS 18 november 1993. 

1999
 Art. 5 KB 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, BS 26 januari 2009. 

2000
 Wet 8  juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp‐ en veiligheidsdiensten, BS 13  juni 1998, gewijzigd door 

Programmawet (I) 27 december 2006, BS 28 december 2006, door wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (1), BS 29 juli 
2005, door WEC. 
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voor de “technische aspecten”  inzake radio‐omroep en televisie. Bovendien werd de bevoegdheid van 

de  gemeenschappen  door  het  Grondwettelijk  Hof  sindsdien  steeds  verder  uitgebreid  door  een 

technologisch evolutieve interpretatie van het omroepbegrip2001. Toch lijkt het redelijk te stellen dat de 

gemeenschappen  pas  naar  aanleiding  van  de  omzetting  van  de  Europese  richtlijnen  over  de 

elektronische  communicatie  hun  reeds  bestaande,  op  omroep  toezicht  houdende  instanties  hebben 

omgevormd tot “nationale regelgevende  instanties”  in de zin van de kaderrichtlijn en hen ook nieuwe 

markttoezichthoudende of marktregulerende bevoegdheden hebben toegekend2002. 

TOEZICHTHOUDERS  RADIO‐OMROEP  EN  TELEVISIE  –  OVERZICHT  –  De  hierna  volgende  paragrafen  bieden  een 

overzicht van de belangrijkste bepalingen in verband met de organisatie van de markttoezichthoudende 

functie inzake elektronische communicatie, zoals die door de gemeenschappen en hun toezichthouders 

wordt uitgeoefend. Terwijl het statuut en de bevoegdheden van de Vlaamse Regulator voor de Media 

grondig worden onderzocht, beperken wij ons voor de markttoezichthoudende instanties van de overige 

gemeenschappen  tot  de  weergave  van  belangrijkste  bronnen  en  krachtlijnen  in  verband  met  de 

organisatie van het toezicht. 

I. Vlaamse Regulator voor de Media 

1. Oprichting en statuut 

a. Achtergrond 

VRM – OPRICHTING – ACHTERGROND – PARLEMENT – GEBREKKIGE ONAFHANKELIJKHEID – Reeds begin 2002 werd in 

het  Vlaams  Parlement  een  met  redenen  omklede  motie2003  goedgekeurd  als  uitloper  van  een 

interpellatie over de onafhankelijkheid en werking van het  toenmalige Vlaams Commissariaat voor de 

Media2004,  met  betrekking  tot  het  dossier  van  de  toekenning  van  de  frequenties  voor  landelijke 

commerciële radio. In die motie vroeg het Vlaams Parlement aan de Regering: 

                                                            
2001

 Supra Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling A. “Bevoegdheidsverdeling”, p. 98 e.v. 

2002
  We  bespreken  dus  niet  de  bevoegdheden  die  deze  instanties  uitoefenen  op  het  vlak  van  toezicht  over  de  inhoud 

(bijvoorbeeld: erkenning  van omroeporganisaties e.d.m.). Voor een eerste bespreking van het nieuwe mediadecreet,  zie: D. 
STEVENS, K. LEFEVER, P. VALCKE en D. BRAECKEVELT, “Structuur en Krachtlijnen van het Nieuwe Vlaamse Mediadecreet”, AM 2009 (te 
verschijnen). Voor een uitgebreidere bespreking van de oude Vlaamse wet en –regelgeving inzake audiovisuele omroep, zie F. 
DEHOUSSE, P. VAN DEN BRULE en T. ZGAJEWSKI, “La réglementation audiovisuelle en communauté flamande”, in F. DEHOUSSE, P. VAN 
DEN BRULE en T. ZGAJEWSKI, “Les nouvelles réglementations de l’Audiovisuel en Belgique”, Stud.Dipl. 2005, vol. LVIII, nr. 1, 93‐165. 

2003
 Met  redenen  omklede motie  van  de  heren Marino  Keulen,  Jo Vermeulen, Dany Vandenbossche  en mevrouw Margriet 

Hermans  tot  besluit  van  de op  21  februari  2002  door  de  heren  Carl Decaluwe, Marino  Keulen  en Dany Vandenbossche  in 
commissie  gehouden  interpellaties  tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister  van  Financiën  en Begroting,  Innovatie, 
Media en Ruimtelijke Ordening,  respectievelijk over eventuele politieke beïnvloeding bij de  toekenning van de  licenties voor 
landelijke commerciële radio, over de werking van het Vlaams Commissariaat voor de Media en de toekenning van de licenties 
voor landelijke commerciële radio, en over de werking van het Vlaams Commissariaat voor de Media en de toekenning van de 
licenties voor landelijke commerciële radio, Parl.St. Vl.Parl. 2001‐02, nr. 1059/1. 

2004
 Opgericht als instelling met rechtspersoonlijkheid door Decr.Vl. 17 december 1997 betreffende het Vlaams Commissariaat 

voor de Media en de Vlaamse Mediaraad, BS 13 maart 1998, err. 28 juli 1998. 
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1. dat  het  bestaan  van  een  onafhankelijk  Vlaams  Commissariaat  voor  de Media met  een 
opdracht zoals die vandaag bestaat, behouden blijft en waar mogelijk maximaal versterkt 
wordt;  

2. dat  de  werking  van  het  Vlaams  Commissariaat  voor  de Media  in  het  belang  van  de 
opbouw en perceptie van haar eigen autoriteit en onafhankelijkheid  ingebed wordt  in of 
versterkt wordt met een ruimer kader; 

3. dat dat  ruimere kader gestalte zou krijgen  in een  fysieke scheiding van de administratie 
Media,  in een uitbreiding van de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsondersteuning 
en  in de mogelijkheid om een beroep te kunnen doen op de  instellingen van de Vlaamse 
gemeenschap  waar  expertise  en  ervaring  aanwezig  zijn  om  financieel‐economische 
aspecten van dossiers te beoordelen indien dit nodig blijkt. 

 
VRM – OPRICHTING – ACHTERGROND – REGERING – TRANSPARANTIE EN  INKADERING –   Van zijn kant streefde de 

Vlaamse  regering  met  de  oprichting  van  de  Vlaamse  Regulator  voor  de  Media  (VRM)  vooral  een 

doelstelling  na  van  effectiviteit  en  transparantie  enerzijds,  en  inkadering  in  de  globale  bestuurlijke 

vernieuwingsoperatie van de Vlaamse overheid anderzijds. De voor de burger weinig overzichtelijke drie 

verschillende toezichthoudende instanties (met name: het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM), 

de Vlaamse Kijk‐ en  Luisterraad voor Radio en Televisie en de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en 

Televisie)  zouden  immers  tot  één  volwaardige  toezichthouder  voor  de Vlaamse mediasector worden 

geïntegreerd2005. 

VRM – OPRICHTING – ACHTERGROND – EUROPESE COMMISSIE VERSTERKT –  Deze bezorgdheden en doelstellingen 

werden  overigens  ook  gedeeld  door  de  Europese  Commissie2006,  die  zelf  in  het  kader  van  de 

werkzaamheden  rond  de  vernieuwing  van  de  richtlijn  “televisie  zonder  grenzen”  enerzijds,  en  het 

richtlijnenpakket  inzake  elektronische  communicatie  anderzijds, draagvlak probeerde  te  creëren  voor 

een  bepaling  rond  onafhankelijke  toezichthoudende  instanties  in  de  media‐  en 

telecommunicatiesectoren2007. 

VRM –  STATUUT  EN  BEVOEGDHEDEN – OVERZICHT – De Vlaamse Regulator  voor de Media werd uiteindelijk 

opgericht door het decreet van 16 december 20052008, dat naast een aantal overige aanpassingen2009 tot 

doel had om de toenmalige bepalingen  in de DROT2010  in verband met het Vlaams Commissariaat voor 

                                                            
2005

 MvT bij voorontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de 
radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl., 2004‐2005, 464, 3‐5. 

2006
 J. CEULEERS, “Een Vlaamse Regulator voor de Media”, AM 2006/1, 32‐33 (32‐36). 

2007
 Supra, Deel III. Hoofdstuk 1. Afdeling B. I. 6. “Toezichthouders audiovisuele ”, p. 263 e.v. 

2008
  Decr.Vl.  16  december  2005  houdende  de  oprichting  van  het  publiekrechtelijk  vormgegeven  extern  verzelfstandigd 

agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de 
radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, BS 30 december 2005, hierna verkort weergegeven als: “VRM‐
decreet”. 

2009
 Art. 3 t.e.m. 16 VRM‐decreet. 

2010
 Supra 140, voetnoot 562. 
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de Media2011  te  vervangen  door  een  nieuwe  titel  over  de  “Vlaamse  Regulator  voor  de Media”2012.  

Nadien werden aan deze bepalingen al meteen enkele wijzigingen aangebracht door het decreet van 20 

juni 20082013, zoals onder meer de mogelijkheid om leden van een kamer te vervangen of hun mandaat 

te  beëindigen,  alsook  bepalingen  in  verband  met  onverenigbaarheden.  Uiteindelijk  werden  de 

betrokken bepalingen nagenoeg zonder wijzigingen overgenomen  in het nieuwe mediadecreet van 18 

maart 20092014.  In de hierna  volgende paragrafen  gaan wij  kort  in op enkele  in onze ogen markante 

verschillen  op  het  vlak  van  het  statuut,  de  bevoegdheden  en  de werkwijze  van  de  huidige  Vlaamse 

Regulator voor de Media ten opzichte van het BIPT. 

b. Kaderdecreet bestuurlijk beleid 

KADERDECREET  BESTUURLIJK  BELEID  –  OVERZICHT  –  Het  kaderdecreet  bestuurlijk  beleid2015  bevat  de 

belangrijkste uitgangspunten in verband met de organisatie van de Vlaamse administratie en bepaalt ter 

zake  dat  de  Vlaamse  administratie  wordt  opgebouwd  op  basis  van  homogene 

bevoegdheidsdomeinen2016.  Per  homogeen  bevoegdheidsdomein  wordt  een  Vlaams  ministerie 

opgericht, dat bestaat uit een departement en eventuele intern verzelfstandigde agentschappen zonder 

rechtspersoonlijkheid2017. Per homogeen beleidsdomein kunnen  intern verzelfstandigde agentschappen 

met rechtspersoonlijkheid en extern verzelfstandigde agentschappen worden opgericht2018, en richt de 

Vlaamse  regering  een  beleidsraad  op.  Een  dergelijke  beleidsraad,  waarvan  de  Vlaamse  regering  de 

samenstelling bepaalt, is het forum waarop het politieke en het administratieve niveau overleg plegen, 

en ondersteunt de regering bij de aansturing van het beleidsdomein2019. Per homogeen beleidsdomein 

wordt  tussen  de  minister,  het  departement  en  de  verzelfstandigde  agentschappen  een  structurele 

samenspraak en samenwerking uitgebouwd. Vanuit hun taakstelling inzake beleidsuitvoering dienen de 

agentschappen beleidsgerichte input te leveren2020. Verdere algemene regels in verband met de werking 

van de administratie van de Vlaamse gemeenschap hebben betrekking op de mogelijkheid tot deelname 

                                                            
2011

 Art. 167 t.e.m. 176 DROT. 

2012
 Art. 2 VRM‐decreet. 

2013  Decr.Vl.  20  juni  2008  houdende  wijziging  van  titel  X  van  de  decreten  betreffende  de  radio‐omroep  en  de  televisie, 
gecoördineerd op 4 maart 2005, BS 12 september 2008. 

2014
 Art. 215 t.e.m. 235 mediadecreet. 

2015
 Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18  juli 2003, BS 22 augustus 2003,  laatst gewijzigd door Decr.Vl. 12 december 2008 

houdende wijziging  van het  kaderdecreet Bestuurlijk Beleid  van 18  juli 2003  inzake de beheersovereenkomsten, de  interne 
controle en interne audit (1), BS 14 januari 2009, hierna verkort als: “kaderdecreet bestuurlijk beleid”. Zie ook B.Vl.Reg. 3 juni 
2005 met betrekking  tot de organisatie van de de Vlaamse administatie, BS 22  september 2005. Voor algemene  inleidingen 
over het kaderdecreet bestuurlijk beleid, zie: A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 140  en M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2005, 103‐106. 

2016
 Art. 2 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2017
 Art. 3 al. 1 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2018
 Art. 3 al. 2 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2019
 Art. 3 al. 3 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2020
 Art. 4 §3 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 
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in andere rechtspersonen2021, op de interne controle en interne audit2022, op de overgang van personeel, 

goederen, rechten en verplichtingen2023 en op de informatieverstrekking aan het Vlaams Parlement2024. 

KADERDECREET BESTUURLIJK BELEID – UITGANGSPUNT EN CRITERIUM – Het decreet bestuurlijk beleid bepaalt dat 

de  beleidsondersteunende  taken  worden  toevertrouwd  aan  de  departementen2025,  terwijl 

beleidsuitvoerende  taken  aan  intern  of  extern  verzelfstandigde  agentschappen  kunnen  worden 

toevertrouwd wanneer voldaan is aan een aantal specifieke cumulatieve voorwaarden2026. Wanneer niet 

is voldaan aan deze voorwaarden, worden de departementen met die taken belast2027.  

KADERDECREET  BESTUURLIJK  BELEID  –  VOORWAARDEN  VERZELFSTANDIGING  – De  cumulatieve  voorwaarden  voor 

uitoefening van taken van beleidsuitvoering door intern of extern verzelfstandigde agentschappen zijn: 

1. de  beschikbaarheid  van  voldoende  massa  uitvoeringstaken  voor  het  verzelfstandigde 
agentschap; 

2. de meetbaarheid van de door het verzelfstandigde agentschap  te  leveren producten of 
diensten; 

3. de  reële mogelijkheid  tot aansturing van het verzelfstandigde agentschap op grond van 
doelmatigheid, prestaties en kwaliteit; 

4. een reëel invulbare informatierelatie2028. 
 
KADERDECREET  BESTUURLIJK  BELEID  –  RECHTSPOSITIE  PERSONEEL – Het  kaderdecreet bestuurlijk beleid bepaalt 

verder  dat  de  Vlaamse  regering  de  rechtspositieregeling  bepaalt  van  het  personeel  van  de 

departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen en de publiekrechtelijk vormgegeven extern 

verzelfstandigde agentschappen2029. 

KADERDECREET BESTUURLIJK BELEID –  INTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN – Hoewel de Vlaamse  regering 

zowel de operationele autonomie als de wijze waarop zij gebruik kan maken van haar hiërarchisch gezag 

over  het  hoofd  van  het  agentschap  op  uniforme  wijze  kan  bepalen,  en  specifieke  delegaties  kan 

verlenen aan het hoofd van het  intern verzelfstandigde agentschap, bepaalt het decreet dat aan alle 

intern verzelfstandigde agentschappen  in  ieder geval een operationele autonomie wordt gewaarborgd 

met betrekking tot: 

                                                            
2021

 Art. 32 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2022
 Art. 33 en 34 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2023 Art. 35 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2024
 Art. 36 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2025
 Art. 4 §1 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2026
 Art. 4 §2 al. 1 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2027
 Art. 4 §2 al. 2 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2028
 Art. 4 §2 al. 1 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2029
 Art. 5 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 
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1. het vaststellen en wijzigen van de organisatiestructuur van het agentschap; 

2. de organisatie van de operationele processen met het oog op de realisatie van de afgesproken 

doelstellingen; 

3. de uitvoering van het personeelsbeleid; 

4. het aanwenden van de ter beschikking gestelde middelen voor de werking van het agentschap, 

voor de uitvoering van de doelstellingen en taken van het agentschap en voor het sluiten van 

contracten ter verwezenlijking van de opdrachten van het agentschap; 

5. de interne controle binnen het intern verzelfstandigde agentschap2030. 

KADERDECREET  BESTUURLIJK  BELEID  –  CASCADESYSTEEM  QUA  VEREISTEN  STATUUT  –  Alle  intern  verzelfstandigde 

agentschappen beschikken dus  enerzijds  over de door de Vlaamse  regering omkaderde operationele 

autonomie, maar zijn anderzijds onderworpen aan het gezag van de Vlaamse regering. Terwijl de intern 

verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen worden opgericht bij besluit van 

de Vlaamse  regering2031,  kunnen  intern  verzelfstandigde  agentschappen met  rechtspersoonlijkheid of 

publiekrechtelijk  vormgegeven  externe  agentschappen  enkel  worden  opgericht  bij  decreet2032.  De 

privaatrechtelijk  vormgegeven  extern  verzelfstandigde  agentschappen  tenslotte  kunnen  door  de 

Vlaamse gemeenschap of het Vlaamse gewest worden opgericht op grond van een uitdrukkelijk hiertoe 

door de decreetgever verstrekte machtiging2033. Verder wordt een cascasdesyteem voorzien op het vlak 

van  het  aan  de  op  te  richten  instantie  toe  te  kennen  statuut.  Zo  kan  een  intern  verzelfstandigd 

agentschap enkel rechtspersoonlijkheid krijgen wanneer een  intern verzelfstandigd agentschap zonder 

rechtspersoonlijkheid niet dezelfde voordelen kan bieden2034. Vergelijkbare bepalingen bestaan ook op 

het vlak van de keuze tussen de  intern en extern verzelfstandigde agentschappen2035, en van de keuze 

tussen  de  publiekrechtelijke  en  privaatrechtelijke  vormgeving  van  externe  verzelfstandigde 

agentschappen2036. 

KADERDECREET  BESTUURLIJK  BELEID –  BEHEERSOVEREENKOMST – Een bijkomend  instrument  van  aansturing en 

controle  waarover  de  Vlaamse  regering  beschikt,  zijn  de  beheersovereenkomsten.  Op  de 

privaatrechtelijk  vormgegeven  extern  verzelfstandigde  agentschappen  na,  wordt  tussen  alle 

                                                            
2030 Art. 7 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2031
 Art. 6 §2 al. 1 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2032
 Art. 10 §2 en 13 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2033
 Art. 30 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2034
 Art. 10 §3 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2035
 Art. 11 §3 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2036
 Art. 29 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 
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agentschappen en de Vlaamse regering een beheerovereenkomst gesloten waarin een aantal specifieke 

aangelegenheden dienen te worden geregeld2037. 

KADERDECREET  BESTUURLIJK  BELEID  –  EXTERN  VERZELFSTANDIGDE  AGENTSCHAPPEN  –  Voor  de  extern 

verzelfstandigde  agentschappen  bevat  het  kaderdecreet  bestuurlijk  beleid  een  aantal  bijkomende 

regels.  Naast  algemene  regels  in  verband met  het  toepassingsgebied  en  de mogelijkheid  voor  deze 

agentschappen  om  deel  te  nemen  in  andere  rechtspersonen2038,  zijn  de  specifieke  regels  voor 

publiekrechtelijk  en  privaatrechtelijk  vormgegeven  extern  verzelfstandigde  agentschappen  terug  te 

vinden  in  respectievelijk  de  afdelingen  32039  en  42040  van  het  decreet  .  Voor  de  publiekrechtelijk 

vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen worden daarin achtereenvolgens de definitie en 

oprichting,  de  beheersovereenkomst,  het  bestuur,  het  toezicht  en  een  aantal  financiële  en  diverse 

bepalingen  geregeld.  Voor  de  privaatrechtelijk  vormgegeven  extern  verzelfstandigde  agentschappen 

wordt onder meer voorzien in de mogelijkheid om met de Vlaamse gemeenschap of het Vlaamse gewest 

een samenwerkingsakkoord te sluiten2041. 

c. Statuut VRM 

i. Algemeen 

VRM  –  STATUUT  EN  BEVOEGDHEDEN  –  VERANTWOORDING  –   De  VRM  is  een  publiekrechtelijk  vormgegeven 

extern verzelfstandigd agentschap met  rechtspersoonlijkheid2042. Uit de memorie van  toelichting blijkt 

dat  de  Vlaamse  regering  van  oordeel  is  dat  aan  de  criteria  zoals  voorzien  in  artikel  4  §2  van  het 

kaderdecreet  bestuurlijk  beleid  is  voldaan.  Naast  de  volgens  haar  uitdrukkelijke wil  van  het  Vlaams 

Parlement om de uitvoerende macht niet langer tussen te laten komen in de uitvoering van het toezicht 

en de sanctionering van de naleving van de mediaregelgeving, maar om die taak toe te vertrouwen aan 

een autonoom en onafhankelijk orgaan bestaande uit deskundigen, stelt ze hierover:  

“1° het  is duidelijk dat de  toezichthoudende  taak op de naleving  van de mediaregelgeving, alsook de 

aflevering van media‐erkenningen en –vergunningen en de opdrachten met betrekking tot de producten 

en diensten in de sector van de elektronische‐communicatienetwerken (artikelen 122 tot en met 144 van 

de decreten betreffende de radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005)     voldoende 

uitvoeringstaken uitmaken voor het verzelfstandigde agentschap; 

                                                            
2037

  Zie  resp.  de  artikelen  8  en  9  kaderdecreet  bestuurlijk  beleid  voor  de  intern  zelfstandigde  agentschappen  zonder 
rechtspersoonlijkheid,  artikel  10  §4  kaderdecreet  bestuurlijk  beleid  dat  die  bepalingen  ook  van  toepassing  verklaart  op  de 
intern  zelfstandigde  agentschappen  met  rechtspersoonlijkheid,  en  voor  de  publiekrechtelijk  vormgegeven  extern 
verzelfstandigde agentschappende de artikelen 14 t.e.m. 16 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2038
 Resp. artikelen 11 en 12 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2039
 Art. 13 t.e.m. 28 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2040
 Art. 29 t.e.m. 31 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2041
 Art. 31 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2042
 Art. 215 mediadecreet. 
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2° de meetbaarheid van de door het verzelfstandigde agentschap te leveren producten of diensten blijkt 

duidelijk uit de  jaarverslagen van het Vlaams Commissariaat voor de Media  in zijn huidige  (minimale) 

samenstelling. Uit het jaarverslag 2002 blijkt dat het Commissariaat 26 klachten heeft ontvangen. In 12 

gevallen  werd  een  ambtshalve  procedure  opgestart  en  er  werden  50  aanvragen  ingediend  tot  het 

verkrijgen  en/of wijzigen  van  een  erkenning  en/of  zendvergunning.  Eind  2003  en  begin  2004 werden 

door  het  Commissariaat  469  aanvragen  om  te worden  erkend  als  regionale  of  lokale  radio‐omroep 

onderzocht  voor  een  conformiteitcontrole.  In  het  voorjaar  2004  werden  tot  op  4  juni  2004  299 

zendvergunningen afgeleverd; 

3° voor de  invulling van de  reële mogelijkheid  tot aansturing van het verzelfstandigde agentschap op 

grond  van  doelmatigheid,  prestaties  en  kwaliteit  en  de  reële  invulbare  informatierelatie  kan worden 

verwezen naar het besluit van de Vlaamse  regering van 14  juli 1998 houdende de vaststelling van de 

procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende aanvullende kwalificatiecriteria 

en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio‐omroepen, en naar de bepalingen omtrent de 

rapporteringsplicht  en  de  financiering  van  de VRM,  die  in  het  verleden  van  toepassing waren  op  het 

VCM.  Het  VCM  beschikt  over  een  dotatie  die  jaarlijks  wordt  ingeschreven  op  de  begroting  van  de 

Vlaamse  Gemeenschap.  Het  is  niet  ondenkbaar  dat  die  dotatie  wordt  aangepast  in  functie  van  de 

jaarlijkse rapportering. De Vlaamse regering kan bovendien het VCM (en de VRM) verzoeken uitspraak te 

doen met betrekking  tot een overtreding van de decreten. Tenslotte kan de Vlaamse  regering aan de 

VRM indien nodig nog bijkomende opdrachten toevertrouwen. 

Ook op de vraag of een  interne verzelfstandiging geen grotere voordelen kan opleveren (artikel 11, §3, 

van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid)  is het antwoord duidelijk en ongenuanceerd: de decreetgever 

heeft expliciet de bedoeling te kennen gegeven om het toezicht op de naleving van de mediaregelgeving 

toe te kennen aan een extern autonoom organisme."2043. 

VRM – STATUUT EN BEVOEGDHEDEN – AUTONOMIEBEVORDERENDE MAATREGELEN –   Een aantal bepalingen uit het 

kaderdecreet bestuurlijk beleid zijn echter niet van toepassing op de VRM2044. Zo wordt de principiële 

bestuurs‐  en  vertegenwoordigingsbevoegdheid  van  de  raad  van  bestuur  van  de  VRM  onder  meer 

afgezwakt door het  feit dat de verschillende kamers van de VRM volledig autonoom handelen bij de 

uitoefening van hun bevoegdheden, en door het feit dat deze kamers in geval van betwistingen in rechte 

worden  vertegenwoordigd  door  hun  voorzitter2045.  Verder  is  de  mogelijkheid  om  onafhankelijke 

bestuurders te coöpteren in het geval van de VRM niet voorzien2046.  Vermeldenswaard tenslotte is dat 

                                                            
2043

 MvT bij voorontwerp van VRM‐decreet, Parl.St. Vl.Parl., 2004‐05, nr. 464/1, 6‐7. 

2044
 Art. 215 §1 al. 4 mediadecreet. 

2045
 Resp. art. 218 §2 al. 2 en §3 al. 2. mediadecreet.  

2046
 Art. 215 §1 al. 4 mediadecreet. 
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de oorspronkelijke afwijking van het kaderdecreet bestuurlijk beleid die inhield dat de leden van de raad 

van bestuur niet konden worden ontslaan door de Vlaamse regering intussen weer is afgeschaft2047. 

ii. Structuur 

VRM – STRUCTUUR – OVERZICHT – De vier belangrijkste instanties binnen de VRM, zijn de raad van bestuur 

en de gedelegeerd bestuurder enerzijds, en de algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en 

bescherming  van  minderjarigen  anderzijds.  Elk  van  deze  instanties  heeft  zijn  eigen  functie  en 

taakomschrijving. Terwijl de  taakomschrijving van de  raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder 

eerder administratief van aard is, functioneren de algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en 

bescherming  van  minderjarigen  wat  het  uitoefenen  van  hun  bevoegdheden  betreft  volledig 

autonoom2048. Het college van voorzitters van de beide kamers  is bijgevolg als enige bevoegd voor het 

nemen van tuchtrechtelijke maatregelen, of om de bevoegde kamer aan  te wijzen wanneer er op dat 

vlak  betwisting  bestaat2049.  Alle  leden  en  personeelsleden  van  de  VRM  zijn  verplicht  om  de 

vertrouwelijkheid van de  in hun  functie verkregen  informatie  te bewaren, zelfs na het verstrijken van 

hun mandaat of het beëindigen van hun  tewerkstelling2050. Ook op de VRM  zelf  rust de plicht om de 

vertrouwelijkheid van ondernemings‐ of fabricagegegevens te verzekeren2051.  

VRM – ORGANEN – RAAD VAN BESTUUR – Overeenkomstig het kaderdecreet bestuurlijk beleid, is de raad van 

bestuur  in  beginsel  bevoegd  om  alle  handelingen  te  verrichten  die  nodig  of  dienstig  zijn  voor  de 

verwezenlijking van het doel van het agentschap. Specifiek  in de VRM wordt de bevoegdheid van de 

raad  van  bestuur  echter  begrensd  door  enerzijds  de  volledige  inhoudelijke  autonomie  van  de 

respectievelijke kamers bij het nemen van hun beslissingen2052, en door anderzijds de  tuchtrechtelijke 

bevoegdheden2053  die  aan  het  college  van  voorzitters  en/of  de  algemene  vergadering  van  de  VRM 

worden toegekend2054. De leden van de raad van bestuur en zijn voorzitter worden aangesteld door de 

Vlaamse regering en het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met het mandaat van lid van één van 

beide  kamers  van  de  VRM2055.  Een  aantal  specifieke  administratieve  bevoegdheden  en  opdrachten 

worden expliciet aan de raad van bestuur toegewezen, zoals het sluiten van de beheersovereenkomst 

met de minister, het goedkeuren van de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst, 

                                                            
2047

  Decr.Vl.  20  juni  2008  houdende  wijziging  van  titel  X  van  de  decreten  betreffende  de  radio‐omroep  en  de  televisie, 
gecoördineerd op 4 maart 2005, BS 12 september 2008. 

2048
 Art. 215 §2 mediadecreet. Uit die bepaling in verband met de inhoudelijke autonomie van de beide kamers lijkt momenteel 

ook te worden afgeleid dat er geen mogelijkheid bestaat voor de regeringscommissaris om een beroep  in te stellen tegen de 
door de kamers genomen beslissingen, zodat daartegen enkel een beroep bij de Raad van State openstaat. 

2049 Art. 217 §2 en 220 §3, mediadecreet. 

2050
 Art. 235 §1 mediadecreet. 

2051
 Art. 235 §2 mediadecreet. 

2052
 Art. 218 §2 en §3 mediadecreet. 

2053
 Art. 217 §2 en §3 mediadecreet. 

2054
 Art. 226 al. 1 mediadecreet. 

2055
 Art. 225 mediadecreet. 
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het  opmaken  van  de  begroting,  het  herverdelen  van  de  begrotingskredieten,  het  opmaken  van  de 

algemene  rekening,  het  rapporteren  over  de  uitvoering  van  de  begroting  en  het  opmaken  van  het 

jaarlijks activiteitenverslag2056. 

VRM – ORGANEN – GEDELEGEERD BESTUURDER – Het dagelijks bestuur van de VRM wordt waargenomen door 

de  gedelegeerd  bestuurder.  Hij  vertegenwoordigt  de  VRM  tevens  in  rechte,  wat  betreft  de 

bevoegdheden van de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder heeft de leiding over het personeel 

en woont de vergaderingen van de kamers bij als waarnemer2057. 

VRM – ORGANEN – ALGEMENE KAMER – ALGEMEEN – De algemene kamer is samengesteld uit vijf leden: twee 

magistraten en drie mediadeskundigen. De voorzitter van de algemene kamer dient een magistraat te 

zijn2058.    Voor  beide  categorieën  zijn  een  aantal  specifieke  aanstellingsvoorwaarden2059  en 

onverenigbaarheden2060  voorzien.  De  leden  van  deze  kamer  worden  aangesteld  bij  besluit  van  de 

Vlaamse regering voor een hernieuwbare termijn van vijf  jaar, maar kunnen  in bepaalde gevallen door 

de Vlaamse regering worden vervangen. Wanneer de voorzitter, ondervoorzitter of een lid van de kamer 

zijn mandaat wil beëindigen,  is  in beginsel een  in onderling akkoord verkortbare opzegtermijn van zes 

maanden van  toepassing. Nochtans  stelt de voorzitter het ontslag van een  lid al van  rechtswege vast 

wanneer dat lid negen opeenvolgende keren afwezig is geweest2061. 

VRM – ORGANEN – KAMER ONPARTIJDIGHEID EN BESCHERMING MINDERJARIGEN – De kamer voor onpartijdigheid en 

bescherming  van  minderjarigen  is  samengesteld  uit  negen  leden.  Naast  een  aantal 

aanstellingsvoorwaarden2062 en bepalingen  inzake onverenigbaarheden2063,  geldt dat vier van de leden 

beroepsjournalist  dienen  te  zijn2064.  Wanneer  deze  kamer  uitspraak  doet  over  voor  minderjarigen 

mogelijk  schadelijke  inhoud,  wordt  de  samenstelling  uitgebreid  met  twee  deskundigen  inzake 

kinderpsychologie, kinderpsychiatrie of pedagogie en twee deskundigen vanuit hun betrokkenheid bij de 

belangen van gezinnen en kinderen2065. De leden van deze kamer worden aangesteld bij besluit van de 

Vlaamse regering voor een hernieuwbare termijn van vijf  jaar, maar kunnen  in bepaalde gevallen door 

de Vlaamse regering worden vervangen. Wanneer de voorzitter, ondervoorzitter of een lid van de kamer 

                                                            
2056

 Art. 226 al. 2 mediadecreet. 

2057
 Art. 227 en 233 mediadecreet. 

2058
 Art. 216 §1 al. 1 mediadecreet. Merk op dat een vergelijkbare vereiste bij de herziening van de organisatie van de Raad voor 

de Mededinging is komen te vervallen. Zie daarover: J. STEENBERGEN, “De institutionele bepalingen” in J. STUYCK, W. DEVROE en P. 
WYTINCK (eds.), De nieuwe Belgische Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 12 (5‐19, 260). 

2059 Art. 216 §1 al. 2 en 3 mediadecreet. 

2060
 Art. 216 §1 al. 4 mediadecreet. 

2061
 Art. 216 §§ 4 en 5 mediadecreet. 

2062
 Art. 216 §2 al. 2 mediadecreet. 

2063
 Art. 216 §3 al. 2 mediadecreet. 

2064
 Art. 216 §2 al. 1 mediadecreet. 

2065
 Art. 216 §3 mediadecreet. 
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zijn mandaat wil  beëindigen,  is  ook  in  deze  kamer  in  beginsel  een  in  onderling  akkoord  verkortbare 

opzegtermijn van zes maanden van toepassing. Nochtans stelt ook hier de voorzitter het ontslag van een 

lid al van rechtswege vast wanneer dat lid negen opeenvolgende keren afwezig is geweest2066. 

iii. Werking en toezicht 

VRM – STATUUT – TOEZICHT – Zoals elk publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, 

staat  ook  de  VRM  onder  het  toezicht  van  de  Vlaamse  regering.  Dat  toezicht  wordt  in  principe 

uitgeoefend door twee regeringsafgevaardigden, waarvan de ene waakt over de overeenstemming van 

de verrichtingen en de werking van het agentschap met het algemeen belang, en over de naleving van 

de wetten, decreten, ordonnanties en reglementaire besluiten, het organiek statuut van het agentschap 

en  de  beheersovereenkomst,  en  de  andere  waakt  over  alle  beslissingen  in  dat  kader  met  een 

budgettaire of financiële weerslag2067. De regeringsafgevaardigden zetelen met raadgevende stem in de 

raad van bestuur en zijn gemachtigd om zich alle nodige documenten en inlichtingen met betrekking tot 

de  raad  van  bestuur  te  doen  verstrekken.  De  VRM  dient  hen  de  nodige  menselijke  en  materiële 

middelen ter beschikking te stellen2068. De regeringsafgevaardigde kan binnen de vier werkdagen bij de 

minister  een  schorsend  beroep  instellen  tegen  elke  beslissing  die  hij  strijdig  acht met  het  algemeen 

belang,  of  wet‐  of  regelgeving2069.  Wanneer  de  minister  bij  wie  het  beroep  wordt  ingesteld  de 

vernietiging niet binnen de tien werkdagen heeft uitgesproken, wordt de beslissing definitief2070. 

VRM  –  STATUUT  –  RAPPORTERING  –   Daarnaast  dient de VRM  jaarlijks  voor  de Vlaamse  regering  en  het 

Vlaams  Parlement  een  activiteitenverslag  op  te  stellen,  dat  voor  31 maart  van  het  daaropvolgende 

kalenderjaar moet worden voorgelegd2071.  In de praktijk worden de  jaarverslagen van de VRM ook op 

zijn website voor het brede publiek bekend gemaakt. 

VRM  –  STATUUT  –  BEHEERSOVEREENKOMST  –    Het  statuut  en  het  toezicht  over  de  VRM  worden  verder 

geconcretiseerd  in  een  beheersovereenkomst2072.    Specifiek  voor  de  VRM  dient  de 

beheersovereenkomst  ook  de  wijze  van  samenwerking  met  andere  entiteiten  binnen  de  Vlaamse 

administratie en met andere overheden  te  regelen2073.   De  recentste beheersovereenkomst  tussen de 

VRM  en  de  Vlaamse  regering  dateert  van  16  oktober  20072074.  Zij  legt  de  wederzijdse  rechten  en 

                                                            
2066 Art. 216 §§ 4 en 5 mediadecreet. 

2067
 Art. 23 §1 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2068
 Art. 23 §2 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2069
 Art. 23 §3 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2070
 Art. 23 §5 kaderdecreet bestuurlijk beleid. 

2071
  In  2007 werd  het  activiteitenverslag  van  de  VRM  ook  effectief  besproken  in  de  bevoegde  commissie  van  het  Vlaams 

Parlement,  zie: Verslag namens de Commissie  voor Cultuur,  Jeugd, Sport en Media. Gedachtewisseling over het  jaarverslag 
2006 en de algemene werking van de VRM met de Vlaamse Regulator voor de Media, Parl.St. Vl. Parl. 2006‐07, nr. 1231/1. 

2072
 Art. 231 al. 1 mediadecreet. 

2073
 Art. 231 al. 2 mediadecreet. 

2074
 Vlaamse Regulator voor de Media,  Jaarverslag 2007, Brussel, 2008, 88‐97  (bijlage 10.7), hierna verkort weergegeven als 

“beheersovereenkomst VRM”. 
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verplichtingen  van  de  regering  en  het  agentschap  vast  bij  alle  activiteiten  die  rechtstreeks  of 

onrechtstreeks,  geheel of  gedeeltelijk  verband houden met de missie  en de  kernopdrachten  van het 

agentschap2075  en  bevat  onder  meer  bepalingen  in  verband  met  het  algemene  beleidskader2076,  in 

verband met de engagementen van het agentschap2077 en van de Vlaamse regering2078, in verband met 

het personeel2079 en de financiële betrekkingen tussen de VRM en de toezichthoudende overheid2080, in 

verband met controle en audit, opvolging, rapportering en overleg2081 en evaluatie en sanctionering2082, 

in  verband  met  zijn  eigen  aanpassingen2083  en  enkele  voor  de  VRM  specifieke  bepalingen2084. 

Klantvriendelijkheid,  overleg,  samenwerking,  kwaliteitsmeting  en  –beheer,  rapportering  en  opvolging 

zijn de belangrijkste aandachtspunten daarbij. Bizar  is wel dat de beheersovereenkomst  in haar artikel 

17 stelt dat inzake financieel beleid de wet van 16 maart 1954 op de VRM van toepassing zou zijn, terwijl 

daarvoor geen andere  juridische bron voor  terug  te vinden  lijkt  te zijn, en artikel 37, al. 1, 3° van het 

kaderdecreet bestuurlijk beleid die wet zelfs opheft voor de aangelegenheden die het zelf regelt. 

VRM  –  STATUUT  – WERKING  –  UITVOERINGSBESLUIT  –  Verdere  procedureregels werden  voorzien  door  het 

Besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator 

voor de Media2085, waarin achtereenvolgens de procedure inzake onderzoeken na klachten, ambtshalve 

onderzoeken  en  onderzoeken  op  verzoek  van  de  Vlaamse  regering  en  de  procedures  inzake 

erkenningen, vergunningen en kennisgevingen worden behandeld. Naar verluidt wordt voor dit besluit 

momenteel een aanpassing voorbereid, teneinde het  in overeenstemming te brengen met zijn nieuwe 

rechtsgrond2086. 

VRM  –  STATUUT  – WERKING  –  REGLEMENTEN  VAN  ORDE  – De  concrete werking  van  de  VRM wordt  verder 

omkaderd door een  reglement van orde dat de beide kamers gezamenlijk dienen op te stellen en dat 

                                                            
2075

 Art. 2 beheersovereenkomst VRM. 

2076
 Art. 5 t.e.m. 8 beheersovereenkomst VRM. 

2077
 Art. 9 en 10 beheersovereenkomst VRM. 

2078
 Art. 11 en 12 beheersovereenkomst VRM. 

2079 Art. 13 t.e.m. 15 beheersovereenkomst VRM. 

2080
 Art. 16 t.e.m. 18 beheersovereenkomst VRM. 

2081
 Art. 19 en 20 beheersovereenkomst VRM. 

2082
 Art. 21 en 22 beheersovereenkomst VRM. 

2083
 Art. 23 beheersovereenkomst VRM. 

2084
 Art. 24 t.e.m. 26 beheersovereenkomst VRM. 

2085
 B.Vl.Reg. 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media, BS 25 augustus 2006, intussen 

gewijzigd door B.Vl.Reg. 18 juli 2008 betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het 
aanbieden van een radio‐ of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen, BS 14 oktober 2008, door Besluit 
Vl. Reg. 8 juni 2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de 
Vlaamse Regulator voor de Media, BS 6 juli 2007 en door B.Vl.Reg. 30 maart 2007 betreffende de procedure en de aanvullende 
kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio‐omroepen, BS 4 mei 
2007. 

2086
 Namelijk hoofdzakelijk: artikel 220 §4 mediadecreet. 
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onder meer de werkingsregels, de procedure van de algemene vergadering en de beroepscode van de 

leden van de kamers bevat2087.   Het betrokken  reglement van orde werd door de VRM en de kamers 

aangenomen op 18 mei 20092088. 

VRM – STATUUT – WERKING – SAMENWERKING –  In het kader van zijn bevoegdheden met betrekking tot de 

dienstenverdelers  en  de  elektronische‐communicatienetwerken,  dient  de  VRM,  “wanneer  dit 

noodzakelijk is”, samen te werken met de bevoegde regulerende instanties voor radio‐omroep en voor 

telecommunicatie van de gemeenschappen, van de  federale overheid en van andere  lidstaten van de 

Europese gemeenschap, alsook met de Belgische mededingingsautoriteiten en met de regulerende en 

toezichthoudende instanties in de overige economische sectoren in België2089. 

VRM  –  MIDDELEN  –  De  financiële  middelen  waarover  de  VRM  beschikt,  bestaan  uit  de  dotatie,  de 

inschrijvingsgelden  van  kandidaten  voor  een erkenning  en de  vergoedingen  voor het behoud  van de 

erkenning, en de  fiscale heffingen en  retributies voor zover die bij decreet aan de Vlaamse Regulator 

voor  de  Media  zijn  toegewezen2090.  In  tegenstelling  tot  vroeger,  komen  de  inkomsten  van  de 

administratieve  geldboetes  voortaan  in  de  algemene  middelenbegroting  van  de  Vlaamse  overheid 

terecht2091. 

VRM – INFORMATIE‐OPVRAGING EN MEDEWERKING – Verder beschikt de VRM over uitgebreide bevoegdheden 

om bij marktspelers de voor zijn opdracht noodzakelijke informatie op te vragen2092, en zijn marktspelers 

verplicht om medewerking te verlenen aan de VRM2093. Tenslotte zijn omroeporganisaties verplicht om 

een kopie bij te houden van al hun omroepsignalen gedurende één maand te beginnen van de dag van 

de uitzending, en die op zijn verzoek aan de VRM ter beschikking te stellen2094. 

                                                            
2087

 Art. 217 mediadecreet. 

2088
 Reglement van Orde van de Algemene kamer, de Kamer voor onpartijdigheid‐ en de bescherming van minderjarigen, het 

college van voorzitters en de algemene vergadering van de Vlaamse regulator voor de media, BS 26  juni 2009. Dit reglement 
vervangt de eerder reglementen, die op grond van art. 175 DROT waren aangenomen, namelijk: de reglementen van orde van 
de raad van bestuur van de VRM van 21 april 2006 (BS 19 mei 2006), van de algemene kamer van 15 september 2006 (BS 6 
oktober 2006) en van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van 2 oktober 2006 (BS 14 november 
2006). 

2089
 Art. 218 §6 mediadecreet. 

2090
 Art. 232 al. 1 mediadecreet. 

2091
 Art. 232 al. 3 mediadecreet. Op deze aanpassing drong onder meer de VRM zelf aan, hoewel het Grondwettelijk Hof had 

bevestigd dat het feit dat de door de algemene kamer opgelegde geldboetes deel uitmaken van de financieringsmiddelen van 
de  VRM  de  onafhankelijkheid  en  onpartijdigheid  ervan  niet  ondermijnen,  noch  de  transparantie  en  objectiviteit  van  de 
besluitvorming. Het Hof bevestigde dus dat deze financieringswijze geen schending  inhield van de artikelen 10 en 11 G.W,  in 
samenhang met artikel 6.1 EVRM: GwH 17 januari 2007, nr. 14/2007. 

2092
 Art. 234 al. 1 mediadecreet. 

2093
 Art. 234 al. 2 mediadecreet. 

2094
 Art. 234 al. 3 mediadecreet. 
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2. Bevoegdheden kamers 

VRM –  BEVOEGDHEDEN – OVERZICHT – De VRM heeft  als missie de handhaving  van de mediaregelgeving 

binnen  de  Vlaamse  Gemeenschap,  het  beslechten  van  geschillen  over  de mediaregelgeving  en  het 

uitreiken  van  de media‐erkenningen  en  ‐vergunningen2095. Door  het  decreet worden  vervolgens  een 

aantal specifieke bevoegdheden aan de verschillende kamers van de VRM toegekend, bij de uitoefening 

waarvan de kamers niet onder hiërarchisch gezag  functioneren van de raad van bestuur en/of andere 

toezichtsorganen2096.  Verder  bevat  het  nieuwe  mediadecreet  ook  bepalingen  in  verband  met  de 

bevoegdheden en taken van de VRM  in de context van omroeporganisaties die onder de bevoegdheid 

van een andere lidstaat van de Europese Unie ressorteren2097. Opmerkelijk is wel dat artikel 223 van het 

nieuwe mediadecreet bepaalt dat de VRM niet kan optreden  tegen  inbreuken op basis van  feiten die 

langer dan  zes maanden  geleden hebben plaatsgevonden. Die  verjaringstermijn wordt wel  gestuit  in 

geval van een klacht of een ambtshalve onderzoek, en wordt volgens de termijnen van schorsing zoals 

bepaald door de Vlaamse regering geschorst tijdens de vakantieperiodes2098. 

a. Algemene kamer 

ALGEMENE KAMER – AUTONOME BEVOEGDHEDEN – ALGEMEEN TOEZICHT – De algemene kamer oefent in het kader 

van  het mediadecreet  een  algemene  toezichtsopdracht  uit.  Ze  is  bevoegd  voor  het  toezicht  op  de 

naleving van en de beteugeling van de inbreuken op de bepalingen van het mediadecreet, met inbegrip 

van het toezicht op de naleving door de openbare omroep en de beteugeling van de inbreuken door de 

openbare omroep2099. 

ALGEMENE KAMER – AUTONOME BEVOEGDHEDEN – TOEGANG TOT DE MARKT – Ook op het vlak van de toegang tot 

de markten speelt de algemene kamer een belangrijke rol, aangezien zij bevoegd is voor:  

1. het  uitreiken,  wijzigen,  schorsen  en  intrekken  van  zendvergunningen,    aan  de  erkende 

omroepen en de radio‐ en televisieomroepnetwerken2100; 

2. het  toekennen,  schorsen  of  intrekken  van  de  vergunning  voor  het  aanbieden  van  een 

etheromroepnetwerk2101; 

3. het ontvangen van de verschillende soorten in het decreet voorziene kennisgevingen die gericht 

zijn aan de VRM2102. 

                                                            
2095 Art. 218 §1 mediadecreet. 

2096
 Art. 218 §§2 en 3 mediadecreet. 

2097
 Art. 221 en 222 mediadecreet. 

2098
 Art. 223 mediadecreet. 

2099
 Art. 218 §2, 1° mediadecreet, waarin eveneens wordt verduidelijkt dat dit stelsel van globaal markttoezicht de bepalingen 

in verband met het “operationele toezicht” van de Vlaamse regering over de VRT onverlet laat. 

2100
 Art. 218 §2, 2° mediadecreet. 

2101
 Art. 218 §2, 3° mediadecreet. 
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Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat een aantal specifieke en strategische bevoegdheden op 

het vlak van toegang tot de markt rechtstreeks door de Vlaamse regering worden uitgeoefend, vooral 

met betrekking tot het toekennen van radiofrequenties. 

ALGEMENE KAMER – AUTONOME BEVOEGDHEDEN – REGULERING MARKTGEDRAG – Ook op het vlak van het toezicht 

over  het  gedrag  van  de  op  de  markt  aanwezige  aanbieders,  kent  de  algemene  kamer  uitgebreide 

bevoegdheden. Overeenkomstig  de  Europese  bepalingen  inzake marktdefinitie, marktanalyse  en  het 

opleggen van verplichtingen2103 bepaalt zij de relevante markten en de geografische omvang ervan voor 

producten en diensten in de sector van de elektronische‐communicatienetwerken, en analyseert zij deze 

markten  om  te  bepalen  of  ze  daadwerkelijk  concurrerend  zijn2104.  Verder  identificeert  zij  de 

ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht en legt zij hen, indien nodig, één of meer verplichtingen 

op2105. Op het vlak van de  inhoud  is de algemene kamer bevoegd voor het geven en  intrekken van de 

toestemming aan dienstenverdelers om omroepprogramma’s door te geven2106. 

ALGEMENE KAMER – AUTONOME BEVOEGDHEDEN – OVERIGE BEVOEGDHEDEN – Tenslotte heeft de algemene kamer 

nog een  aantal overige  relevante opdrachten,  zoals het  toezicht op de naleving door de VRT  van de 

beheersovereenkomst en het  jaarlijks  rapporteren daarover aan de Vlaamse  regering2107, het  in kaart 

brengen van concentraties in de Vlaamse mediasector2108, en het uitvoeren van bijzondere opdrachten 

in het  kader van haar bevoegdheden die door de Vlaamse  regering  aan de algemene  kamer worden 

toevertrouwd2109. 

ALGEMENE KAMER – AANHANGIGMAKING – De algemene kamer kan ambtshalve uitspraak doen, maar kan ook 

gevat worden op verzoek van de Vlaamse  regering, of van een schriftelijke, met  redenen omklede en 

ondertekende klacht van een   belanghebbende. Voor het verzoeken van de VRM om een uitspraak te 

doen  over  de  toepassing  van  de  bepalingen  in  verband  met  commerciële  communicatie  of 

boodschappen van algemeen nut dient zelfs geen rechtstreeks belang te worden aangetoond2110. Voor 

een uitspraak over de inhoud van reclame is een bijzonder regime van toepassing, vermits de algemene 

kamer  enkel  uitspraak  kan  doen  naar  aanleiding  van  een  schriftelijke,  met  redenen  omklede  en 

                                                                                                                                                                                                
2102

 Art. 218 §2, 5° mediadecreet. 

2103
 Supra Deel II. Hoofdstuk 1. Afdeling C. 5. “Markttoezicht in snel evoluerende markten – noodzaak aan flexibiliteit”, p. 66 e.v. 

2104 Art. 218 §2, 6° mediadecreet. 

2105
 Art. 218 §2, 7° mediadecreet. 

2106
 Art. 218 §2, 4° mediadecreet. 

2107
 Art. 218 §2, 9° mediadecreet. 

2108
 Art. 218 §2, 8° mediadecreet. 

2109
 Art. 218 §2, 10° mediadecreet. 

2110
 Art. 220 §1 al. 1 mediadecreet. 
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ondertekende klacht die moet zijn ingediend uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding 

heeft gegeven tot de klacht2111. 

ALGEMENE  KAMER  –  SANCTIES  –  Wanneer  de  algemene  kamer  een  overtreding  vaststelt,  kan  ze  de 

omroeporganisatie,  de  dienstenverdeler  of  de  aanbieder  van  het  netwerk  één  of meerdere  van  de 

volgende sancties opleggen, waarvan het Grondwettelijk Hof aangaf dat zij als strafrechtelijke sancties in 

de zin van artikel 6 van het EVRM moeten worden beschouwd2112: 

1. een waarschuwing met het bevel om de overtreding te staken; 
2. het bevel haar uitspraak op een door haar bepaalde wijze en  tijdstip uit  te  zenden op 

kosten van de overtreder; wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan alsnog een 
administratieve geldboete worden opgelegd; 

3. de  verplichte  publicatie  van  de beslissing  in  dag‐  en/of weekbladen  op  kosten  van  de 
overtreder;   wanneer  hieraan  geen  gevolg  wordt  gegeven,  kan  eveneens  alsnog  een 
administratieve geldboete worden opgelegd; 

4. een administratieve geldboete tot 125.000 euro; 
5. de schorsing of intrekking van de zendvergunning; 
6. de schorsing of intrekking van de erkenning van de omroeporganisatie; 
7. het schorsen van het doorgeven van een niet‐lineaire televisiedienst2113. 
8. ingeval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd 

gebruiken ervan, de schorsing van de vergunning van een  landelijke, regionale of  lokale 
radio‐omroeporganisatie2114. 

b. Kamer onpartijdigheid en bescherming minderjarigen 

KAMER ONPARTIJDIGHEID EN BESCHERMING MINDERJARIGEN – AUTONOME BEVOEGDHEDEN – Aan de tweede kamer 

wordt de bevoegdheid toegekend om uitspraak te doen over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding 

van de toepassing van het verbod op het aansporen tot haat, het verbod op discriminatie en de plicht 

tot  onpartijdigheid,  naar  aanleiding  van  bepaalde  regels  in  verband  met  schadelijke  inhoud  voor 

minderjarigen,  naar  aanleiding  van  een  in  een  aantal  specifieke  gevallen  door  de VRM  uitgesproken 

schorsing van de doorgifte van programma’s, of naar aanleiding van de plicht voor dienstenleveranciers 

om  alle  redelijke  technische  maatregelen  te  nemen  om  ervoor  te  zorgen  dat  de  toegang  van 

minderjarigen tot voor hen ernstig schadelijke omroepdiensten wordt beperkt2115. 

KAMER ONPARTIJDIGHEID EN BESCHERMING MINDERJARIGEN – AANHANGIGMAKING –  De kamer voor onpartijdigheid 

en bescherming  van minderjarigen  kan  in beginsel  enkel uitspraak doen op  verzoek  van de Vlaamse 

regering, of naar aanleiding van een klacht die door eenieder die blijkt geeft van een benadeling of een 

belang  kan worden  ingediend  tot  uiterlijk  de  vijftiende  dag  na  de  datum  van  de  uitzending  van  het 

                                                            
2111

 Art. 220 §1 al. 2 mediadecreet. 

2112
 GwH 17 januari 2007, nr. 14/2007, 6, r.o. 3.3. 

2113
 Art. 228 al. 1 mediadecreet. 

2114
 Art. 228 al. 2 mediadecreet.  

2115
 Art. 218 §3, al. 1 mediadecreet. 
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programma. De kamer kan wel ambtshalve optreden wanneer de bescherming van minderjarigen tegen 

schadelijke  inhoud of het verbod voor dienstenverdelers om bepaalde  informatie door te geven  in het 

gedrang komt2116. 

KAMER  ONPARTIJDIGHEID  EN  BESCHERMING  MINDERJARIGEN  –  SANCTIES  –  De  kamer  voor  onpartijdigheid  en 

bescherming  van minderjarigen  heeft  ten  opzichte  van  omroepen  van  of  erkend  door  de  Vlaamse 

gemeenschap    mutatis  mutandis  dezelfde  sanctiemogelijkheden  als  de  algemene  kamer,  met  dien 

verstande dat sommige sancties enkel kunnen worden opgelegd voor overtredingen van de bepalingen 

in verband met de bescherming van minderjarigen2117. 

3. Synthese 

VRM  –  SYNTHESE  –  OVERZICHT  –  Uit  de  analyse  van  de  organisatie  van  de markttoezichthoudende  of 

marktregulerende  taak  van  de  VRM  op  het  vlak  van  elektronische  communicatie,  blijken  enkele 

markante verschillen ten opzichte van het BIPT, zoals onder meer de  inpassing  in een ruimer  juridisch 

kader, alsook een aantal maatregelen die de algemene kamer van de VRM  tegelijk op een grotere en 

kleinere afstand van de uitvoerende macht plaatsen.  

VRM – SYNTHESE – SYSTEMATISATIE – Vooreerst bevat het kaderdecreet bestuurlijk beleid een systematisatie 

op  het  vlak  van  het  administratieve  statuut  en  de  bevoegdheden  van  de  verschillende  vormen  van 

interne en externe verzelfstandiging zoals die  in Vlaanderen worden toegepast.   Het decreet biedt het 

kader voor een  zinvolle classificatie van overheidsinstanties, met de nodige plaats voor eigenheid. Zo 

werd  het model  van  de  publiekrechtelijk  vormgegeven  extern  verzelfstandigde  agentschappen  in  de 

mediasector onder meer aangepast om aan de algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en 

bescherming van minderjarigen een volledige inhoudelijke autonomie toe te kennen bij het nemen van 

hun beslissingen. Die afwijking ten opzichte van het kaderdecreet bestuurlijk beleid houdt ook meteen 

een  onduidelijkheid  in:  er  bestaat  op  dat  vlak  immers  geen  hiërarchische  relatie  tussen  de  kamers 

enerzijds, en de raad van bestuur van de VRM en dus de Vlaamse regering anderzijds.  

VRM – SYNTHESE – TOEZICHT– Deze  juxtapositie van raad van bestuur en kamers maakt het plaatje  inzake 

administratief toezicht ook enigszins complex. Zo  lijkt het redelijk om te besluiten dat onder meer het 

principiële  hiërarchische  toezicht  van  de  Vlaamse  regering  over  de  VRM,  alsook  bijkomende 

toezichtsinstrumenten zoals het sluiten van een beheersovereenkomst en allerlei overige informatie‐ en 

rapporteringsverplichtingen  meer  invloed  centraliseert  bij  de  bevoegde  minister  of  de  regering. 

Daartegenover staat wel het feit dat de beide kamers van de VRM, bij het nemen van hun beslissingen 

(inhoudelijk) volledig autonoom zijn. 

VRM – SYNTHESE – ALGEMENE KAMER – “QUASI‐JURISDICTIONEEL MODEL”? – Tenslotte weze nog opgemerkt dat 

de  voorzitter en een  tweede  lid  van de  algemene  kamer magistraat dienen  te  zijn2118.   Hoewel deze 

                                                            
2116

 Art. 220 §2 mediadecreet. 

2117
 Art. 229 mediadecreet. 

2118
 Art. 216 §1 mediadecreet. 
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vereiste ongetwijfeld enige verdienste kan hebben op het vlak van het bieden van een garantie voor de 

onafhankelijkheid,  valt  moeilijk  in  te  zien  welke  precieze  doelstelling  met  deze  aanstelling  wordt 

nagestreefd. De VRM  is  immers duidelijk een administratieve overheid. Ook uit de beslissingenpraktijk 

van  de  VRM  blijkt  een  soort  “quasi‐jurisdictionele”  aanpak  van  de  markttoezichthoudende  of 

marktregulerende  opdracht:  alle  beslissingen  van  de  VRM  zijn  immers  opgebouwd  als  rechterlijke 

uitspraken, waarin de VRM zo nodig de rol van het openbaar ministerie, en de algemene kamer die van 

de hoven en rechtbanken waarneemt. 

II. Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique 

1. Algemeen 

CONSEIL  SUPÉRIEUR  DE  L’AUDIOVISUEL  DE  LA  COMMUNAUTÉ  FRANCAISE  DE  BELGIQUE  –  OVERZICHT  –  De  huidige 

bepalingen  in  verband  met  de  Conseil  Supérieur  de  l’Audiovisuel  de  la  Communauté  française  de 

Belgique2119  zijn  hoofdzakelijk  terug  te  vinden  in  titel  VII  van  het  decreet  over  de  audiovisuele 

mediadiensten2120.  Het  decreet  bevat  de  materiële  bepalingen  in  verband  met  de  audiovisuele 

mediasector  in de Franse gemeenschap2121 en  richt de CSA op als een onafhankelijke administratieve 

                                                            
2119

 Vertaald  als:  “Hoge Raad  voor  de Audiovisuele  Sector  van de  Franse Gemeenschap  van België”.  In de hierna  volgende 
paragrafen op basis van de Franse benaming verkort weergegeven als: “CSA”. 

2120
  Art.  133  t.e.m.  153  B.Fr.Gem.Reg  26 maart  2009  houdende  coördinatie  van  het  decreet  betreffende  de  audiovisuele 

mediadiensten, BS 24 juli 2009, zoals bekrachtigd door het Decr.Fr.Gem. 30 april 2009, houdende bekrachtiging van het besluit 
van  de  Regering  van  de  Franse  Gemeenschap  van  26 maart  2009  houdende  coördinatie  van  het  decreet  betreffende  de 
audiovisuele mediadiensten,  BS  24  juli  2009. Hierna  verkort weergegeven  als:  ”gecoördineerd mediadecreet  Fr.Gem.”.  Dit 
gecoördineerd decreet houdt de  integrale opheffing  in van het vroegere decreet, namelijk: Decr.Fr. 27 februari 2003 over de 
audiovisuele mediadiensten, BS 17 april 2003, zoals gewijzigd en hernoemd door Decr.Fr. 5 februari 2009 tot wijziging van het 
decreet  van  27  februari  2003  betreffende  de  radio‐omroep  en  van  het  decreet  van  9  januari  2003  betreffende  de 
doorzichtigheid,  de  autonomie  en  de  controle  in  verband  met  de  overheidsinstellingen,  de  maatschappijen  voor 
schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap  ressorteren, BS 18 maart 
2009. Eerder wijzigingen aan dit decreet werden doorgevoerd door Decr.Fr. 12 december 2008 Programmadecreet houdende 
verscheidene maatregelen  betreffende  de  radio‐omroep,    de  oprichting  van  een  begrotingsfonds  voor  de  financiering  van 
programma’s voor het opsporen van kankers, de onderwijsinrichtingen, de internaten, de psycho‐medisch‐sociale centra en de 
schoolgebouwen, BS 20 maart 2009, door Decr.Fr. 5 juni 2008 houdende oprichting van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de 
Media en tot ontwikkeling van bijzondere initiatieven en middelen terzake in de Franse Gemeenschap (1), BS 15 oktober 2008, 
door Decr.Fr. 18 juli 2008 houdende sommige aanpassingen van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio‐omroep 
(1), BS 8 oktober 2008, door Decr.Fr. 29 februari 2008 tot wijziging van de titels I, III, VI, IX en XI van het decreet van 27 februari 
2003 betreffende de radio‐omroep (1), BS 9 april 2008, door Decr.Fr. 7 december 2007 tot wijziging van titel IV van het decreet 
van 27 februari 2003 betreffende de radio‐omroep en van de titels I en II van het decreet van 17 december 2003 betreffende de 
werkgelegenheid in de sociaal‐culturele sectoren houdende diverse bepalingen (1), BS 6 februari 2008, door Decr.Fr. 19 oktober 
2007 betreffende de  invoering van een geïnformatiseerde databank voor tewerkstelling  in de non‐profit sector van de Franse 
Gemeenschap (1), BS 15 januari 2008, door Decr.Fr. 19 juli 2007 tot wijziging van het decreet van 27 februari 2003 betreffende 
de radio‐omroep (1), BS 20 september 2007, door Decr.Fr. 2 juli 2007 tot vervanging van de artikelen 81 tot 83 en 90 tot 98 van 
het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio‐omroep, vernietigd door het Arbitragehof op 8 november 2006 (1), BS 
20 augustus 2007, door B.Fr.Gem.Reg. 19  januari 2007 houdende uitvoering van artikel 5 van het decreet van 5 mei 2006 tot 
afschaffing  van  de  verplichting  tot  het  overleggen  van  eensluidende  afschriften  van  documenten,  BS  22  maart  2007  na 
gedeeltelijke vernietiging door GwH 8 november 2006, nr. 163/2006 en door Decr.Fr. 22 december 2005 tot wijziging van het 
decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio‐omroep, BS 13 februari 2006.  

2121
 Voor een uitgebreide bespreking van toenmalige bepalingen inzake audiovisuele omroep in de Franse gemeenschap, zie F. 

DEHOUSSE, P. VAN DEN BRULE en T. ZGAJEWSKI, “La réglementation audiovisuelle en communauté française”, in F. DEHOUSSE, P. VAN 
DEN BRULE en T. ZGAJEWSKI, “Les nouvelles réglementations de  l’Audiovisuel en Belgique”, Stud.Dipl. 2005, vol. LVIII, nr. 1, 7‐90. 
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overheid met  rechtspersoonlijkheid die belast  is met het  toezicht daarop2122. De CSA bestaat uit een 

college  voor  advies,  een  college  voor  vergunning  en  controle,  een  bureau  en  een 

onderzoekssecretariaat.    De  plenaire  vergadering  van  de  CSA  is  samengesteld  uit  de  leden  van  het 

bureau, de andere leden van het College voor advies en van het College voor vergunning en controle2123. 

Op het onderzoekssecretariaat na, dient elk van deze instanties een eigen huishoudelijk reglement vast 

te stellen2124. 

2. Bureau 

CSA – STATUUT EN BEVOEGDHEDEN BUREAU – Het bureau  is het hoogste orgaan van de CSA. Het bestaat uit 

één  voorzitter  en  drie  ondervoorzitters  en wordt  door  de  regering  benoemd,  en  zo  nodig  door  het 

parlement van de Franse gemeenschap op voorstel van de regering afgezet2125. Het kan autonoom alle 

handelingen uitvoeren die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden van de 

CSA en  zijn bestuur. Het vertegenwoordigt de CSA  in  rechte en  tegenover derden en kan  contracten 

sluiten in zijn naam.  Het bureau bepaalt de omvang van de bevoegdheden die het aan één of meer van 

zijn  personeelsleden  delegeert,  alsmede  de  vorm  en  de  nadere  regels  van  deze  delegatie.  Het 

coördineert  en  organiseert  de  werkzaamheden  van  de  CSA,  zorgt  ervoor  dat  de  adviezen  in 

overeenstemming  zijn met het  intern, Europees of  internationaal  recht, en  lost de conflicten van alle 

aard op die tussen de colleges ontstaan.  Daartoe kan het bureau alle nodige contacten nemen met de 

internationale,  federale,  gemeenschaps‐  en  gewestoverheden.  Het  bureau  is  ook  bevoegd  om  het 

personeel van de CSA aan te werven2126. Het decreet bevat ook een aantal  bepalingen in verband met 

de informatiedoorstroming tussen de regering en het bureau van de CSA2127. 

3. Colleges 

CSA  –  STATUUT  EN  BEVOEGDHEDEN  COLLEGES  – OVERZICHT  –  Terwijl het  college  voor  advies  enkel over  een 

algemene en enkele specifieke adviesbevoegdheden beschikt2128, heeft het college voor vergunning en 

controle  een  algemene  markttoezichthoudende  bevoegdheid,  aangezien  het  elke  overtreding  van 

wetten, decreten en verordeningen in de audiovisuele sector kan vaststellen en sanctioneren2129. Verder 

beschikt dit college ook over een aantal specifieke marktregulerende bevoegdheden, zowel op het vlak 

van  de  voorwaarden  die  van  toepassing  zijn  voor  het  betreden  van  de markt  (zie  onder meer  de 

                                                                                                                                                                                                
Voor een analyse van het oorspronkelijke statuut van de CSA: F. JONGEN, Le nouveau Conseil supérieur de l’Audiovisuel, Bruyland, 
Brussel, 1998, 208 p. 

2122
 Art. 133 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2123 Art. 134 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2124
 Art. 145 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2125
 Art. 142 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2126
 Art. 140 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2127
 Art. 141 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2128
 Art. 135 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2129
 Art. 136, 10° gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 
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bevoegdheid om in bepaalde omstandigheden het gebruik van radiofrequenties toe te laten2130, en om 

de  kennisgevingen  te  beheren2131),  als  over  de  regulering  van  het  marktgedrag  van  aanbieders 

(bijvoorbeeld:  op  het  vlak  van  het  definiëren  en  analyseren  van  markten  en  het  opleggen  van 

verplichtingen2132,  alsook  op  het  vlak  van  doorgifteverplichtingen2133). Daarnaast  beschikt  het  college 

voor  vergunning  en  controle  in  deze materies  ook  over  een  aantal  adviserende  bevoegdheden  ten 

opzichte van de  regering, wanneer deze bevoegd  is om  ter  zake beslissingen  te nemen2134. Tenslotte 

heeft dit college ook de bevoegdheid om algemene of specifieke aanbevelingen te formuleren2135 en een 

rapporteringsbevoegdheid over het realiseren door de verschillende marktspelers van de verplichtingen 

die volgen uit de toepassing van specifieke bepalingen van het decreet2136, uit de beheersovereenkomst 

met  de RTBF2137  of  uit  andere  overeenkomsten  die  de marktspelers met  de  regering  afsluiten2138.  In 

verband met de mogelijke samenloop van de bevoegdheden van de CSA met die van de voorzitter van 

de  rechtbank  van  eerste  aanleg,  stelde  het  hof  van  beroep  te  Brussel  dat  de  wetgever  met  het 

toekennen  van deze bevoegdheden  aan de CSA niet beoogde de bevoegdheid  te onttrekken  aan de 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om  in een geschil voorlopige maatregelen te nemen op 

grond van artikel 584 Ger. W.2139.  

CSA – STATUUT EN BEVOEGDHEDEN COLLEGES – SAMENSTELLING COLLEGES – Als adviserend orgaan  is het college 

voor  advies hoofdzakelijk  samengesteld uit personen die behoren of hebben behoord  tot een  aantal 

specifieke  socio‐professionele  categorieën  uit  de  audiovisuele  sector2140.  Voor  het  college  voor 

vergunning en controle daarentegen geldt uiteraard net het tegenovergestelde en worden een aantal 

onverenigbaarheden  bepaald2141.  Opmerkelijk  hierbij  is  dat  noch  de  leden  van  het 

markttoezichthoudende college, noch de leden van het bureau of de voorzitter  ‐ in tegenstelling tot de 

VRM ‐  magistraten dienen te zijn. De voorzitter van de CSA zit van rechtswege de zittingen van de beide 

colleges voor2142. Verder woont de secretaris‐generaal van het ministerie van de Franse Gemeenschap, 

                                                            
2130

 Art. 136, 2° gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2131 Art. 136, 1° gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2132
 Art. 136, 11° gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2133
 Art. 136, 8bis° gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2134
 Zie onder meer: artikel 133, 3° en 4° gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem., in verband met respectievelijk de toelating die 

de regering kan toekennen aan plaatselijke televisie‐omroepen, en  in verband met de overeenkomsten tussen de regering en 
de dienstenverdelers. 

2135
 Art. 136, 9° gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2136 Art. 136, 6° en 8° gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2137
 Art. 136, 5° gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2138
 Art. 136, 5bis° en 7° gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2139
 Brussel 21 september 2006, AR 2006/KR/117. 

2140
 Art. 138 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2141
 Art. 139 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2142
 Art. 147 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 
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of  diens  gemachtigde,  de werkzaamheden  van  het  College  voor  vergunning  en  controle  bij,  behalve 

wanneer het college zijn algemene toezichthoudende bevoegdheid uitoefent2143. 

4. Werking en toezicht 

CSA  –  STATUUT  EN  BEVOEGDHEDEN  ONDERZOEKSSECRETARIAAT  –  Het  onderzoekssecretariaat  van  de  CSA 

ontvangt  de  klachten  die  aan  de  CSA worden  gericht, maar  kan  in  bepaalde  gevallen  ook  op  eigen 

initiatief  overtredingen  of  niet‐naleving  van  de  wet‐  of  regelgeving  vaststellen.  Het 

onderzoekssecretariaat onderzoekt de dossiers en wordt geleid door de onderzoekssecretaris , die door 

de  regering  wordt  aangesteld  voor  een  periode  van  vijf  jaar  en  onder  het  gezag  van  het  bureau 

functioneert2144. 

CSA  –  TOEZICHT  –  WETTIGHEIDTOEZICHT  –  BEROEP  RAAD  VAN  STATE  –  Het  decreet  voorziet  de  expliciete 

mogelijkheid  voor  de  regering  om  bij  de  Raad  van  State  een  verzoek  tot  nietigverklaring  en/of  tot 

opschorting in te stellen tegen de beslissingen van het College voor vergunning en controle  in verband 

met markttoegang2145. 

CSA  –  TOEZICHT  –  ADMINISTRATIEF  TOEZICHT  –  REGERINGSCOMMISSARIS  –  Bij  de  CSA  wordt  een 

regeringscommissaris  aangesteld  die  als  opdracht  heeft  te  zorgen  voor  het  goede  administratief  en 

financieel  beheer.  In  afwijking  van  het  algemene  decreet  inzake  administratief  toezicht2146,  kan  die 

regeringscommissaris  enkel  de  vergaderingen  van  het  bureau  van  de  CSA  bijwonen2147.  Zoals  in 

Vlaanderen,  is de omvang van  zijn  toetsing beperkt, aangezien de commissaris    ‐  in afwijking van het 

gemeenrechtelijke  decreet  ‐      slechts  een  beroep  kan  indienen  bij  de  regering  voor  beslissingen 

betreffende het administratief en financieel beheer en de werking van de CSA die hij als strijdig acht met 

de wetten, decreten, ordonnanties en besluiten, of als hij denkt dat ze het financieel evenwicht van de 

                                                            
2143

 Art. 147 §2 al. 2 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2144
 Art. 143 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2145
 Art. 137 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2146
  Decr.Fr.  9  januari  2003  betreffende  de  doorzichtigheid,  de  autonomie  en  de  controle  in  verband  met  de 

overheidsinstellingen, de maatschappijen  voor  schoolgebouwen en de maatschappijen voor  vermogensbeheer die onder de 
Franse Gemeenschap ressorteren, BS 21 februari 2003,  intussen gewijzigd door Decr.Fr. 5 februari 2009 tot wijziging van het 
decreet  van  27  februari  2003  betreffende  de  radio‐omroep  en  van  het  decreet  van  9  januari  2003  betreffende  de 
doorzichtigheid,  de  autonomie  en  de  controle  in  verband  met  de  overheidsinstellingen,  de  maatschappijen  voor 
schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap  ressorteren, BS 18 maart 
2009,  door Decr.Fr.  17  december  2003  Programmadecreet  houdende  verscheidene maatregelen  inzake  begrotingsfondsen, 
inning  van  schuldvorderingen,  de  RTBF,  de  deskundigen  en  commissarissen  der  rekeningen  van  de  Regering,  de  "  Ecole 
d'Administration  publique  "  (School  voor Overheidsbestuur)  van  de  Franse Gemeenschap,  het  ETNIC,  de  vervreemding  van 
onroerende  domeingoederen  die  tot  de  Franse  Gemeenschap  behoren,  de  universitaire  instellingen,  de  statuten  van  het 
onderwijspersoneel, het onderwijs, de psycho‐medisch‐sociale centra, de vakantiecentra, de sport, de permanente opvoeding 
en de culturele  infrastructuren, BS 30  januari 2004, door Decr.Fr. 3  juli 2003 tot wijziging van het decreet van 9  januari 2003 
betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor 
schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, BS 14 augustus 
2003 en door Decr.Fr. 27 februari 2003 betreffende de radio‐omroep BS 17 april 2003.  

2147
 Art. 152 §1 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 
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CSA in gevaar brengen2148. Op het financiële vlak wordt bovendien aan een commissaris der rekeningen 

een recht van controle toegekend op de jaarlijkse rekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen 

in de jaarlijkse rekeningen2149. 

CSA  –  RAPPORTERING  –  Jaarlijks  dient  de  plenaire  vergadering  van  de  CSA  samen  te  komen  om  het 

activiteitenverslag  goed  te  keuren, waarin  door  de  CSA  onder meer  verslag wordt  gegeven  over  de 

uitvoering van zijn opdrachten en over het inzake sancties gevoerde beleid.  Na deze goedkeuring wordt 

het activiteitenverslag aan het parlement van de Franse gemeenschap en aan de regering meegedeeld. 

CSA – SANCTIES –  In het kader van zijn bevoegdheden kan het college voor vergunning en controle aan 

overtreders een  aantal  sancties opleggen,  zoals onder meer een waarschuwing, de publicatie  van de 

uitspraak van het college over de aangeklaagde dienst op kosten van de overtreder, de schorsing van 

het betwiste programma, de  intrekking van het betwiste programma, de schorsing van de vergunning 

voor een maximumduur van zes maanden, de schorsing van de verdeling van de betwiste dienst, een 

administratieve geldboete waarvan het bedrag niet lager dan 250 EUR mag zijn, noch hoger dan 3% van 

de jaarlijkse omzet2150, belasting niet inbegrepen, of de intrekking van de vergunning2151. 

III. Medienrat 

MEDIENRAT  –  OVERZICHT  – De Medienrat  der Deutschsprachigen Gemeinschaft2152  is  de  adviserende  en 

toezichthoudende  administratieve  overheid  met  rechtspersoonlijkheid  van  de  Duitstalige 

gemeenschap2153. De organen van de Medienrat zijn de beslissingskamer en de advieskamer, waarvan 

de  leden  worden  benoemd  en  desgevallend  afgezet  door  de  regering2154.  De  voorzitter 

vertegenwoordigt  de Medienrat  in  gerechtelijke  en  buitengerechtelijke  procedures  en  zorgt  voor  de 

lopende zaken, bereidt de beslissingen van de beslissingskamer voor en voert ze uit. De opvolging van 

de  activiteiten  van  de Medienrat  wordt  door  de  regering  aan  een  personeelslid  van  de  Duitstalige 

gemeenschap  toewezen.  De  voorzitter  roept  de  in  beginsel  achter  gesloten  deuren  vergaderende 

kamers bijeen wanneer dat nodig is2155. Jaarlijks stelt de Medienrat een activiteitenverslag op en maakt 

                                                            
2148

 Art. 152 §2 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2149
 Art. 153 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2150
 Merk op dat de Nederlandstalige tekst stelt: “3% hoger dan de jaarlijkse omzet”... 

2151
 Art. 159 gecoördineerd mediadecreet Fr.Gem. 

2152
 Hierna verkort weergegeven als: “Medienrat”. 

2153
 Decr.D. 27 juni 2005 over de radio‐omroep en de filmvoorstellingen, BS 6 september 2005, zoals gewijzigd door Decr.D. 16 

juni 2008 Programmadecreet 2008, BS 9 september 2008, door Decr.D. 25  juni 2007 Programmadecreet 2007, BS 26 oktober 
2007), en door Decr.D. 20 februari 2006 Programmadecreet, BS 2 juni 2006, hierna verkort weergegeven als “Mediendecreet”. 

2154
 Art. 93 Mediendecreet. 

2155
 Art. 86 Mediendecreet. 
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dat over aan de regering en het parlement van de Duitstalige gemeenschap2156. De Medienrat stelt zijn 

eigen huishoudelijk reglement vast, dat vervolgens door de regering moet worden goedgekeurd2157. 

MEDIENRAT  –  BESLISSINGSKAMER  –  OVERZICHT  – De  beslissingskamer  bestaat  uit drie  leden, waaronder de 

voorzitter  van  de Medienrat2158  en  heeft  als  opdracht  een  aantal  specifieke  doeleinden  te  bereiken, 

waaronder  het  garanderen  van  de  belangen  van  de  gebruikers,  het  garanderen  van  een  eerlijke  en 

daadwerkelijke  mededinging,  het  bevorderen  van  de  ontwikkeling  van  de  interne  markt  van  de 

Europese Unie en het bevorderen van de verscheidenheid van opinie, taal en cultuur. In beginsel dient 

de beslissingskamer bij de uitoefening van haar bevoegdheden zoveel mogelijk rekening te houden met 

de relevante aanbevelingen van de Europese Commissie2159. Verder dient de beslissingskamer samen te 

werken  met  de  federale  mededingingsautoriteiten,  met  de  regelgevende  instanties  van  andere 

economische  sectoren, met de Europese Commissie, met andere Belgische of Europese  regelgevende 

instanties en met de overheden belast met de bescherming van de consument. Voorzover nodig kan de 

Medienrat ook samenwerkingsakkoorden sluiten met andere Belgische of buitenlandse overheden2160. 

MEDIENRAT – BESLISSINGSKAMER – STATUUT – Hoewel het Mediendecreet uitdrukkelijk bepaalt dat de  leden 

van  de  beslissingskamer  niet  zijn  gebonden  aan  onderrichtingen,  bestaat  voor  de  regering  toch  de 

mogelijkheid om de beslissingskamer te wijzen op maatregelen of nalatingen die een inbreuk vormen op 

het Mediendecreet of op de wetten in het algemeen2161. Verder beschikt de regering van de Duitstalige 

gemeenschap over de mogelijkheid om besluiten van de beslissingskamer die een inbreuk vormen op de 

wetten  onder  bepaalde  omstandigheden  te  schorsen,  waarna  de  belissingskamer  de  geschorste 

beslissing dienovereenkomstig dient te wijzigen2162. De beslissingskamer treedt op als college en neemt 

administratieve beslissingen bij  consensus2163. De  inkomsten  van de beslissingskamer bestaan uit  alle 

ontvangsten  in  verband  met  de  activiteiten  van  de  beslissingskamer,  de  toevallige  inkomsten  en 

schenkingen  en  legaten.  Ter  dekking  van  zijn  bestuurskosten  kan  de  beslissingskamer  aan  bepaalde 

ondernemingen  administratieve  bijdragen  opleggen  waarvan  de  regering  de  nadere  modaliteiten 

vaststelt2164. 

                                                            
2156

 Art. 88 Mediendecreet. 

2157
 Het op 18 april 2007 aangenomen huishoudelijk reglement van de Medienrat werd goedgekeurd door art. 1 B.D.Gem.Reg. 

15 mei 2007 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de mediaraad van de Duitstalige Gemeenschap, BS 4 
september 2007. 

2158 Art. 89 Mediendecreet. 

2159
 Art. 89 Mediendecreet. 

2160
 Art. 94 Mediendecreet. 

2161
 Art. 96 al. 1 Mediendecreet. 

2162
 Art. 96 al. 2 Mediendecreet. 

2163
 Art. 98 Mediendecreet. 

2164
 Art. 110 Mediendecreet. 
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MEDIENRAT  –  BESLISSINGSKAMER  –  BEVOEGDHEDEN  –  Zoals  de  hierboven  eerder  geanalyseerde 

toezichthoudende  instanties, beschikt ook de beslissingskamer over een  aantal bevoegdheden  inzake 

toegang  tot de markt2165  en marktregulering2166.  Toch blijft de uitoefening  van  heel wat  strategische 

bevoegdheden op die beide  vlakken  (zoals bijvoorbeeld  inzake het erkennen  van private  televisie‐ of 

radio‐omroeporganisaties2167,  of  inzake  het  vaststellen  van  het  radiofrequentieplan2168  en  de 

toekenningsvoorwaarden en –procedures voor  frequenties2169) voorbehouden aan de regering. Verder 

beschikt  de  beslissingskamer  over  de  opdracht  om  in  een  aantal  specifieke  gevallen  (bijvoorbeeld: 

inzake de analyse  van de eindgebruikersmarkten, of  inzake doorgifteverplichtingen) geschillen  tussen 

eindgebruikers en aanbieders door middel van verzoening op te lossen of “haar mening aan de partijen 

mee te delen”2170. Tenslotte beslecht de geschillenkamer  ‐ zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid 

van de gewone rechtbanken ‐  door middel van een bindende en met redenen omklede administratieve 

beslissing binnen de vier maanden geschillen tussen ondernemingen  in verband met de verplichtingen 

die  voortvloeien  uit  de  bepalingen  met  betrekking  tot  elektronische‐communicatienetwerken  

of  –diensten2171.  Een mutatis mutandis  vergelijkbare  procedure  wordt  ook  voorzien  voor  geschillen 

tussen partijen van verschillende lidstaten2172. 

MEDIENRAT – BESLISSINGSKAMER – WERKING – Het decreet bevat voor de beslissingskamer verder bepalingen 

in verband met een mededelings‐2173 en  informatieplicht2174 van bepaalde  informatie aan de Europese 

Commissie,  in  verband  informatieverplichtingen  van  marktspelers2175,  in  verband  met 

raadplegingsprocedures2176  en  verhoor  van  belanghebbenden2177,  in  verband met  de  publicatie  van 

informatie2178  en  in  verband met  een  informatieplicht  van  de  beslissingskamer  ten  opzichte  van  een 

                                                            
2165

 Zie onder meer art. 38 Mediendecreet (over kennisgevingen voor aanbieden van andere omroepdiensten dan televisie‐ of 
radioprogramma’s), art. 46 Mediendecreet (over kennisgevingen voor aanbieden van elektronische‐communicatiediensten of ‐
netwerken),  art.  48 Mediendecreet  (over  de  registratieverklaring)  en  art.  50 Mediendecreet  (over  het  toekennen  van  een 
gebruiksrecht voor radiofrequenties). 

2166
  Zie  vooral:  art.  65  t.e.m.  78  Mediendecreet  (in  verband  met  marktdefinitie,  marktanalyse  en  het  opleggen  van 

verplichtingen aan sterke operatoren, alsook in verband met een aantal gelijkaardige verplichtingen). 

2167
 Zie resp. art. 20 en art. 27 Mediendecreet. 

2168
 Art. 49 Mediendecreet. 

2169
 Art. 50 Mediendecreet. 

2170
 Art. 99 Mediendecreet. 

2171
 Art. 100 §1 Mediendecreet. 

2172 Art. 100 §2 Mediendecreet. 

2173
 Art. 101 Mediendecreet. 

2174
 Art. 106 Mediendecreet. 

2175
 Art. 102 Mediendecreet. 

2176
 Art. 103 Mediendecreet. 

2177
 Art. 104 Mediendecreet. 

2178
 Art. 105 Mediendecreet. 
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andere Belgische overheid of van een overheid van een andere lidstaat van de EU2179. Tenslotte voorziet 

het  Mediendecreet  eveneens  in  een  bepaling  over  de  vertrouwelijkheid  van  bedrijfs‐  en 

handelsgeheimen2180. 

MEDIENRAT – BESLISSINGSKAMER – WETTIGHEIDSTOEZICHT – Elke betrokken partij kan tegen beslissingen van de 

beslissingskamer een verzoek tot vernietiging instellen bij de Raad van State2181.  

MEDIENRAT  –  BESLISSINGSKAMER  –  SANCTIES  – Wanneer  de  beslissingskamer  vaststelt  dat  er  niet  wordt 

voldaan aan de verplichtingen  inzake het betreden van de markt, of  inzake eerlijke mededinging op de 

markten  voor  elektronische‐commmunicatiediensten  of  –netwerken,  geeft  zij  de  betrokken 

onderneming  de  kans  haar  standpunt  kenbaar  te maken  of  een  eind  te  maken  aan  de  eventuele 

inbreuken.  Indien de onderneming binnen de voorziene  termijn geen einde maakt aan de  inbreuken, 

kan de beslissingskamer met het oog op het naleven van de voorwaarden de betrokken onderneming 

een  waarschuwing  geven,  verplichten  tot  de  publicatie  van  haar  uitspraak  in  de  pers,  of  een 

administratieve geldboete van 2500 tot 25000 euro opleggen, naast een eventuele inbeslagname van de 

faciliteiten2182.  Ingeval  van  ernstige  en  herhaaldelijke  niet‐nakoming  kan  de  belissingskamer  verdere 

maatregelen  nemen2183.  Daarnaast  kan  de  geschillenkamer  een  specifieke  en  bijkomende 

administratieve geldboete opleggen wanneer een aanbieder haar onvoldoende informatie bezorgt2184. 

IV. BIPT – niet‐uni‐communautaire omroep te Brussel 

NIET‐UNI‐COMMUNAUTAIRE OMROEP TE BRUSSEL – BIPT – De marktregulerende bevoegdheden inzake niet‐uni‐

communautaire radio‐omroep en televisie  in het tweetalige gebied Brussel‐Hoofdstad werden door de 

omroepwet Brussel 2007 aan het BIPT toegekend en alsdusdanig hierboven besproken2185.  

Afdeling E. Samenwerkingsakkoord e‐communicatie: CRC en IMCTR 

SAMENWERKINGSAKKOORD  E‐COMMUNICATIE – ALGEMEEN – Tenslotte kunnen,  zoals eerder vermeld, aan het 

einde van dit deel ook een aantal kritische vragen worden geformuleerd bij de overeenstemming van 

het  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie  en  de  instanties  die  daarin  worden  opgericht  met  de 

Europeesrechtelijke vereisten. Deze kritieken komen als het ware bovenop de vraagteken die reeds bij 

                                                            
2179 Art. 107 Mediendecreet. 

2180
 Art. 108 Mediendecreet. 

2181
 Art. 95 Mediendecreet. 

2182
 Art. 121 §1 Mediendecreet. 

2183
 Art. 121 §2 Mediendecreet. 

2184
 Art. 121 §3 Mediendecreet. 

2185
 Supra, Deel III. Hoofdstuk 2. Afdeling B. “Administratief statuut en bevoegdheden BIPT”, p. 321 e.v. 
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het  samenwerkingsakkoord  rezen  in  het  licht  van  de  rechtspraak  van  het Grondwettelijk Hof  en  de 

adviezen van de Raad van State2186. 

I. CRC en IMCTR als nationale regelgevende instanties? 

SAMENWERKINGSAKKOORD E‐COMMUNICATIE – CRC ALS NATIONALE REGELGEVENDE INSTANTIE – De Conferentie van 

Regulatoren  voor  de  elektronische  Communicatiesector  (CRC)  wordt  door  artikel  5  van  het 

samenwerkingsakkoord  e‐communicatie  opgericht  als  een  instantie  met  afzonderlijke 

rechtspersoonlijkheid. Voor zover deze instantie taken uitoefent die door de Europese richtlijnen inzake 

elektronische  communicatie  als  bevoegdheden  van  een  nationale  regelgevende  instantie  worden 

aangewezen    – wat  gelet op de  vooral marktregulerende bevoegdheden  ervan helemaal niet  lijkt  te 

kunnen  worden  betwist  –,  dient  de  CRC,  gelet  op  de  functionele  definitie  van  dat  begrip,  als  een 

nationale regelgevende  instantie te worden beschouwd, zodat zij moet voldoen aan alle  institutionele 

vereisten die  voor dergelijke  instanties  gelden.  Zo  volgt  reeds uit  artikel 3, 6. Kaderrichtlijn dat deze 

instantie  dient  te worden  aangemeld  bij  de  Europese  Commissie. Wat  betreft  het  Interministerieel 

Comité  voor  Telecommunicatie  en  Radio‐omroep  en  Televisie  (IMCTR)  kan  wellicht  worden 

geargumenteerd  dat  het  niet  om  een  nationale  regelgevende  instantie  gaat,  vermits  zij  geen 

rechtspersoonlijkheid geniet en zich enkel in de plaats kan stellen van de CRC. 

1. Onafhankelijkheid CRC 

SAMENWERKINGSAKKOORD E‐COMMUNICATIE – ONAFHANKELIJKHEID CRC – PRINCIPE – Artikel 3, 2 kaderrichtlijn legt 

aan  de  nationale  regelgevende  instanties  een  aantal  voorwaarden  op  in  verband  met  hun 

onafhankelijkheid:  “De  lidstaten  waarborgen  de  onafhankelijkheid  van  de  nationale  regelgevende 

instanties  door  ervoor  te  zorgen  dat  zij  juridisch  gezien  onderscheiden  zijn  van  en  functioneel 

onafhankelijk  zijn  van  alle  organisaties  die  elektronische‐communicatienetwerken,  ‐apparatuur  of  ‐

diensten  aanbieden.  Lidstaten  die  de  eigendom  van  of  de  zeggenschap  over 

elektronischecommunicatienetwerken  en/of  ‐diensten  aanbiedende  ondernemingen  behouden,  zorgen 

voor  een  daadwerkelijke  structurele  scheiding  tussen  de  regelgevende  taken  en  de met  eigendom  of 

zeggenschap verband houdende activiteiten.” 2187.  

SAMENWERKINGSAKKOORD E‐COMMUNICATIE – ONAFHANKELIJKHEID CRC – HUIDIGE BEPALING – Voor zover aan deze 

vereisten  reeds  zou  zijn  voldaan  door  de  verschillende  bij  het  samenwerkingsakkoord  betrokken 

toezichthouders, dient te worden opgemerkt dat dit zeker niet het geval is voor de CRC zelf, vermits het 

IMCTR zich er op elk ogenblik  in de plaats kan van stellen. De huidige regeling biedt o.i. onvoldoende 

garantie  dat  de  markttoezichthoudende  en  marktregulerende  beslissingen  van  CRC  (al  dan  niet 

genomen  door  de  IMCTR)  niet  zouden  worden  beïnvloed  door  de  operationele  belangen  van  de 

overheid.  Elk  van  de  bij  de werkzaamheden  van  de  CRC  betrokken  overheden  behoud  namelijk  een 

bepaalde mate van zeggingsschap over operationele belangen: de federale overheid in Belgacom, en de 

verschillende gemeenschappen in hun openbare omroepen. Na het verloop van 75 dagen volstaat de wil 

                                                            
2186

 Supra Deel II. Hoofdstuk 2. Afdeling B. IV. “Evaluatie huidige samenwerkingsvormen”, p. 194 e.v. 

2187
 Supra Deel III. Hoofdstuk 1. Afdeling B. “Institutionele eisen”, p. 249 e.v. 
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van één toezichthoudende minister om de CRC in zijn gewone samenstelling onbevoegd te maken en de 

bevoegdheid tot beslissen aan het IMCTR toe te kennen, nu artikel 5 in zijn alinea 8 tot 10 bepaalt: “Het 

Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio‐omroep en Televisie waarvan sprake in artikel 

9 van dit samenwerkingsakkoord neemt op verzoek van een Minister tot wiens bevoegdheden het beheer 

behoort van een regulerende instantie die is opgesomd in artikel 2, 2° van dit samenwerkingsakkoord, de 

beslissing  van  de  CRC  in  de  plaats  van  de  CRC  in  zijn  gebruikelijke  samenstelling.  [alinea]  Het 

Interministerieel  Comité  voor  Telecommunicatie  en  Radio‐omroep  en  Televisie  beslist  in  dit  geval  bij 

consensus.  In het kader van haar werking en bij het nemen van beslissing neemt het  Interministerieel 

Comité voor Telecommunicatie en Radio‐omroep en Televisie de regels en principes zoals bepaald in het 

toepasselijk    Europees  regelgevend  kader  in  acht.  [alinea]  Het  Interministerieel  Comité  voor 

Telecommunicatie en Radio‐omroep en Televisie kan maar op basis van de procedure die omschreven is 

in  het  vorige  lid  een  beslissing  nemen  nadat  een  periode  van  75  kalenderdagen  is  verstreken  tijdens 

dewelke  de  CRC  in  zijn  gebruikelijke  samenstelling  beraadslaagd  heeft  omtrent  het  punt  dat  voor 

beslissing voorligt.”. 

SAMENWERKINGSAKKOORD E‐COMMUNICATIE – ONAFHANKELIJKHEID CRC – BEOORDELING – De redenering die door 

de federale regering werd uiteengezet in het kader van haar ontwerp van wet tot bekrachtiging van het 

samenwerkingsakkoord2188 ‐ waarbij wordt geargumenteerd dat elke overheid afzonderlijk ervoor dient 

te  zorgen  dat  de  door  haar  aangeduide  vertegenwoordiger  de  nodige  onafhankelijkheid  geniet  en 

waarbij wordt gesteld dat deze vertegenwoordiger “in de plaats treedt” van het betreffende lid van de 

CRC  (dus:  de  ambtenaar  van  de  betrokken  toezichthouders)  ‐    lijkt  ons  op  dit  punt  allerminst 

overtuigend. Wij  zijn  integendeel  van  oordeel  dat  vooral  het  laatste  aspect  eerder  een  bedreiging 

inhoudt  van  de  onafhankelijkheid  van  de  CRC,  dan  een  garantie  ervoor.  Zodoende  dienen  o.i. 

bijkomende waarborgen  te worden  voorzien. Uit  zijn  verschillende  adviezen  naar  aanleiding  van  de 

bekrachtiging  van  het  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie  blijkt  overigens  dat  ook  de  Raad  van 

State die mening is toegedaan2189. 

                                                            
2188

 Toelichting bij amendement nr. 1 (Regering) ingediend in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele  instellingen, de Middenstand en de Landbouw, bij het wetsontwerp 
houdende diverse bepalingen (II), Parl.St. Kamer 2006‐07, nr. 2761/002, 4. 

2189 Adv.RvS 28 november 2006, nr. 41.711/VR, bij het ontwerp van wet «houdende diverse bepalingen» (instemming met het 
samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/11, 8; Adv.RvS 27 december 
2006, nr. 41.915/3 bij het voorontwerp van decreet houdende  instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 
2006  tussen  de  Federale  Staat,  de  Vlaamse  Gemeenschap,  de  Franse  Gemeenschap  en  de  Duitstalige  Gemeenschap 
betreffende het wederzijds  consulteren bij  het opstellen  van  regelgeving  inzake  elektronische‐communicatienetwerken, het 
uitwisselen  van  informatie  en  de  uitoefening  van  bevoegdheden met  betrekking  tot  elektronische‐communicatienetwerken 
door  de  regulerende  instanties  bevoegd  voor  telecommunicatie  of  radio‐omroep  en  televisie,  Parl.St.  Vl.Parl.  2006‐07,  nr. 
1102/1, 15‐25; Advies nr. 42.268/4 van 12 februari 2007, projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération entre 
l’etat  fédéral,  la communauté  flamande,  la communauté  française et  la communauté germanophone relatif à  la consultation 
mutuelle  lors  de  l’élaboration  d’une  législation  en matière  de  réseaux  de  communications  électroniques,  lors  de  l’échange 
d’informations et lors de l’exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités 
de  régulation  en  charge  des  télécommunications  ou  de  la  radiodiffusion  et  la  télévision,  du  17  novembre  2006,  Parl.St. 
Fr.Gem.R.  2006‐07,  nr.  410/1,  17‐28 ;  Adv.RvS  27  april  2007,  nr.  42.736/3  bij  het  Dekretsentwurf  zur  Zustimmung  zum 
Zusammenarbeitsabkommen  vom  17.  november  2006  zwischen  dem  Föderalstaat,  der  Flämischen  Gemeinschaft,  der 
Französischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur gegenseitigen Konsultation bei der Ausarbeitung der 
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2. Samenwerkingsplicht CRC 

SAMENWERKINGSAKKOORD  E‐COMMUNICATIE  –  SAMENWERKING  MET  MEDEDINGINGSAUTORITEITEN  –  Artikel  3,  4 

kaderrichtlijn  legt de  lidstaten de verplichting op om  in voorkomend geval en  in aangelegenheden van 

gemeenschappelijk  belang  samenwerking  te  voorzien  tussen  de  sectorspecifieke  toezichthouders,  de 

mededingingsinstanties en de consumentenbeschermende instanties. Wat de onderlinge samenwerking 

tussen regulatoren betreft,  lijkt het samenwerkingsakkoord  in grote  lijnen aan deze (overigens  in onze 

ogen moeilijk afdwingbare2190) Europese verplichting tegemoet te komen. Wel dienen de verschillende 

betrokken  overheden  nog  een  initiatief  te  nemen  om  de  bevoegdheden  van  hun  toezichthoudende 

instanties publiek te maken in een toegankelijke vorm (art. 3, 4 kaderrichtlijn). Meer problematisch lijkt 

ons  te  zijn  dat  voor  de  verschillende  bij  de  toepassing  van  het  samenwerkingsakkoord  betrokken 

toezichthouders  wel  de  verplichting  bestaat  om  in  het  kader  van  het  uitoefenen  van  hun  eigen 

bevoegdheden  samen  te  werken  met  bijvoorbeeld  de  mededingingsautoriteiten2191,  maar  een 

gelijkaardige  verplichting helemaal niet  is opgenomen  in het  samenwerkingsakkoord  zelf. Ook op dit 

vlak  lijkt het samenwerkingsakkoord e‐communicatie    ‐ door geen enkele vorm van  samenwerking  te 

voorzien ‐  niet in overeenstemming met de Europese vereisten. 

3. Beleidsdoelstellingen en –beginselen CRC 

SAMENWERKINGSAKKOORD  E‐COMMUNICATIE  –  SAMENWERKING  MET  MEDEDINGINGSAUTORITEITEN  –  Als  nationale 

regelgevende instantie is de CRC verplicht om bij het nemen van zijn beslissingen voldoende rekening te 

houden met de beleidsdoelstellingen en –beginselen, zoals voorzien in artikel 8 kaderrichtlijn. Ook op dit 

vlak blijft de tekst van het samenwerkingsakkoord e‐communicatie echter vaag, door enkel te stellen dat 

de CRC en het  IMCTR  in het kader van hun werking, en bij het nemen van beslissingen “de  regels en 

principes zoals bepaald in het toepasselijk Europees regelgevend kader in acht [nemen]” (artikel 5, alinea 

7  en  9  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie).  In  elk  geval  lijkt  deze  formulering  ons  te  vaag  om 

geacht te kunnen worden in overeenstemming te zijn met de vereisten van artikel 8 kaderrichtlijn.  

II. Overige kritieken of onduidelijkheden uit Europese hoek 

SAMENWERKINGSAKKOORD E‐COMMUNICATIE – OVERIGE KRITIEKEN – Door ter zake helemaal geen bepalingen te 

bevatten,  lijkt  het  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie  ons  verder  evenmin  in  overeenstemming 

met de verplichting voor overheden om een enkel  informatiepunt op  te  richten over alle consultaties 

inzake elektronische communicatie (artikel 6 kaderrichtlijn), en met de verplichting om een overzicht op 

te stellen en op gemakkelijk toegankelijke manier beschikbaar te maken van actuele informatie over de 

toepassing van de richtlijn inzake elektronische communicatie (artikel 24 kaderrichtlijn). 

                                                                                                                                                                                                
Gesetzgebung über elektronische Kommunikationsnetze, zum Informationsaustausch und zur Ausübung der Zuständigkeiten im 
Bereich  der  elektronischen Kommunikationsnetze durch  die Regulierungsbehörden  für  Telekommunikation beziehungsweise 
Rundfunk und Fernsehen, Parl.St. D.Gem.R. 2006‐07, nr. 104/1, 7‐14. 

2190
 Supra Deel III. Hoofdstuk 1. Afdeling B. “Institutionele eisen”, p. 249 e.v. 

2191
 Voor het BIPT, zie: art. 14 §2, 3° BIPT‐wet, zoals vervangen door artikel 73 wet 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 

29 juli 2005, err. 30 augustus 2005 na gedeeltelijke vernietiging van artikel 14 BIPT‐wet door GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004. 
Voor de VRM, zie:  
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Afdeling F. Gemeenrechtelijke jurisdictionele instanties 

GEMEENRECHTELIJKE  INSTANTIES  –  Tenslotte  vermelden wij  hieronder  enkel  het  bestaan  van  een  aantal 

gemeenrechtelijke  procedures waarop wij  in  dit  bestek  niet  verder  ingaan,  zoals  het  jurisdictioneel 

beroep bij hoven en rechtbanken, en het administratieve beroep bij de Raad van State. We verwijzen ter 

zake mutatis mutandis naar de uitstekende analyse van B. Delvaux over de rol van deze instanties in de 

energiesector2192. 

 

   

                                                            
2192

 Zie, mutatis mutandis: B. DELVAUX, “De specifieke beroepsprocedure tegen de beslissingen van de CREG”, in T. VANDEN BORRE 
(ed.), De vrijmaking van de elektriciteits‐ en gasmarkt: de federale wetgeving in een stroomversnelling, Intersentia, Antwerpen, 
2006, 213‐216  en de verwijzingen aldaar. 
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Deel IV.  Conclusies en aanbevelingen 

DOELSTELLING – Met dit proefschrift stelden wij ons tot doel om een grondige analyse te voeren van de 

organisatie van de markten voor elektronische communicatie en het overheidstoezicht daarop, met het 

oog op het formuleren van aanbevelingen over een efficiëntere organisatie van dat overheidstoezicht. 

Veeleer dan een allesomvattend onderzoek naar het  ruimere kader van het overheidstoezicht  in een 

aantal uiteenlopende economische netwerk‐ of nutssectoren, was het hierbij onze doelstelling om de 

belangrijkste  hinderpalen  voor  een  efficiënter  toezicht  in  de  Belgische  elektronische‐

communicatiesector te identificeren, en aanbevelingen te formuleren over mogelijke opties om deze te 

remediëren.  De  juridische  spanningsvelden  op  het  constitutionele  (namelijk:  de  problematiek  van 

bevoegdheidsverdeling  en  samenwerking)  en  op  het  institutionele  (namelijk:  de  problematiek  van 

“onafhankelijke  markttoezichthouders”)  niveau,  waren  voor  dit  onderzoek  de  belangrijkste 

invalshoeken. 

UITGANGSPUNT – NOODZAAK AAN PROACTIEVE OVERHEID – Als uitgangspunt geldt immers dat met de wettelijke 

vrijmaking van de markten het werk voor de overheid allerminst af is. Als theoretisch model kan de vrije 

mededinging misschien wel  in bepaalde mate een oplossing bieden aan het economisch probleem van 

de schaarste, doordat zij door de prijs  richting geeft aan de omgang  tussen personen,  instellingen en 

bedrijven,  zodat een  zo hoog mogelijk niveau  van economische efficiëntie  zou worden bereikt.  In de 

praktijk  zijn  de  voorwaarden  voor  de  optimale  werking  van  het  vrije  marktsysteem  echter  nooit 

voorhanden,  en  zeker  niet  in  een  netwerksector  zoals  de  elektronische  communicatie,  waarin 

concurrenten elkaars netwerken en diensten voortdurend moeten afstemmen, al was het maar om aan 

de gebruikers een eind‐tot‐eindconnectiviteit te garanderen. Bovendien wordt algemeen aanvaard dat 

de  overheid  een  proactieve  rol  te  spelen  heeft  bij  het  totstandbrengen  van  meer  concurrentiële 

markten. Zolang een bepaalde operator op een markt beduidend sterker is dan een andere, bestaat het 

risico  dat  de  loutere  vrijmaking  van  de markt  de  facto  tot  een  nieuw monopolie  zou  leiden.  Vrije 

mededinging in de elektronische‐communicatiesector is dus enkel zinvol wanneer de overheid minstens 

tijdelijk  actief  instaat  om  ervoor  te  zorgen  dat  de markten  ook  gekenmerkt worden  door  “eerlijke” 

mededinging.  Markttoezicht  en  marktregulering  zijn  in  de  vrijgemaakte  elektronische‐

communicatiesector dus nog geruime tijd vereist, hoe paradoxaal dit op het eerste zicht ook  is. Naast 

het  toezicht  op  het  eerlijke  verloop  van  de  vrije mededinging, worden  van  de  overheid  ook  andere 

correcties  op  de  vrije  markt  verwacht,  zoals  bijvoorbeeld  de  bescherming  van  de  belangen  van 

gebruikers, en de garantie van een minimumniveau van dienstverlening. In het verleden kon de overheid 

deze dienstverlening verzorgen door haar directe betrokkenheid op het operationele niveau, maar  in 

een vrijgemaakte markt dient deze overheidsdoelstelling op een andere wijze te worden gerealiseerd. 

Daartoe werd een beroep gedaan op het concept van de “universele dienst”. Dit mechanisme houdt in 

dat  alle  operatoren  volgens  een  economisch  objectief  criterium  (bijvoorbeeld:  hun  omzet  in  de 

spraaktelefoniemarkt)  bijdragen  storten  in  een  fonds. Dat  fonds  staat  in  voor  de  vergoeding  van  de 

operator die de universele dienst  levert.   Ook het vlak van het voorkomen of  remediëren van andere 

externaliteiten worden  vaak  bevoegdheden  aan markttoezichthoudende  instanties  toegekend.  In  de 
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elektronische‐communicatiesector denken wij bijvoorbeeld  aan de problematiek  van  graafrechten, of 

het delen van infrastructuur, waar overwegingen spelen in verband met ruimtelijke ordening, of waar de 

overheid  de  hinder  voor  bewoners  beperkt wil  houden.  Tenslotte  stellen we  vast  dat  gedurende  de 

periode van liberalisering en harmonisering het belang dat werd gehecht aan de operationele taak van 

de overheid  leek  af  te nemen, of minstens dat  aan de  vroegere monopolist  steeds meer  autonomie 

werd  toegekend. Of, om al deze evoluties aanschouwelijk aan  te duiden: de overheid  is de afgelopen 

twee  decennia  van  de  enige  speler  op  het  terrein  geëvolueerd  tot  de  scheidsrechter  die  moet 

garanderen  dat  het  spel  eerlijk  verloopt. Maar  in  elk  geval  heeft  zij  het  voetbalveld  niet  lang  niet 

verlaten. 

UITGANGSPUNT – BELANG VAN RECHTSZEKERHEID EN TRANSPARANTIE – Hierboven werd kort aangegeven welke 

moeilijk  te  overschatten  rol  de  toezichthoudende  overheid  heeft  te  spelen  in  de  elektronische‐

communicatiesector.  Nochtans  brengt  deze  relatief  nieuwe  vorm  van  overheidsoptreden  een  aantal 

vanuit juridisch oogpunt betwistbare vereisten met zich mee, zeker zolang de overheid in de betrokken 

sector  ook  over  een  operationeel  belang  beschikt.  In  dat  geval  dient  om  belangenvermenging  te 

vermijden  immers een afdoende scheiding te worden gerealiseerd tussen de operationele taak van de 

overheid aan de ene kant, en de wet‐ en regelgevende, markttoezichthoudende en marktregulerende 

taak  van  de  overheid  aan  de  andere  kant. Mede  onder  druk  van  de  vereisten waarin  de  Europese 

richtlijnen voorzien, groeide geleidelijk een geheel nieuwe vorm van overheidsoptreden die gekenmerkt 

wordt  door  twee  vanuit  juridisch  oogpunt moeilijk  te  verzoenen  evoluties:  het  toekennen  van  een 

substantiële autonomie enerzijds, en van uitgebreide beleidsbevoegdheden anderzijds. Precies omwille 

van het feit dat deze vereisten zo moeilijk te verzoenen zijn, dienen rechtszekerheid en transparantie als 

leidmotiv  te  worden  genomen  bij  de  concrete  organisatie  van  dat  toezicht. Wanneer  het  spel,  de 

spelregels en de rol van de scheidsrechter voor elkeen duidelijk zijn, vergroot de kans om op valsspelen 

te worden betrapt. 

UITGANGSPUNT  –  RECHTSZEKERHEID  EN  TRANSPARANTIE:  ACTIEVE  TAAK  VAN  DE  OVERHEID  –  Rechtszekerheid  en 

transparantie zijn evenwel geen natuurlijke “bijproducten” van de vrije markt, en het is precies één van 

de belangrijkste taken van de overheid  in het algemeen, en van de toezichthoudende  instanties  in het 

bijzonder om ze tot stand te brengen. Wat dat betreft, vertrekken wij overigens van het uitgangspunt 

dat  de  toezichthoudende  overheid  er  slechts  in  zal  slagen  rechtszekerheid  en  transparantie  op  de 

markten te realiseren, voorzover zij zelf ook binnen een rechtszeker en transparant juridisch kader kan 

functioneren. Een duidelijk en helder kader voor de organisatie van de verschillende overheidstaken  is 

dus van primordiaal belang. Het is precies deze transparantie die in de huidige Belgische context van het 

toezicht  op  de  elektronische‐communicatiesector  nagenoeg  volledig  ontbreekt,  zowel  op  het 

constitutionele als het  institutionele niveau. Op het terrein valt vast te stellen dat de afwezigheid van 

een  stabiel  juridisch  kader  voor  de  organisatie  van  de markten  en  het  toezicht  daarop  significante 

nadelige  gevolgen  heeft  voor  de  leiderspositie  van  de  Belgische  elektronische‐communicatiesector 

(bijvoorbeeld:  wat  betreft  de  beschikbaarheid  en  het  gebruik  van  een  performante 

breedbandinfrastructuur), wat op zijn beurt negatieve gevolgen heeft voor de competitiviteit van onze 

economie in het algemeen. De burger is als het ware tweemaal het slachtoffer, aangezien hij niet alleen 

verstoken  blijft  van  bijkomende  investeringen  en  innovaties  op  de  markten  voor  elektronische 
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communicatie,  maar  bovendien  ook  een  efficiënte  bescherming  van  rechten  of  afdwinging  van 

verplichtingen danig wordt bemoeilijkt. 

ALGEMEEN OVERZICHT – Vanuit het hierboven beschreven uitgangspunt, onderzocht dit proefschrift  in het 

licht van de aangegeven doelstelling de nieuwe markttoezichthoudende en marktregulerende rol van de 

overheid in de elektronische‐communicatiesector. Een inleidend overzicht schetst vooreerst een aantal 

technologische  en  economische  evoluties  en  beschrijft  de  wijzigende  marktomstandigheden  en 

opvattingen  over  de  rol  van  de  overheid. Daarna  besteedt  het  deel  over  het  ‘constitutionele  spoor’ 

aandacht  aan  de materieelrechtelijke  bepalingen  die  ten  grondslag  lagen  aan  de  organisatie  van  de 

markten voor elektronische  communicatie op  concurrentiële  leest. Na het Europese kader  te hebben 

gesitueerd,  wordt  dieper  ingegaan  op  de  wijze  waarop  deze  richtlijnen  in  ons  land  werden 

geïmplementeerd. De Belgische bevoegdheidsverdeling wordt  als dusdanig uitvoerig  geanalyseerd en 

zowel vanuit juridisch oogpunt, als vanuit de praktijk kritisch benaderd. In het daarop volgende deel (het 

‘institutionele spoor’) worden eerst de specifieke Europese vereisten op het vlak van de organisatie van 

markttoezicht onderzocht. Daarop volgt een grondige analyse van het statuut, de bevoegdheden en de 

samenwerkingsprocedures  die  de  verschillende  toezichthoudende  instanties  in  ons  land  kenmerken. 

Hoewel ook andere  facetten  van het  institutionele kader aan bod  komen, werd daarbij hoofdzakelijk 

aandacht besteed aan de uitgebreide bevoegdheden van de toezichthoudende  instanties enerzijds, en 

aan de mogelijkheden van toezicht over de markttoezichthoudende instanties waarover de uitvoerende 

en  de  wetgevende  macht  beschikken  anderzijds.  Andere  aspecten  die  in  dit  deel  ook  vanuit  de 

elektronische‐communicatiesector  worden  belicht,  hebben  betrekking  op  de  organisatie  van  de 

interactie  en  samenwerking  tussen  de  sectorspecifieke  toezichthoudende  instanties  en  de  algemene 

mededingingsautoriteiten, alsook op de organisatie van de  rechtsmiddelen  tegen de besluiten van de 

toezichthouders en de organisatie van geschillenbeslechting. 
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Hoofdstuk 1. Evaluatie  huidig  constitutioneel  kader  inzake 

elektronische communicatie 

CONSTITUTIONEEL SPOOR – OVERZICHT – EUROPA – De beschrijving en analyse van de huidige vormgeving van 

de markten voor elektronische communicatie en het toezicht daarop, bestaat uit twee hoofdstukken. In 

het eerste daarvan wordt kort de evolutie geschetst die de organisatie van de telecommunicatiemarkten 

de afgelopen twee decennia heeft gekenmerkt: van volstrekt gefragmenteerde Europese markten met 

nationale  telecommunicatie‐administraties  naar  één  grote  (beoogde)  interne  Europese  markt.  Dit 

hoofdstuk  heeft  hoofdzakelijk  tot  doel  om  een  overzicht  te  schetsen  van  de  voor  dit  onderzoek 

wezenlijke  kenmerken  van  de  verschillende  golven  van  Europese  wet‐  en  regelgeving:  de  interne‐

marktdoelstelling en het openbreken van de monopolies  (vooral kenmerkend voor de eerste golf van 

richtlijnen,  sinds  het  einde  van  de  jaren  ’80),  het  inrekeningnemen  van  de  technologische  en 

economische convergentie en van de toegenomen mededinging op de markten (en de daarmee gepaard 

gaande uitbreiding van het toepassingsgebied en aanpassing van het regime van marktregulering  in de 

tweede  golf  van  communicatierichtlijnen,  sinds  2002)  en  de  nieuwe  bijstellingen  van  het  Europese 

kader, waarvan wordt verwacht dat zij in het najaar van 2009 zullen worden aangenomen. 

CONSTITUTIONEEL  SPOOR  –  OVERZICHT  –  BELGIË  –  ALGEMEEN  –  De  eigenlijke  analyse  van  de  Belgische 

constitutionele vormgeving van het  toezicht over de elektronische‐communicatiesector vindt plaats  in 

het  tweede  hoofdstuk  van  dit  deel, waarin  dieper werd  ingegaan  op  de wijze waarop  de  Europese 

richtlijnen over de elektronische communicatie in ons land werden geïmplementeerd. Dit hoofdstuk valt 

uiteen  in  twee afdelingen, die grotendeels chronologisch kunnen worden onderscheiden.  In de eerste 

afdeling  wordt  een  statische  analyse  gemaakt  van  de  bevoegdheidsverdelende  beginselen  uit  de 

Grondwet en de BWHI. Daarin wordt    ‐ na een aantal  conceptuele verduidelijkingen  ‐   een overzicht 

gegeven van de verschillende spanningsvelden die bestaan tussen de bij de elektronische communicatie 

betrokken overheden. De tweede afdeling gaat vervolgens dieper in op de gevolgen die deze complexe 

bevoegdheidsverdeling met  zich meebrengt  voor  de  omzetting  van  de  Europese  richtlijnen  voor  de 

elektronische‐communicatiesector.  Daarbij  werd  vooral  aandacht  besteed  aan  de  omvang  van  de 

verplichting tot samenwerking, zoals die door het Grondwettelijk Hof werd opgelegd, en aan mogelijke 

instrumenten  voor  samenwerking  om  daaraan  te  beantwoorden.    Deze  afdeling  sluit  af  met  een 

evaluatie  van de  samenwerkingsvormen  zoals die  vandaag bestaan  en worden  toegepast,  en  van de 

mate van ‘constitutionele rust’ waartoe zij al dan niet aanleiding hebben gegeven. 

Afdeling A. Bevoegdheidsverdeling  

BEVOEGDHEIDSVERDELING  –  RADIO‐OMROEP  EN  TELEVISIE  –  Veruit  het  belangrijkste  spanningsveld  tussen  de 

federale  overheid  enerzijds,  en  de  gemeenschappen  anderzijds,  heeft  betrekking  op  de 

gemeenschapsbevoegdheid  inzake radio‐omroep en televisie. Zo worden de gemeenschappen vandaag 

de dag op grond van artikel 127, §1, alinea 1 Gw. en artikel 4, 6° BWHI  in  zeer  ruime mate bevoegd 

geacht  voor  de  audiovisuele  en  auditieve media.  De  afgelopen  decennia  hebben  immers  zowel  het 

Grondwettelijk Hof als de Raad van State de door die bepalingen aan de gemeenschappen toegekende 
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bevoegdheden  inzake “radio‐omroep en televisie” op extensieve wijze geïnterpreteerd, ten nadele van 

de federale (residuaire) bevoegdheid inzake telecommunicatie. Volgens de intussen bijna twee decennia 

vaste rechtspraak van het Hof is “radio‐omroep” een aangelegenheid die in haar geheel is overgedragen, 

met  inbegrip  van  de  technische  aspecten  die  daarvan  een  accessorium  zijn. De  bevoegdheid  inzake 

culturele aangelegenheden van de gemeenschappen wordt bijgevolg zo ruim opgevat dat zij zowel de 

inhoudelijke  als  de  technische  aspecten  van  radio‐omroep  en  televisie  omvat.  Op  die  algemene 

bevoegdheid van de gemeenschappen bestaan slechts twee uitzonderingen: één wettelijke en één die 

voorvloeit uit de rechtspraak van het Hof. Het gaat respectievelijk om de uitzending van mededelingen 

van de  federale regering, en om de algemene politie van de radio‐elektrische golven.  In zijn recentste 

arrest ter zake (GwH 8 november 2006, nr. 162/2006, r.o. B.3.1), vat het Grondwettelijk Hof het huidige 

spanningsveld tussen de gemeenschapsbevoegdheden inzake radio‐omroep en televisie enerzijds, en de 

federale  residuaire  bevoegdheden  anderzijds,  verwijzend  naar  een  eerder  arrest,  als  volgt  samen: 

“B.3.1. In zijn arrest nr. 132/2004 van 14 juli 2004 heeft het Hof als volgt geoordeeld :  

«  B.4.1.  De  convergentie  tussen  de  sectoren  radio‐  en  televisieomroep,  enerzijds,  en 

telecommunicatie,  anderzijds,  leidt  tot  een  despecialisatie  van  de  infrastructuur  en  de 

netwerken en  tot het ontstaan  van nieuwe diensten, die niet meer beantwoorden aan de 

klassieke begrippen van omroep en telecommunicatie.  

 

Die evolutie neemt niet weg dat in het stelsel van bevoegdheidsverdeling de aangelegenheid 

van  radio‐omroep  en  televisie,  enerzijds,  en  de  andere  vormen  van  telecommunicatie, 

anderzijds, aan onderscheiden wetgevers zijn toevertrouwd. [alinea]  

 

B.4.2. Op grond van artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 

der instellingen zijn de gemeenschappen bevoegd voor radio‐omroep en televisie, terwijl de 

federale  wetgever  op  grond  van  zijn  residuaire  bevoegdheid  bevoegd  is  voor  de  andere 

vormen van telecommunicatie. 

 

In  de  bevoegdheidsverdeling  zijn  radio‐omroep  en  televisie  aangewezen  als  een  culturele 

aangelegenheid en hoort die kwalificatie als uitgangspunt van elke  interpretatie te worden 

genomen.  De  bevoegdheid  van  de  gemeenschappen  is  niet  gebonden  aan  een wijze  van 

uitzenden of overbrengen. Zij staat de gemeenschappen toe de technische aspecten van de 

overdracht te regelen die een accessorium zijn van de aangelegenheid van radio‐omroep en 

televisie. Het regelen van de overige aspecten van de  infrastructuur, waarin onder meer de 

algemene politie van de  radio‐elektrische golven  is begrepen, behoort  tot de bevoegdheid 

van de federale wetgever. 

 

De  federale wetgever en de gemeenschappen kunnen, elk wat hem betreft,  instellingen en 

ondernemingen oprichten in de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn.”. 
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BEVOEGDHEIDSVERDELING – RADIO‐OMROEP EN TELEVISIE – OMROEPBEGRIP – HUIDIGE CRITERIA – Om van omroep 

(als bevoegdheidsdomein van de gemeenschappen) te kunnen spreken, gelden naar het oordeel van het 

Grondwettelijk Hof dus de volgende criteria: 

 Er worden openbare informatiegegevens verstrekt...: inhoudelijk criterium:  

De precieze draagwijdte van dit criterium is onduidelijk. In elk geval lijkt deze voorwaarde niet in 

te  houden  dat  een  bepaalde  ‘openbaarheid’  van  de  informatie/gegevens  wordt  vereist 

(bijvoorbeeld in organieke zin (i.e. gegevens van openbare overheden) of in functionele zin (i.e. 

gegevens die publiek beschikbaar zijn). Op dit ogenblik valt moeilijk in te zien op welke wijze het 

Grondwettelijk Hof met dit criterium het omroepbegrip wil begrenzen. Allicht moet dit criterium 

vooral  gelezen  worden  in  het  licht  van  de  overige  criteria,  dus  in  die  zin  dat  het  om  een 

beschikbaarstelling aan het publiek gaat (infra, publiciteitscriterium). 

 ...die vanuit het oogpunt van degene die uitzendt...: subjectief bestemmingscriterium: 

Het Hof  verduidelijkt dat de  al dan niet bestemming  van  een  “openbaar  informatiegegeven” 

voor het publiek beoordeeld moet worden “vanuit het oogpunt van degene die het uitzendt”. 

De  intentie van diegene die de  informatie verspreidt  is bijgevolg doorslaggevend, niet het  feit 

dat  een  al  dan  niet  breed  publiek  deze  gegevens  ook  effectief  en  simultaan  ontvangt.  De 

bestemming voor het publiek is dus geen objectieve feitenkwestie, maar moet in hoofde van de 

verspreider van de informatie worden beoordeeld. 

 ...voor het publiek in het algemeen of voor een deel ervan...: publiciteitscriterium: 

Het  “openbare  informatiegegeven”  (i.e. de  aangeboden  inhoud of  informatie) moet bestemd 

zijn  voor,  of  gericht  zijn  op  het  publiek  in  het  algemeen,  of  op  een  deel  ervan.  Hoewel  in 

abstracto van dit criterium slechts een gering beperkend effect  lijkt uit te gaan  (informatie zal 

immers  altijd minstens  gericht  zijn  op  een  deel  van  het  publiek),  dient  het  allicht  vooral  te 

worden  beschouwd  als  de  positieve  formulering  van  het  feit  dat  geïndividualiseerde 

persoonlijke  en  vertrouwelijke  informatie  niet  tot  de  omroepbevoegdheid  van  de 

gemeenschappen behoort. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat dit criterium enkel van 

toepassing  is op de  aangeboden  informatie  zelf en  geen  verband houdt met de  gehanteerde 

technologie. Het publiciteitscriterium heeft dus geen betrekking op de technische aspecten van 

de  uitzending  (infra,  onder  technologieneutraliteit).  Met  andere  woorden,  ook  wanneer 

technisch  gezien  op  individueel  verzoek  wordt  uitgezonden  (interactiviteit),  en  er  geen 

simultane ontvangst is, kunnen informatiediensten die door de uitzender bestemd zijn voor een 

onbepaald  of  potentieel  onbeperkt  aantal  ontvangers  als  omroep  worden  beschouwd,  zelfs 

wanneer er in concreto slechts één ontvanger het programma effectief ontvangt. Als voorbeeld 

hiervan kunnen video‐on‐demand (VOD) en near‐video‐on‐demand (NVOD) worden aangehaald, 

waarvan helemaal niet lijkt te worden betwist dat ze tot de omroepbevoegdheid behoren. 
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 ... bestemd zijn...: objectief bestemmingscriterium: 

Het  “openbare  informatiegegeven”  (i.e. de  aangeboden  inhoud of  informatie) moet bestemd 

zijn voor het publiek  in het algemeen, of minstens op een deel ervan. Ook voor dit criterium 

geldt dat het moet worden beschouwd op het niveau van de aangeboden  inhoud, en dat de 

voor  het  aanbieden  gehanteerde  technologie  niet  relevant  is.  De  bestemming  van  de 

aangeboden inhoud is overigens nauw verbonden met de overige criteria. Daaruit lijkt minstens 

te volgen dat  zowel ongerichte  informatie  (?) enerzijds, als persoonlijke  informatie die wordt 

gekenmerkt door vertrouwelijkheid niet kunnen worden beschouwd als deel uitmakend van het 

omroepbegrip.  

 .... die niet‐geïndividualiseerd zijn en door een vorm van vertrouwelijkheid gekenmerkt worden...: 

individualiserings‐ en vertrouwelijkheidscriterium 

Het Grondwettelijk Hof formuleert dit criterium in zijn arresten positief, in die zin dat informatie 

die geïndividualiseerd en vertrouwelijk  is moet worden beschouwd als deel uitmakend van de 

federale  bevoegdheid. Dit  betekent  echter  niet  dat  hieruit  geen  bijkomende  criteria  kunnen 

worden  afgeleid  ter  afbakening  van  de  omschrijving  van  het  omroepbegrip.  Zo  kan  uit  deze 

verduidelijking van het Hof worden afgeleid dat diensten die geïndividualiseerde informatie (d.i. 

informatie  op  maat  gemaakt  voor  een  welbepaald  individu)  bieden  niet  steeds  onder  het 

omroepbegrip  vallen.  Het  Hof  beklemtoont  dit  nog  eens  expliciet  en  koppelt  daaraan  een 

tweede (cumulatieve) voorwaarde, nl. de afwezigheid van vertrouwelijkheid. Dit criterium is van 

belang  in  het  licht  van  de  toegenomen mogelijkheden  tot  personalisering  van  audiovisuele 

diensten,  waarbij  een  programma‐aanbod  “op maat”  van  de  kijker  wordt  samengesteld,  in 

functie van zijn meegedeelde voorkeuren of kijkgedrag in het verleden. Het volstaat dus niet om 

boven een opgevraagd programma de naam of andere gegevens te vermelden van de aanvrager 

(wat  de  boodschap  strikt  genomen  “individualiseert”)  om  aan  de  kwalificatie  als  omroep  te 

ontsnappen. De informatie moet tevens gekenmerkt zijn door een vorm van vertrouwelijkheid. 

Pas wanneer  cumulatief  is  voldaan  aan  deze  beide  voorwaarden  (en  dus  geïndividualiseerde 

vertrouwelijke  informatie  wordt  “aangeboden”),  valt  de  betrokken  

dienst    ‐  voorzover  ook  aan  de  andere  criteria  is  voldaan  ‐    niet  langer  onder  de 

omroepbevoegdheid  van  de  gemeenschappen.  Een  persoonlijke  radiodienst  zoals  die  op  het 

internet tegenwoordig wordt aangeboden, valt dus bij gebrek aan vertrouwelijkheid zeker wel 

binnen de gemeenschapsbevoegdheid inzake radio‐omroep. 

 ...zelfs wanneer ze op individueel verzoek worden uitgezonden en ongeacht de techniek die voor 

het uitzenden wordt gebruikt: technologieneutraliteitscriterium 

De  functionele definitie van het omroepbegrip  laat het Grondwettelijk Hof  toe niet  langer de 

gebruikte transmissietechnologie als criterium te hanteren, zoals wel nog het geval was in arrest 

nr. 109/2000. Kennelijk heeft het Hof  in de periode 2000–2002  ingezien dat het  tot dan  toe 

gebruikte  criterium  van  point‐to‐point  (telecommunicatie)  vs.  point‐to‐multipoint  (omroep) 

razendsnel door de feiten/technologie achterhaald zou zijn geraakt en werd het omroepbegrip 
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daarom op dit punt bijgesteld. De  technologische manier waarop een bepaalde dienst wordt 

aangeboden,  is voor de kwalificatie als  telecommunicatie of omroep voortaan dus  in beginsel 

volstrekt irrelevant. 

 

BEVOEGDHEIDSVERDELING – RADIO‐OMROEP EN TELEVISIE – OMROEPBEGRIP –  IMPLEMENTATIE – Op het vlak van de 

implementatie van het door het Grondwettelijk Hof omschreven omroepbegrip,  is vooral het nieuwe 

Vlaamse  mediadecreet  van  2009  interessant.  Het  consolideert  immers  eerdere  verregaande 

uitbreidingen  van het decretale omroepbegrip, dat het dermate  ruim omschrijft dat  zelfs het publiek 

terbeschikkingstellen  van  private  audiovisuele  of  auditieve  informatie  (zoals  bijvoorbeeld  mijn 

persoonlijke  video‐blog)  eronder  ressorteert.  Het  mediadecreet  bevat  voor  dit  soort 

‘omroepactiviteiten’ wel  slechts een minimaal aantal na  te  leven basisregels. Maar duidelijk  is dat de 

tendens om het onder auspiciën van het Grondwettelijk Hof steeds verder uitgebreide omroepbegrip 

decretaal te verankeren   – of gaat het om het bezetten van betwist terrein? –   ertoe heeft geleid dat 

Vlaanderen  intussen  Europees  kampioen  is  geworden  in  de  discipline  “toepassingsgebied  van  de 

omroepregelgeving”.  Al  te  veel  kritische  bedenkingen  vanuit  het  oogpunt  van  de  vrijheid  van 

meningsuiting  werden  daarbij  van  de  hand  gedaan. Mogelijk  nog  opmerkelijker  is  dat  de  federale 

overheid er  zich  tijdens het door het Grondwettelijk Hof afgedwongen overleg heeft  toe beperkt om 

Vlaanderen te verzoeken een minimaal aantal factuele aanpassingen door te voeren, wat er overigens 

toe  heeft  geleid  dat  het  momenteel  onduidelijk  is  of  de  aanzienlijke  door  Vlaanderen  “bezette 

gebieden” als definitief veroverd mogen worden beschouwd. 

BEVOEGDHEIDSVERDELING  –  BEVOEGDHEDEN  INZAKE  ECONOMIE  –  OVERZICHT  –  Verder  lijken  ook  een  aantal 

bevoegdheden van de gewesten in aanmerking te komen voor een proactievere uitoefening. Principieel 

lijken de  federale bevoegdheden  inzake economie  immers niet van die aard dat zij op het terrein een 

significante impact hebben op de aan de gewesten of gemeenschappen toegekende bevoegdheden met 

betrekking tot een specifieke sector, of op de gewestbevoegdheden inzake economie. Veelal vormen zij 

eerder een algemeen kader, waarbinnen de gewesten verder beleid kunnen voeren. Bovendien lijkt het 

Grondwettelijk Hof in heel wat gevallen zelfs aan te nemen dat een aantal economische bevoegdheden 

integraal  deel  uitmaken  van  de  exclusieve  bevoegdheid  van  de  gemeenschappen  of  gewesten,  zich 

daartoe  al  dan  niet  steunend  op  de  theorie  van  de  impliciete  bevoegdheden.  Naast  de  algemene 

bevoegdheid  inzake economie, kan onder meer gedacht worden aan de gewestbevoegdheden  inzake 

ruimtelijke ordening, openbare werken en leefmilieu. 

Afdeling B. Samenwerking 

SAMENWERKING – OVERZICHT – Bij dit alles dient echter afdoende  rekening  te worden gehouden met de 

noodzaak  van  samenwerking  zoals  deze  door  het  Grondwettelijk  Hof  en  de  Raad  van  State  werd 

geformuleerd. De  noodzaak,  de  omvang  en modaliteiten  van  de  door  het Grondwettelijk Hof  in  zijn 

opeenvolgende  arresten  opgelegde  samenwerking  werd  uitvoerig  geanalyseerd.  Daarbij  werd  niet 

alleen aandacht besteed aan de opgelegde  samenwerkingsplicht als dusdanig, maar eveneens aan de 

gevolgen die deze rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviezen van de Raad van State  in de 
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praktijk  hebben  gehad.  Daartoe  werd  het  tussen  de  betrokken  overheden  op  17  november  2006 

afgesloten  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie  onderzocht,  alsook  de  mate  van  overleg  en 

samenwerking waartoe het aanleiding heeft gegeven, zowel op het wet‐ en regelgevende niveau, als op 

het niveau van een aantal marktanalysebesluiten die door het BIPT werden uitgevaardigd.  

SAMENWERKING – OMVANG VERPLICHTING – ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF – Zich baserend op een erg  ruime 

(o.i. overigens bekritiseerbare) interpretatie van het evenredigheidsbeginsel, besloot het Grondwettelijk 

Hof  in 2004  immers  tot de absolute noodzaak  van  samenwerking  tussen de  federale overheid en de 

gemeenschappen, en tot de vereiste van een regeling in onderling overleg. In een aantal latere arresten 

heeft  het  Hof  de  omvang  ratione  materiae  van  deze  samenwerkingsverplichting  geleidelijk  verder 

verduidelijkt en uitgebreid.  In de elektronische‐communicatiesector heeft de samenwerking  tussen de 

federale overheid en de gemeenschappen vandaag minstens betrekking op de regels over: 

 het bepalen van de bevoegdheden van de toezichthouders, alsook de uitoefening van deze 

bevoegdheden; 

 de elektronische‐communicatienetwerken die gemeenschappelijk zijn aan de radio‐omroep 

en de televisie, en aan de telecommunicatie; 

 de elektronische‐communicatiediensten die gemeenschappelijk zijn aan de radio‐omroep en 

de televisie, en aan de telecommunicatie; 

 de  bijbehorende  hulpmiddelen  (bijvoorbeeld:  systemen  voor  voorwaardelijke  toegang, 

toepassingsprogrammaverbindingen,  elektronische  programmagidsen)  inzake  omroep,  de 

normen voor de uitzending van televisiesignalen van 16:9‐formaat, de interoperabiliteit van 

digitale televisiediensten en –uitrustingen, alsook de doorgifteverplichtingen (must carry);  

 de doorgangsrechten. 

De door het Hof  in de elektronische‐communicatiesector opgelegde  verplichting  tot  samenwerking  is 

dus erg ruim, aangezien het Hof stelt dat alle infrastructuren of diensten waarvan een dubbel (namelijk: 

radio‐omroep  en  telecommunicatie)  gebruik  mogelijk  is,  moeten  worden  beschouwd  als 

gemeenschappelijk.  Bovendien  is  het  Grondwettelijk  Hof  van mening  dat  samenwerking  niet  alleen 

noodzakelijk  is  wanneer  twee  overheden  gezamenlijk  bevoegd  zijn  over  éénzelfde  voorwerp 

(bijvoorbeeld:  een  netwerk  dat  voor  het  leveren  van  zowel  omroep‐  als  telecommunicatiediensten 

wordt gebruikt), maar ook wanneer de uitoefening van een (eigen) bevoegdheid door een overheid een 

te grote  impact heeft op de uitoefening van de bevoegdheid van een andere overheid  (bijvoorbeeld: 

doorgifteverplichtingen). In de rechtsleer deed dit alles sommigen spreken van een “disproportionnalité 

d’office”,  hoewel  uit  andere  arresten  blijkt  dat  het  Hof  zijn  rechtspraak    –  bijna  angstvallig  –    wil 

beperken  tot  de  elektronische‐communicatiesector.  In  elk  geval  is wat  ons  betreft  duidelijk  dat  het 

Grondwettelijk Hof zich met zijn demarche op glad  ijs heeft begeven, nu er een bijna onoverbrugbare 

spanning  lijkt  te bestaan  tussen de erg  ruim geformuleerde plicht  tot samenwerking enerzijds, en het 

beginsel van de exclusiviteit van de bevoegdheden anderzijds. Zo kunnen vragen worden gesteld bij de 

in  de  elektronische‐communicatiesector  ontstane  praktijk,  en  dit  zowel  op  het  niveau  van  wet‐  en 
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regelgeving,  als  op  het  niveau  van  het  toezicht  daarop  door  de  verschillende  toezichthoudende 

instanties2193.  Verder  lijkt  recente  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof,  waarbij  geen 

samenwerkingsverplichting meer wordt opgelegd, eerder tot bijkomende onzekerheid te leiden dan tot 

duidelijkheid. 

a. Wet‐ en regelgeving 

i. Problematische praktijk 

SAMENWERKINGSAKKOORD – WET‐ EN REGELGEVING – PROBLEMATISCHE PRAKTIJK – THEORETISCHE BEOORDELING –   Op 

het  niveau  van  wet‐  en  regelgeving  hebben  de  betrokken  overheden  zich  er  in  het  kader  van  het 

samenwerkingsakkoord e‐communicatie  toe verbonden “om  in onderling overleg en met  respect voor 

ieders bevoegdheid, volgens de modaliteiten en procedures zoals vastgelegd binnen het Overlegcomité, 

de  wederzijdse  consultatie  te  organiseren  omtrent  mekaars  initiatieven  inzake  het  opstellen  van 

ontwerpregelgeving  met  betrekking  tot  omroep  en  telecommunicatie”2194.  Hoewel  niet  kan  worden 

ontkend dat het vereisen van dergelijk overleg een zekere mate van bevoegdheidsafstand inhoudt, is dit 

uiteraard inherent aan iedere vorm van samenwerking. Het “bevoegdheidsafstandrechtelijke” effect van 

dergelijke  regeling  (namelijk:  de wet‐  en  decreetgever  leggen  zichzelf  hier  een  beperking  op  bij  het 

uitoefenen van de hen door de Grondwet en de BWHI toegekende bevoegdheden)  is dus niet van die 

omvang dat het als een schending van de bevoegdheidsverdelende regels kan worden beschouwd. Ten 

overvloede  herhalen  wij  hier  de  woorden  van  het  Grondwettelijk  Hof:  “Hoewel  elke  vorm  van 

samenwerking onvermijdelijk een beperking van de autonomie van de betrokken overheden  impliceert, 

mag  het  sluiten  van  een  samenwerkingsakkoord  waarin  voormeld  artikel  92bis  voorziet,  niet  een 

uitwisseling, een afstand of een teruggave van bevoegdheden tot gevolg hebben; dit ware een schending 

van  de  door  of  krachtens  de  Grondwet  bepaalde  regels  voor  het  vaststellen  van  de  onderscheiden 

bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de Gewesten.”  (GwH 3 maart 1994, nr. 17/94,  r.o. 

B.5.2.  en  B.5.3.).  Probleem  is  echter  dat  uit  de  praktijk  blijkt  dat  de  verschillende  overheden  deze 

bepalingen  nogal  uiteenlopend  interpreteren.  Sommige wetten  of  decreten worden  dus  niet  of  niet 

integraal voor overleg overgemaakt, terwijl voor andere de in beginsel exclusief bevoegde overheid zelf 

eerst  een  selectie  van  “te  overleggen  artikelen” maakt.  Bovendien wordt  niet  over  alle  voorgelegde 

bepalingen een consensus bereikt.  

SAMENWERKINGSAKKOORD – WET‐ EN REGELGEVING – PROBLEMATISCHE PRAKTIJK – PRAKTISCHE BEOORDELING –  In elk 

geval mag het  resultaat van de procedure  tot samenwerking op het vlak van wet‐ en  regelgeving dus 

maximaal  een  wisselend  succes  worden  geheten.  Zo  blijken  de  verschillende  overheden  vooral  de 

mening  toegedaan dat er moet worden samengewerkt wanneer de wet‐ of  regelgevende  teksten van 

“de anderen” ter sprake komen. Hoewel de op dit vlak  in het samenwerkingsakkoord e‐communicatie 

voorziene  samenwerking  in  beginsel  wel  voldoende  ruim  lijkt  om  in  overeenstemming  te  kunnen 

                                                            
2193

 Al valt het de buitenstaander zwaar het verloop of de  impact daarvan te reconstrueren, bij gebrek aan publiciteit van de 
verslagen en notificaties van het Interministerieel Comité en het Overlegcomité. 

2194
 Art. 9 al. 2 samenwerkingsakkoord e‐communicatie 
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worden geacht met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (namelijk vooral omdat aan de betrokken 

wet‐ of decreetgevers weinig of geen marge wordt gelaten voor het beoordelen van de noodzaak van 

samenwerking, die immers volgens het Grondwettelijk Hof rechtstreeks uit de technologische evoluties 

volgt), wordt zij  in de praktijk door de betrokken overheden verrevan dermate  ruim  toegepast, nu zij 

doorgaans  zelf eerst een  selectie maken van  “te overleggen bepalingen  in verband met gezamenlijke 

elektronische‐communicatienetwerken”. De  in  het  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie  voorziene 

samenwerking is nochtans veel ruimer geformuleerd (namelijk: “regelgeving met betrekking tot omroep 

en  telecommunicatie”),  zodat  moet  worden  besloten  dat  deze  unilaterale  beperking  van  de 

samenwerking  inzake wet‐ en regelgeving niet  in overeenstemming  is met het samenwerkingsakkoord 

en ook problematisch in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. De vraag blijft echter 

onbeantwoord  wat  nu  precies  het  statuut  is  van  dergelijke  al  dan  niet  overlegde,  al  dan  niet  in 

consensus goedgekeurde bepaling. Allicht betekent het niet dat de verschillende overheden haar niet 

meer met succes kunnen aanvechten wegens een mogelijke schending van de bevoegdheidsverdelende 

regels? Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt immers wel dat eenzijdig optreden ingeval 

van  bevoegdheden  met  impact  op  “voor  telecommunicatie  en  radio‐omroep  gemeenschappelijke 

netwerken en diensten” in overleg moet gebeuren, maar veel minder waar precies de minimale grenzen 

van overleg zich bevinden. 

ii. Verregaande relativiteit van bevoegdheden 

SAMENWERKING  IN DE  PRAKTIJK  – WETGEVING  – UITGESTELDE  (TOEPASSING)  BEVOEGDHEDEN  – Bovendien hebben 

zowel de  federale als de Vlaamse overheid  in afwachting van de  inwerkingtreding van het betrokken 

samenwerkingsakkoord  ook  vaak  bepaald  dat  een  materiële  bepaling,  of  de  bevoegdheid  van  een 

toezichthouder  pas  zou  gelden  of  worden  uitgeoefend  na  de  inwerkingtreding  van  het 

samenwerkingsakkoord  (federaal),  of  dat  het  betrokken  decreet(sartikel)  pas  in werking  zou  kunnen 

treden na het afsluiten van het samenwerkingsakkoord  (Vlaamse gemeenschap). Nochtans valt uit de 

beginselen  in verband met de bevoegdheidsverdeling  in ons  land  (meer bepaald: het beginsel van de 

exclusiviteit  van  bevoegdheden  en  de  autonomie  van  de betrokken  overheden)  af  te  leiden dat  een 

overheid  in  een  gewone wet  of  in  een  decreet  geen  samenwerking  kan  opleggen,  noch  aan  andere 

overheden,  noch  aan  zichzelf.  Het  wettelijk  of  decretaal  verankeren  of  vertalen  van  de 

samenwerkingsplicht  die  in  zijn  rechtspraak werd  geëist  door  het  Grondwettelijk  Hof,  is  dus  vanuit 

bevoegdheidsrechtelijk standpunt geen correcte optie, nu een overheid een andere overheid niet kan 

verplichten om deel te nemen aan een samenwerkingsakkoord, maar ook de uitoefening van haar eigen 

bevoegdheid niet afhankelijk mag maken van het standpunt of de gedragingen van een andere overheid. 

O.i.  geldt  voor  het  systematisch  uitstellen  van  de  inwerkingtreding  van  wet‐  of  decreetgevende 

bepalingen  overigens  dezelfde  bezorgdheid:  door  de  inwerkingtreding  van  een  bepaling  te  laten 

afhangen  van  de  inwerkingtreding  van  een  samenwerkingsakkoord,  schendt  de  in  beginsel  exclusief 

bevoegde overheid de bevoegdheidsverdelende  regels  (of minstens het beginsel van proportionaliteit 

dat daar blijkens de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof inherent deel van uitmaakt) als het ware in 

negatieve  zin. Enkel  in het  kader  van het  samenwerkingsakkoord  zelf  kunnen overheden daarover  in 

bepaalde mate  afspraken maken,  zonder  de  bevoegdheidsverdelende  regels  te  schenden. Of  anders 

gesteld:  enkel  door  het  sluiten  van  een  samenwerkingsakkoord  kunnen  wetgevende  overheden  de 
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modaliteiten van de uitoefening van hun bevoegdheden enigszins zelf in handen nemen, omdat er in dat 

bestek  een  beperkte  uitzondering  op  het  principe  van  de  exclusiviteit  van  bevoegdheden  en  op  de 

autonomie van de overheden wordt aanvaard2195. Voor het overige verbieden de Grondwet en de BWHI 

(gewone) wetgevers om zichzelf al te veel beperkingen op te leggen in het kader van het uitoefenen van 

hun bevoegdheden, of om van overige overheden een  samenwerking  te vereisen. Controversiëler  (of 

pragmatischer?) geformuleerd: dergelijke zelfkastijding kan  (tijdelijk)  interessant zijn om blijk te geven 

van  goede  politieke  wil,  maar  riskeert  op  het  terrein  enkel  tot  meer  rechtsonzekerheid  te  leiden. 

Specifiek voor de betrokken toezichthouders is ter zake de wijzigende opvatting van het hof van beroep 

ter zake bijzonder illustratief (supra 219 e.v., “i. Arresten hof van beroep: algemeen”). 

RELATIVITEIT VAN (EIGEN) BEVOEGDHEDEN ONGRONDWETTIG? – We kunnen niet weerstaan aan de drang om ter 

zake (namelijk:  in verband met de erkenning van omroeporganisaties  in het tweetalige gebied Brussel‐

Hoofdstad) het volgende citaat van de Raad van State in herinnering te brengen: “De bij de ontworpen 

bepaling  ingevoerde  samenwerkingsregeling  is  niet  aanvaardbaar,  zelfs  niet  het  principe  ervan,  laat 

staan  de  procedurele  detailmaatregelen.  [alinea]  Het  staat  immers  niet  aan  de  gewone  federale 

wetgever  om  eenzijdig  samenwerking  met  de  gemeenschappen  in  te  voeren  en  ze  in  dat  kader 

verplichtingen  op  te  leggen, waarbij  zelfs wordt  verwezen  naar  een  samenwerkingsakkoord  dat  nog 

moet worden gesloten en dat ertoe strekt voor die samenwerking voorwaarden uit te werken en nadere 

voorschriften te geven. [alinea] Met andere woorden, de respectieve autonomie van de gemeenschappen 

en  gewesten  staat  eraan  in  de  weg  dat  de  federale  Staat  (of  een  deelentiteit)  eenzijdig  beslist  de 

overheden  van deelentiteiten  (of  de  federale  overheid)  te  betrekken  bij  de  uitoefening  van  zijn  eigen 

bevoegdheden.  Alleen  een  wet  aangenomen  bij  een  bijzondere  meerderheid  of  een 

samenwerkingsakkoord  kan  een  zodanig  overleg  opleggen.  [alinea]  De  ontworpen  bepaling  gaat  de 

bevoegdheid van de gewone federale wetgever te buiten  in zoverre ze voorziet  in de medewerking van 

de  gemeenschappen.  [alinea]  De  ontworpen  bepaling  moet  bijgevolg  worden  herzien,  waarbij  de 

medewerking  van  de  gemeenschappen  vervalt.  [alinea]  Deze  laatste  kan  in  voorkomend  geval 

voorgeschreven en  integraal georganiseerd worden op basis van een  samenwerkingsakkoord  in de zin 

van artikel 92bis  van de bijzondere wet  van 8 augustus 1980  tot hervorming der  instellingen, dat op 

dienstige  wijze  kan  worden  gesloten  vóór  de  goedkeuring  van  dit  voorontwerp  en  waarnaar  dit 

voorontwerp  kan  verwijzen.”2196. Het weze  duidelijk  voor  alle  betrokken  overheden:  het wettelijk  of 

decretaal aan zichzelf (of aan zijn toezichthouder) opleggen van samenwerking mag dan wel dienstig zijn 

met  het  oog  op  het  creëren  van  goodwill  aan  de  onderhandelingstafel,  maar  is  zeker  sinds  de 

inwerkingtreding  van  het  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie  vanuit  juridisch  oogpunt  geen  te 

verkiezen optie meer. Enige troost is allicht dat de mogelijke schending van de bevoegdheidsrechtelijke 

regels die eruit volgt, allicht niet snel zal worden gesanctioneerd door het Grondwettelijk Hof, nu het 

                                                            
2195

 Nl. de beperking die inherent is aan elke vorm van samenwerking... 

2196
 Adv.RvS  14  juni  2006,  nr.  40.388/4  bij  het  voorontwerp  van wet  betreffende wijziging  van  de wet  van  30 maart  1995 

betreffende de netten  voor distributie  voor omroepuitzendingen en de uitoefening  van omroepactiviteiten  in het  tweetalig 
gebied  Brussel‐Hoofdstad  alsook  van  de wet  van  17  januari  2003 met  betrekking  tot  het  statuut  van  de  regulator  van  de 
Belgische post en telecommunicatiesector, Parl.St. Kamer 2006‐07, nr. 2763/1, 67. Zie ook: supra 204, voetnoot 787. 
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zelf  die  juridisch  bizarre  doos  van  Pandora  heeft  geopend,  door  op  grond  van  het 

proportionaliteitsbeginsel  de  overheden  tot  samenwerking  te  verplichten  die  door  de  BWHI  niet  is 

voorzien, en waarvoor dus helemaal geen juridisch kader bestaat. 

NUANCERING  – Wat  er  ook  van  zij, met  enige  goede wil  zou men  kunnen  argumenteren  dat  in  een 

onduidelijke  bevoegdheidsverdelende  situatie  als  deze  in  de  elektronische‐communicatiesector 

dergelijke oplossing als het ware de veruitwendiging  is van het beginsel van proportionaliteit,  inherent 

aan de uitoefening van elke bevoegdheid. Eveneens met enige goede wil zou men dus kunnen stellen 

dat  het  in  onderling  overleg  bediscussiëren  van  elkaars  initiatieven  van wet‐  en  regelgeving  dus  het 

noodzakelijke gevolg  is van de technologische evolutie van convergentie, met dien verstande dat deze 

noodzaak  tot  samenwerking  wel  enkel  volgt  uit  het  feit  dat  het  Grondwettelijk  Hof  eerder  had 

geoordeeld  dat  de  technische  aspecten  tot  de  intrinsieke  bevoegdheid  van  de  gemeenschappen 

behoorde. 

b. Samenwerking tussen regulatoren als oplossing? 

SAMENWERKINGSAKKOORD  IN DE PRAKTIJK – WETGEVING – PROBLEEM DOORSCHUIVEN – Verder heeft onze analyse 

in  verband met  de  toepassing  van  het wet‐  en  regelgevend  kader  door  de  toezichthouders  van  de 

federale overheid  en de  gemeenschappen  een  ander probleem blootgelegd.  Zo bepaalt bijvoorbeeld 

artikel 14 van de  federale BIPT‐wet dat het oordeel over de vraag of een bepaalde marktregulerende 

beslissing betrekking heeft op “netwerken waarvoor de gemeenschappen eveneens bevoegd zijn” door 

het BIPT moet worden gemaakt. Enkel wanneer het BIPT van oordeel is dat dit het geval is, moet het bij 

de  totstandkoming daarvan  samenwerken met de gemeenschappen. Ook deze  regeling  lijkt ons    ‐ de 

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in ogenschouw nemend ‐  betwistbaar. Het oordeel over het al 

dan niet betrekking hebben op gemeenschappelijke  infrastructuur of diensten, komt niet eens toe aan 

de  (gewone) wetgevende  instanties  van  de  verschillende  overheden.  Bijgevolg  kan moeilijk worden 

ingezien  hoe  zij  dit  probleem  zonder  meer  zouden  kunnen  ‘doorschuiven’  naar  “onafhankelijke” 

administratieve  overheden,  zonder  het  beginsel  van  de  scheiding  der  machten,  of  de 

bevoegdheidsverdelende regels te schenden. 

PROBLEEM DOORSCHUIVEN ONGRONDWETTIG? – Ook wat dat betreft, sluiten wij ons aan bij de Raad van State, 

die  in  zijn  adviezen  aangaf  dat  het  voor  de  betrokken  overheden  niet  volstaat  om  de  plicht  tot 

samenwerking door te schuiven naar hun toezichthoudende instellingen. Onder impuls van de federale 

overheid  is er  immers een tendens ontstaan om de beslissing of een bepaalde materie behoort tot de 

“aan  telecommunicatie en  radio‐omroep gemeenschappelijke netwerken”  in handen  te geven van de 

verschillende  toezichthouders.  Ook  het  samenwerkingsakkoord  zelf  kan  op  dit  punt  worden 

bekritiseerd. Afhankelijk van de vraag welke  instantie het  initiatief neemt, en wat haar oordeel  is over 

het al dan niet gemeenschappelijk karakter van de materie, wordt een overlegprocedure  in de schoot 

van de CRC  gestart2197. Hierover  stelde de Raad  van  State herhaaldelijk en  zonneklaar,  zodat wij het 

evenmin kunnen nalaten een fragment te citeren: “Daaruit volgt dat, door de ontworpen bepaling, het 

                                                            
2197

 Opmerkelijk  is verder dat artikel 6 van het samenwerkingsakkoord e‐communicatie voorziet dat de regulerende  instantie 
die een ontwerpbeslissing aan de CRC voorlegt, achteraf ook instaat voor de verdere uitvoering van de beslissing van de CRC. 
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optreden  van  de  federale  overheid  niet  bestaat  in  het  aannemen  van  een  regeling  die  in  onderlinge 

overeenstemming met  de  overheden  van  de  deelgebieden  in  kwestie  tot  stand  is  gekomen met  als 

bedoeling het samen regelen van de bevoegdheid van de regulator op het stuk van de infrastructuur voor 

elektronische  communicatie, maar wel erin bestaat op unilaterale wijze de  taken  van de  regulator  te 

bepalen, waarbij aan deze regulator evenwel verboden wordt om bepaalde beslissingen te nemen zolang 

geen  samenwerkingsakkoord  is  gesloten.  [alinea]    Zulk  een  optreden  kan  niet  worden  aanvaard, 

aangezien  krachtens  het  arrest  van  het  Grondwettelijk  Hof  in  verband met  de  bevoegdheid  van  de 

regulator  op  het  stuk  van  de  infrastructuur  voor  elektronische  communicatie  een  in  onderlinge 

overeenstemming tot stand gekomen regeling vereist  is die voortvloeit uit het akkoord van de federale 

overheid en de gemeenschappen. [alinea] Gelet op deze opmerking zal artikel 56 van het voorontwerp 

niet nader worden onderzocht.”2198 Ook in zijn latere adviezen naar aanleiding van de bekrachtiging van 

het samenwerkingsakkoord door de  federale overheid en de gemeenschappen, gaf de Raad van State 

blijk van diezelfde visie: het overleg dat tussen de toezichthouders  inzake elektronische‐communicatie 

wordt  georganiseerd,  kan  zich  volgens  de  Raad  niet  beperken  tot  de  verificatie  van  een  eventuele 

inbreuk  op  de  bevoegdheid  van  één  van  de  overheden,  wetende  dat  de  beslissingen  inzake 

elektronische  communicatie  bijna  onvermijdelijk  een  weerslag  zullen  hebben  op  het 

bevoegdheidsdomein van de één of de andere. Overigens kunnen we ons niet van de  indruk ontdoen 

dat de procedures  zoals  ze  in het  samenwerkingsakkoord e‐communicatie werden  afgesproken  in de 

praktijk  totnogtoe  vooral worden  aangewend  om  erover  te waken  geen  terrein  prijs  te  geven  in  de 

“bevoegdheidsrechtelijke  strijd”  tussen  telecommunicatie  en  radio‐omroep,  veeleer  dan  dat  er  blijk 

wordt gegeven van een echte wil tot samenwerking op het inhoudelijke vlak van het beleid. 

c. Omvang van samenwerking? 

OMVANG  VAN  SAMENWERKING  –  INZET  EN  IMPACT  – Uit  het  hierboven  vermelde  overzicht mag  voldoende 

blijken dat het samenwerkingsakkoord e‐communicatie er totnogtoe allerminst  is  in geslaagd om  in de 

elektronische‐communicatiesector  “constitutionele  rust”  te  brengen.  Op  dat  vlak  kunnen  we  onder 

meer  verwijzen naar de  concrete problematiek  van het  ‘digitale dividend’. Ook dat    ‐ nochtans  voor 

allerlei mobiele breedbandige diensten  ‐   belangrijke debat,  lijkt  in ons  land opnieuw  voor moeilijke 

discussies  te  zullen  zorgen.  Het  inzetten  van  omroepfrequenties  voor  niet‐omroepdoeleinden  (zoals 

bijvoorbeeld:  breedbandinternet)  zou  immers  impliceren  dat  de  gemeenschappen  hun  bevoegdheid 

over  deze  frequenties  (deels)  verliezen.  In  die  zin  lijkt  er  aan  de  discussies  tussen  de  verschillende 

overheden sinds de oorspronkelijke arresten van het Grondwettelijk Hof van 1990‐91 trouwens bijster 

weinig te zijn veranderd. 

OMVANG VAN SAMENWERKING – VERDERE VRAGEN – Terwijl regeringen in de schoot van het IMCTR dus druk (?) 

overleggen over ontwerpen van wet‐ en regelgeving, blijkt dat ze er kennelijk elk afzonderlijke visies op 

nahouden  met  betrekking  tot  de  omvang  van  de  verplichting  tot  samenwerking,  zoals  die  uit  de 

rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof,  of  zelfs  uit  het  samenwerkingsakkoord  e‐communicatie 
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 Adv.RvS 27 mei 2005, nr. 38.451/1/2/3/4/VR bij het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer 2004‐
05, nr. 1845/001, 203. 
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voortvloeit. Hoeft het te verbazen dat men doorgaans de mening is toegedaan dat de verplichting zeer 

ruim moet worden opgevat wanneer de bevoegdheden of voorgestelde maatregelen van “de andere” 

ter discussie staan, terwijl men voor het uitoefenen van zijn eigen bevoegdheden heel wat restrictiever 

tewerk gaat? Het nog steeds ontbreken van min of meer nauwkeurige omschrijving van de omvang de 

verplichting tot samenwerking, creëert momenteel een onzekerheid die mogelijk nog fundamenteler of 

moeilijker  te  remediëren  is  dan  die  daterend  van  voor  de  “samenwerkingsrechtspraak”  van  het 

Grondwettelijk  Hof. Wat  is  precies  het  statuut  van  een wet  of  decreet  dat  slechts  gedeeltelijk  aan 

overleg is onderworpen geweest, of waarover slechts een gedeeltelijke unanimiteit kon worden bereikt? 

Wat is het statuut van een wet‐ of regelgevende tekst waarover een volledige unanimiteit werd bereikt? 

Wat  is  het  statuut  van  beslissingen  van  toezichthoudende  instanties  waarover  al  dan  niet  afdoend 

overleg werd gepleegd? Primeert in deze het beginsel van evenredigheid en proportionaliteit (dat op het 

vlak van wet‐ en  regelgeving minstens gecombineerd met het beginsel van de  rechtszekerheid  lijkt  te 

impliceren dat de partijen die het ontwerp van wet of decreet hebben goedgekeurd het Grondwettelijk 

Hof niet meer zouden kunnen verzoeken tot vernietiging, aangezien ze de maatregel zelf mee hebben 

goedgekeurd), of het beginsel van exclusiviteit van bevoegdheden (waarbij die mogelijk allicht wel nog 

moet worden geacht te bestaan)? Ons lijkt het dat het Grondwettelijk Hof zich vroeg of laat zal moeten 

uitspreken. 

SAMENWERKINGSAKKOORD IN DE PRAKTIJK – WETGEVING – TUSSENTIJDSE CONCLUSIE – Wat ons betreft, leidt dit alles 

tot de eindconclusie dat de demarche van het Grondwettelijk Hof wel een verdienstelijke poging was om 

de verschillende overheden tot samenwerking te motiveren, maar dat deze rechtspraak vanuit juridisch 

oogpunt  toch  kritisch  moet  worden  bekeken,  omwille  van  de  verregaande  spanning  met  de 

uitgangspunten van ons bevoegdheidsverdelende stelsel  in het algemeen, en met het beginsel van de 

exclusiviteit van bevoegdheden  in het bijzonder. De nagenoeg volledige uitholling  (of: omkering?) van 

dit beginsel brengt nieuwe onzekerheid met zich mee over de precieze omvang en modaliteiten van de 

vereiste  samenwerking, die opnieuw  leidt  tot quasi eindeloze betwistingen  voor het hof  van beroep. 

Bovendien  blijkt  uit  nieuwe  geschillen  over  wet‐  en  regelgeving  inzake  radiofrequenties  dat  de 

bevoegdheidsrechtelijke strijd tussen de verschillende wet‐ en regelgevende overheden allerminst dood 

en  begraven  is,  zodat  ook  het  nut  van  deze  innoverende  rechtspraak  in  vraag  zou  kunnen worden 

gesteld.  Controversieel  samengevat:  politieke  wil  kan  niet  opgelegd  worden,  zelfs  niet  door  het 

Grondwettelijk Hof. 

Afdeling C. Opties en aanbevelingen 

MOGELIJKE  OPTIES  –  INLEIDING  –    Vanuit  de  hierboven  vastgestelde  tekortkomingen  van  de  huidige 

samenwerkingspraktijk, wil deze afdeling een overzicht bieden van een aantal mogelijke scenario’s voor 

een efficiëntere organisatie van het overheidsoptreden  in de elektronische‐communicatiesector  in het 

constitutionele  spoor.  Bedoeling  daarbij  is  niet  zozeer  om  deze  verschillende  opties  in  detail  te 

bespreken,  noch  om  alle  voor‐  en  nadelen  van  de  verschillende  scenario’s  te  kwantificeren,  of  een 

precieze  rangschikking van de scenario’s weer  te geven. We  reiken ze wat ons betreft enkel aan voor 

verder  debat.  Bovendien willen we  in  herinnering  brengen  dat  de  hieronder  geïdentificeerde  opties 

elkaar niet altijd of geheel uitsluiten. 
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I. Status quo 

“NULOPTIE” – TOELICHTING – De eerste optie is als het ware de ‘nuloptie’, waarbij geen verdere initiatieven 

worden genomen met het oog op het uitklaren van de bevoegdheidsrechtelijke problematiek en/of de 

vereiste samenwerkingsvormen. De huidige bevoegdheidsverdelende regels blijven bestaan, en ook de 

huidige  praktijk  (met  name:  beperkt  overleg  over  wetgevende  initiatieven  in  de  schoot  van  het 

Interministerieel  Comité,  gecombineerd  met  overleg  tussen  de  toezichthoudende  instanties  over 

besluiten  in verband met “gemeenschappelijke  infrastructuur”) en het huidige samenwerkingsakkoord 

van  17  november  2006  blijven  onaangepast.  Dit  scenario  heeft  als  betwijfelbare  “voordeel”  dat  de 

betrokken overheden op de korte termijn geen visie dienen te ontwikkelen over deze problematiek, en 

het probleem dus even voor zich uit kunnen schuiven. Het mag echter duidelijk zijn dat dit scenario al op 

middellange  termijn2199  weinig  realistisch  of  wenselijk moet worden  geacht.  Zo  lijken  er  voldoende 

tekenen aan de wand  te bestaan om ervan uit  te gaan dat bijvoorbeeld het debat over het  “digitale 

dividend”  de wil  tot  samenwerking  van  de  betrokken  overheden  verder  zou  ondermijnen, met  het 

onnodig verlengen van de juridische onzekerheid en fragmentatie vandien.  

“NULOPTIE”  –  HAALBAARHEID  EN  WENSELIJKHEID  –  Bij  de  juridische  haalbaarheid  van  deze  optie  kunnen 

overigens een aantal gefundeerde vragen worden gesteld, nu het huidige samenwerkingsakkoord en de 

daaruit voortvloeiende samenwerkingspraktijk een aantal juridische en feitelijke gebreken vertoont. Zo 

rijzen  immers niet alleen vragen over de overeenstemming met de bevoegdheidsverdelende regels en 

met  de  rechtspraak  over  samenwerking  van  het  Grondwettelijk  Hof, maar  ook  op  het  vlak  van  de 

overeenstemming  met  de  geldende  Europese  bepalingen  in  verband  met  toezichthouders  in  de 

elektronische‐communicatiesector. Verder is het toepassingsgebied van de procedure van overleg over 

marktregulering niet in overeenstemming met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, want beperkt 

tot “beslissingen in verband met gemeenschappelijke infrastructuur”. 

“NULOPTIE” – ONZEKERHEID –  In onze ogen geeft deze optie aanleiding tot de grootste mate van juridische 

onzekerheid, vermits nieuwe conflicten niet uitgesloten zijn en moeilijk kan worden voorspeld in welke 

richting eventuele nieuwe rechtspraak van het Grondwettelijk Hof zou gaan. In beginsel beschouwt het 

Hof het  feit dat over een bepaalde materie een  samenwerkingsakkoord werd  afgesloten wel  als een 

relevant  gegeven  bij  het  beoordelen  van  het  al  dan  niet  evenredige  karakter  van  een  betwiste 

maatregel. Het samenwerkingsakkoord van 2006 zou door het Grondwettelijk Hof met andere woorden 

kunnen worden beschouwd als een indicatie van de wil tot samenwerking, maar dat betekent helemaal 

niet  dat  het Hof  niet meer  tot  de  conclusie  zou  kunnen  komen  dat  een  bepaalde maatregel  niet  in 

overeenstemming  is met  de  bevoegdheidsverdelende  regels,  of met  het  evenredigheidsbeginsel  (zie 

hiervoor GwH 2 februari 1995, nr. 7/95, r.o. B.2.5.). Bovendien  is de hypothese dat het Grondwettelijk 

Hof  zich  in  de  nabije  toekomst  moet  uitspreken  reëel,  aangezien  tussen  de  betrokken  overheden 

betwistingen blijven bestaan in verband met frequenties. Nu reeds is trouwens voor de Raad van State 

een procedure aanhangig, waarin het BIPT een verzoek tot schorsing heeft  ingediend tegen het besluit 
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 Voor alle duidelijkheid: we denken hier in termen van één, maximaal twee jaar... 
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van  de  Vlaamse  regering  van  12  oktober  2007  in  verband  met  het  digitale  frequentieplan  heeft 

aangevallen.  Beide  mogen  o.i.  met  enige  zekerheid  als  slechte  tekenen  aan  de  wand  worden 

beschouwd. 

“NULOPTIE” – MOGELIJKE UITSPRAKEN GRONDWETTELIJK HOF –    In het kader van eventuele nieuw rechtspraak, 

zouden het Grondwettelijk Hof en/of de Raad van State zich allicht verder dienen uit te spreken over de 

omvang  van  de  gemeenschapsbevoegdheid  inzake  ‘radio‐omroep  en  televisie’,  of minstens  over  de 

omvang  van  de  samenwerking  tussen  de  betrokken  overheden.  Door  een  ruimere  of  engere 

omschrijving van het omroepbegrip, kan minstens het Grondwettelijk Hof wel komen tot een uitbreiding 

van de bevoegdheden van de gemeenschappen of van de federale overheid. Een eventueel arrest van 

het Hof zou op dat vlak dus allicht slechts twee richtingen kunnen uitgaan, naast het vereisen van een 

uitgebreidere of beperktere samenwerking. Aan de ene kant zou het verruimen van het omroepbegrip 

de  facto  kunnen  leiden  tot  nog  uitgebreidere  bevoegdheden  van  de  gemeenschappen  in  de 

elektronische‐communicatiesector,  daarmee  zijn  recente  rechtspraak  verderzettend.  Aan  de  andere 

kant valt niet geheel uit te sluiten dat het Grondwettelijk Hof ervan zou kunnen worden overtuigd dat 

het  toekennen  van  de  bevoegdheid  inzake  “technische  aspecten  van  radio‐omroep”  aan  de 

gemeenschappen een anachronisme is dat verderbouwt op een achterhaald onderscheid. In de huidige 

tijden van despecialisatie van de infrastructuur kan moeilijk worden volgehouden dat deze “technische 

aspecten” een accessorium zijn van of specifiek zijn voor de omroepsector. Het uitgangspunt waarrond 

het  Hof  de  hele  gemeenschapsbevoegdheid  in  het  verleden  heeft  geconstrueerd,  is  het  afgelopen 

decennium  als  het  ware  door  de  technologische  evolutie  onderuit  gehaald.  Of  anders  gezegd:  de 

convergentie  lijkt de uitgangspunten van de arresten van 1990 en 1991 te hebben ondergraven. In die 

zin zou de vraag kunnen worden gesteld waarom het Grondwettelijk Hof al niet eerder heeft beslist zijn 

rechtspraak uit 1990‐91 te herzien, in plaats van verder te bouwen in de richting van (in de Grondwet en 

BWHI niet‐voorziene) verplichte samenwerking. Maar zelfs wanneer het Hof alle  ‘technische aspecten’ 

als één bevoegdheidspakket zou beschouwen, blijft de vraag of het het regelen daarvan zou kwalificeren 

als behorend tot de exclusieve en toegewezen omroepbevoegdheid van de gemeenschappen, of tot de 

residuaire bevoegdheid van de federale overheid. 

II. Ruimer kader voor samenwerking 

GRONDWETTELIJK HOF: TWEE OPTIES – In de hierna volgende paragrafen wordt stilgestaan bij de twee grote 

opties die het Grondwettelijk Hof  in zijn beruchte arresten sinds 2004 heeft vermeld: samenwerken of 

bevoegdheden  anders  organiseren.  Of,  met  de  woorden  van  het  Hof  in  zijn  arrest  nr.  132/2004 

(overweging B.7.2.): “Het komt aan de bijzondere wetgever toe te oordelen of voor het regelen van de 

elektronische  informatie‐infrastructuur  in een verplichte samenwerking moet worden voorzien, dan wel 

of  een wijziging  van de  bevoegdheidsverdeling  inzake  telecommunicatie noodzakelijk  is,  teneinde  een 

samenhangend beleid te waarborgen”. 

1. Huidige samenwerking institutionaliseren 

HUIDIGE  SAMENWERKING  INSTITUTIONALISEREN  –  EVENEENS  PROBLEMATISCH  –  Minimalistisch  ingestelde 

overheden zouden geneigd kunnen zijn om te proberen de huidige praktijk door de bijzondere wetgever 

te  laten  institutionaliseren. Zo zou ervoor kunnen worden geopteerd om de op het  terrein gegroeide 
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vormen van samenwerking (namelijk: beperkt overleg over wet‐ en regelgeving in het Interministerieel 

Comité,  gecombineerd met  nog  beperktere  samenwerking  tussen markttoezichthoudende  instanties 

over beslissingen die betrekking hebben op gemeenschappelijke infrastructuur) in de BWHI te voorzien. 

Omwille van de hierboven aangehaalde feitelijke en juridische tekortkomingen (onder meer het feit dat 

het toepassingsgebied van het samenwerkingsakkoord e‐communicatie niet in overeenstemming is met 

de  rechtspraak van het Grondwettelijk Hof), dient deze optie echter  te worden verworpen, met dien 

verstande dat een aantal van de  juridische problemen wel  zouden vervallen wanneer deze werkwijze 

wordt  ingeschreven  in  de  BWHI.  Dergelijk  scenario  inpassen  in  onze  huidige  grondwettelijke  en 

bevoegdheidsverdelende regels en traditie lijkt echter geen eenvoudige opdracht, en zeker niet zonder 

te botsen op de grenzen van één van de belangrijkste uitgangspunten ervan, namelijk de exclusiviteit 

van bevoegdheden. Overheden mogen de uitoefening van hun normatieve bevoegdheden  in beginsel 

niet afhankelijk maken van een andere overheid en nog minder kan het oordeel over wat nu precies als 

niet‐exclusief  (of  gemeenschappelijk)  moet  worden  beschouwd  worden  overgelaten  aan 

markttoezichthoudende  instanties.  In  dat  opzicht  lijkt  het  problematische  karakter  van  de 

bevoegdheidsverdeling  in de sector van de elektronische communicatie trouwens symptomatisch voor 

de  aan  de  praktijk  onaangepaste  uitgangspunten  van  de  huidige  ordening  of  verdeling  van 

bevoegdheden in ons land. 

2. Ruimere samenwerking organiseren en/of institutionaliseren 

RUIMER  KADER  VOOR  SAMENWERKING  –  Minstens  de  hoger  aangehaalde  juridische  en  feitelijke 

tekortkomingen  van  de  huidige  vormen  van  samenwerking  zouden  moeten  worden  geremedieerd. 

Kennelijk samen met het Grondwettelijk Hof en de Raad van State zijn wij van mening dat in het kader 

van  een  “globaal  samenwerkingsakkoord”  (waarin  alle  aspecten  van  het  elektronische‐

communicatiebeleid  worden  samengebracht)  aan  de meeste  tekortkomingen  tegemoet  zou  kunnen 

worden  gekomen.  In deze hypothese bevat de  tekst  van het  samenwerkingsakkoord  zelf de  (unieke) 

materiële bepalingen in verband met de elektronische‐communicatiesector. Alle om te zetten Europese 

richtlijnen  worden  in  een  samenwerkingsakkoord  betreffende  de  elektronische  communicatie 

opgenomen.  Alle  betrokken  overheden  (namelijk:  de  federale  overheid  voor  de  aspecten  inzake 

telecommunicatie, de gemeenschappen  voor de omroepaspecten en al dan niet de gewesten op het 

vlak van openbare werken, ruimtelijke ordening of leefmilieu) nemen elk wat hun bevoegdheden betreft 

deel  aan  het  samenwerkingsakkoord.  Uiteraard  is  er  hierbij  geen  sprake  van  een  overdracht  of 

uitwisseling  van  bevoegdheden,  aangezien  elke  overheid  zijn  eigen materiële  bevoegdheden  in  het 

samenwerkingsakkoord inbrengt en uitoefent. Deze hypothese gaat bijna vanzelfsprekend gepaard met 

het  toezicht  op  deze  bepalingen  door  een  gemeenschappelijke  toezichthouder  voor  elektronische 

communicatie, waarin alle betrokken overheden vertegenwoordigd zijn. Hoewel voor het welslagen van 

deze  hypothese  bij  de  betrokken  overheden  vanzelfsprekend  een  enorm  grote  politieke  wil  tot 

samenwerken  is  vereist, kan worden opgemerkt dat  voor dergelijk  samenwerkingsakkoord  zelfs  geen 

wijziging van de BWHI noodzakelijk  is. Zelfs al  is het “institutionaliseren” van dergelijke samenwerking 

juridisch  gezien  niet  strikt  noodzakelijk,  toch  lijkt  het  ons  niettemin  aangewezen  om  minstens  de 

basisregels in verband met de omvang en de modaliteiten van deze samenwerking, en het toezicht erop 

in de BWHI (met name: in artikel 92bis) neer te schrijven. 
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III. Wijziging van de bevoegdheidsverdeling 

WIJZIGING  BEVOEGDHEIDSVERDELENDE  REGELS  –  OVERZICHT  –  Een  laatste  hypothese  gaat  noodzakelijkerwijs 

gepaard  met  een  aanpassing  van  de  bevoegdheidsverdelende  regels.  Deze  optie  werd  door  het 

Grondwettelijk Hof  in verschillende van  zijn arresten als mogelijk alternatief voor  samenwerking naar 

voren geschoven. Zo roept het Hof de bijzondere wetgever als het ware op om “te oordelen of voor het 

regelen  van  de  elektronische  informatie‐infrastructuur  in  een  verplichte  samenwerking moet worden 

voorzien, dan wel of een wijziging van de bevoegdheidsverdeling  inzake telecommunicatie noodzakelijk 

is,  teneinde  een  samenhangend beleid  te waarborgen”  (arrest 132/2004, bovenvermeld, punt B.7.2.). 

Vanzelfsprekend is in dit geval minstens een wijziging van de BWHI noodzakelijk. Deze wijziging zou de 

bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende betrokken overheden kunnen hertekenen. Belangrijk  is 

wel  om  er  meteen  op  te  wijzen  dat,  tenzij  alle  relevante  bevoegdheden  met  betrekking  tot  de 

informatie‐, kennis‐ of netwerkmaatschappij bij één overheid zouden worden gecentraliseerd, bepaalde 

mate van overleg verder noodzakelijk zou blijven. 

In  grote  lijnen  kunnen  de  relevante  bevoegdheden  in  verband met  de  elektronische  informatie‐  en 

communicatienetwerken  en  –diensten  naar  aanleiding  van  een  wijziging  van  de 

bevoegdheidsverdelende regels op enkele verschillende manieren worden gereorganiseerd. Voorzover 

een wijziging van de bevoegdheidsverdelende  regels echter  in het vooruitzicht wordt gesteld,  zijn wij 

van oordeel dat in dat kader niet alleen duidelijkheid dient te worden verschaft met betrekking tot het 

spanningsveld  tussen  de  federale  overheid  en  de  gemeenschappen,  maar  dat  ook  de 

gewestbevoegdheden (namelijk: economie, ruimtelijke ordening, openbare  werken en leefmilieu) in de 

oefening  moeten  worden  betrokken,  wat  zou  toelaten  om  de  bevoegdheden  in  verband  met  de 

informatie‐ en communicatiemaatschappij zo homogeen mogelijk te benaderen. Het beter afstemmen 

van overheidsbeleid en efficiënter organiseren ervan moet hiervan de doelstelling zijn. 

1. Uitbreiden gemeenschaps‐ en/of gewestbevoegdheden 

WIJZIGING  BEVOEGDHEIDSVERDELENDE  REGELS –  CODIFICEREN GEMEENSCHAPSBEVOEGDHEDEN – MINIMALISTISCH –  In 

het  meest  minimalistische  subscenario  van  het  aanpassen  van  de  bevoegdheidsverdelende  regels, 

beperkt de bijzondere wetgever zich grotendeels tot het louter ‘codificeren’ van de huidige rechtspraak 

van  het Grondwettelijk Hof.  In de BWHI  zou dan  verduidelijkt worden dat  de bevoegdheid  voor het 

reglementeren  van  de  technische  aspecten  van  elektronische‐communicatienetwerken  die  worden 

gebruikt  voor  radio‐omroep    –  behoudens  de  etherpolitie  –    tot  de  bevoegdheid  van  de 

gemeenschappen  behoort.  Hierbij  moet  worden  opgemerkt  dat  deze  wijziging  allicht  quasi 

noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een verduidelijking op het vlak van de  (al dan niet gezamenlijke) 

uitoefening  van  hun  bevoegdheden  door  de  verschillende  overheden.  Bovendien  houdt  dit  scenario 

geen reële uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeenschappen in, noch een oplossing voor het in 

onze  analyse  geschetste  probleem,  nu  deze  regeling  reeds  volgt  uit  de  rechtspraak  van  het 

Grondwettelijk Hof. 

WIJZIGING  BEVOEGDHEIDSVERDELENDE  REGELS  –  UITBREIDEN  GEMEENSCHAPS‐  OF  GEWESTBEVOEGDHEDEN  –  Meer 

fundamenteel zou er kunnen worden geopteerd voor een doorgedreven aanpassing van de BWHI, met 

het oog op het  communautariseren of  regionaliseren  van belangrijke delen  van de bevoegdheden  in 
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verband met de  informatie‐ en  communicatiemaatschappij. Daarbij  zou bijvoorbeeld de bevoegdheid 

inzake  elektronische‐communicatienetwerken  en  –diensten  van  de  federale  overheid  naar  de 

gemeenschappen kunnen worden verschoven. Maar naast een aantal andere mogelijke problemen2200, 

ligt een kwalificatie daarvan als “culturele bevoegdheid” niet meteen voor de hand.  In dat opzicht zou 

kunnen worden bekeken welke  rol de  verschillende bevoegdheden  van de  gewesten  zouden  kunnen 

spelen. Nog los van andere mogelijke opportuniteitsbezwaren, lost deze aanpak echter weinig op, nu in 

dit  geval  nog  steeds  samenwerking  vereist  zou  zijn  tussen  de  gemeenschappen  (bevoegd  voor  de 

culturele  aspecten  van  radio‐omroep  en  televisie)  en  de  gewesten  (op  grond  van  hun  bevoegdheid 

inzake economie, infrastructuur en leefmilieu bevoegd voor de technische aspecten van radio‐omroep). 

2. Aanpassingen i.v.m. “technische aspecten” 

WIJZIGING BEVOEGDHEIDSVERDELENDE REGELS – AANPASSINGEN I.V.M. TECHNISCHE ASPECTEN – NIET MEER SPECIFIEK – In 

het kader van een wijziging van de bevoegdheidsverdelende regels zou er natuurlijk ook kunnen worden 

voor geopteerd om duidelijkheid  te  realiseren over de bevoegdheid  inzake “technische aspecten”. Zo 

zou de BWHI vooreerst kunnen worden aangepast om te verduidelijken dat de technische aspecten niet 

langer als specifiek (of accessoir) worden beschouwd aan de culturele bevoegdheid inzake radio‐omroep 

en  televisie,  zodat  het  reglementeren  van  de  elektronische‐communicatienetwerken  en  –diensten 

voortaan  opnieuw  tot  de  federale  bevoegdheid  zouden  behoren.  Hierbij  weze  echter  opnieuw 

opgemerkt dat ook  in dit scenario samenwerking  tussen de verschillende bevoegde overheden allicht 

noodzakelijk blijft. Door het reglementeren van de (vanuit technologisch oogpunt neutrale) netwerken, 

zou  de  federale  overheid  in  dit  scenario  immers  een  grote  impact  op  de  bevoegdheid  van  de 

gemeenschappen kunnen uitoefenen. Precies deze  impact heeft het Grondwettelijk Hof  in 1990‐1991 

doen  besluiten  dat  de  gemeenschappen  voor  de  technische  aspecten  bevoegd  moesten  zijn. 

Vanzelfsprekend  kan  dit  scenario  enkel  slagen  in  de mate  dat men  deze  terechte  bezorgdheid  zou 

kunnen remediëren. Op dit punt mag niet worden voorbijgegaan aan het feit dat de federale Staat, door 

haar bevoegdheid  inzake de algemene politie van de radio‐elektrische golven, vandaag  in zekere zin al 

over een dergelijke algemene technische bevoegdheid beschikt. De (doorgaans wettelijke) garanties die 

vandaag bestaan over het feit dat de federale overheid deze bevoegdheid niet nodeloos zal misbruiken 

in het nadeel  van de gemeenschappen,  zouden  in dit  scenario  verder moeten worden uitgebreid  ter 

bescherming van de  rechtmatige belangen van de gemeenschappen,  in het bijzonder op het vlak van 

frequenties.  Samenvattend  kan  dus  worden  gesteld  dat  een  eventuele  dergelijk  interventie 

vanzelfsprekend niet minder zou zijn dan een nieuwe “bevoegdheidsrechtelijke aardverschuiving”, door 

het  terugkomen  op  het  door  het  Grondwettelijk  Hof  in  zijn  arresten  van  1990‐91  geformuleerde 

uitspraken.  

WIJZIGING BEVOEGDHEIDSVERDELENDE REGELS – TECHNISCHE ASPECTEN ALS HOMOGENE BEVOEGDHEID – Maar verder 

zou de BWHI ook  kunnen worden  aangepast  in die  zin dat de  technische  aspecten niet noodzakelijk 

meer  zouden worden  opgesplitst,  en  niet  langer  zouden  aansluiten  bij  de materiële  bevoegdheden 

                                                            
2200

 Over een mogelijke regionalisering van de telecommunicatie bracht het BIPT op 17 januari 2008 op vraag van de toenmalige 
minister  van  economie,  zelfstandigen  en  landbouw  een  negatief  advies  uit:  Adv.R.BIPT  17  januari  2008  betreffende  de 
regionalisering van de telecommunicatie, www.bipt.be (nr. 2709). 
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inzake “telecommunicatie” of “radio‐omroep”. Alle “technische aspecten” (dus: alle infrastructuur voor 

transport  en  alle  transport  van  elektromagnetische  signalen)  worden  in  deze  hypothese  als  een 

zelfstandig bevoegdheidsdomein beschouwd, en kunnen als dusdanig aan de meest geschikte overheid 

worden  toegewezen:  aan  de  gemeenschappen  op  grond  van  hun  expliciet  toegewezen  bevoegdheid 

inzake radio‐omroep en televisie, aan de gewesten op grond van hun bevoegdheden  inzake economie 

en  infrastructuur,  of  aan  de  federale  overheid  op  grond  van  haar  residuaire  bevoegdheid  inzake 

telecommunicatie, of haar toegewezen bevoegdheid inzake economie. 

3. Meer horizontale bevoegdheidsverdeling 

WIJZIGING  BEVOEGDHEIDSVERDELENDE  REGELS – HORIZONTALE ORDENING – VERTICALE  SAMENWERKING – Het allicht 

meest transparante (of misschien eerder: minst ontransparante) subscenario is om ‐ overeenkomstig de 

aanpak van de Europese richtlijnen ‐ de bevoegdheden met betrekking tot de elektronische informatie ‐ 

en  communicatiediensten  en  ‐netwerken  niet  langer  verticaal,  maar  veeleer  horizontaal  te 

reglementeren. In dit scenario worden enerzijds de aspecten die verband houden met de “inhoud” van 

de elektronische diensten toegekend aan de gemeenschappen als culturele aangelegenheid, en wordt 

anderzijds  het  reglementeren  van  de  markten  voor  de  transmissie  van  gegevens  (namelijk:  de 

elektronische‐communicatienetwerken  en  –diensten)  als  infrastructuurgebonden  en  economische 

activiteit  toegekend aan de  federale overheid  (al dan niet met de mogelijkheid voor de gewesten om 

binnen  deze  federale  normen  een  eigen  beleid  te  ontwikkelen),  of  aan  de  gewesten  rechtstreeks.  

Concreet  zouden de gemeenschappen  in dit scenario bevoegd blijven voor het  reglementeren van de 

culturele  of  inhoudelijke  aspecten  van  radio‐omroep  en  televisie, maar  zouden  zij  de  bevoegdheid 

inzake  “technische  aspecten”  prijs moeten  geven. Het  verlies  van  de bevoegdheid  inzake  technische 

aspecten zou voor de gemeenschappen wel in bepaalde mate kunnen worden gecompenseerd door hen 

nieuwe  bevoegdheden  toe  te  kennen  in  verband met  de  inhoud  van  de  geleverde  diensten. Daarbij 

denken wij bijvoorbeeld aan de momenteel  federale bevoegdheid  in verband met de diensten van de 

informatiemaatschappij, in verband met de bescherming van intellectuele rechten, of in verband met de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

IV. Eindoverweging 

EINDBESCHOUWING – Vast  lijkt  te staan dat  in elk mogelijk scenario  (van  status quo  tot wijziging van de 

bevoegdheidsverdelende regels) goede verstandhouding en samenwerking tussen de federale overheid, 

de  gemeenschappen  en  gewesten  cruciaal  zal  zijn  om  een  coherent  beleid  voor  de  elektronische 

netwerken en diensten van morgen te kunnen garanderen. We kunnen bijgevolg op dit ogenblik enkel 

hopen dat de politieke wil hiertoe aanwezig zal zijn, in het belang van alle gebruikers en aanbieders van 

elektronische‐communicatienetwerken en  ‐diensten. Tenslotte  is het nog maar de  vraag of de op dit 

vlak  reeds  in  de  Senaat  voorgestelde wijzigingen  aan  de  BWHI2201, waarin wordt  voorgesteld  om  de 

woorden “radio‐omroep en televisie” te vervangen door “de media en de elektronische communicatie 

met een niet‐vertrouwelijk karakter, met uitzondering van de mededelingen van de Federale regering” 

                                                            
2201

 Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen, Parl.St. Senaat 2007‐2008, nr. 4‐602/1. 
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de test van de  rechtszekerheid en “defragmentatie” zouden kunnen weerstaan. Uit het advies van de 

Raad van State blijkt immers reeds voldoende dat deze wijziging allicht vooral tot verwarring zou leiden, 

en  in  elk  geval  het  door  het  Grondwettelijk  Hof  opgeworpen  probleem  van  de  noodzakelijke 

samenwerking  niet  oplost2202. De  later  ingediende  amendementen  tot  volledige  communautarisering 

van  telecommunicatie  en  elektronische  communicatie2203 hebben misschien wel het  voordeel  van de 

duidelijkheid, maar scoren allicht lager wat hun (minstens politieke) haalbaarheid betreft. 

   

                                                            
2202

 Adv.RvS 5  juni 2002, nr. 33.255/4 bijbij Voorstel van bijzondere wet houdende  institutionele maatregelen, nr. 44.243/AG 
van 10 april 2008, Parl.St. Senaat 2007‐2008, nr. 4‐602/2. 

2203
 Amendementen bij  voorstel  van bijzondere wet houdende  institutionele maatregelen, Parl.St.  Senaat 2007‐2008, nr. 4‐

602/3. 
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Hoofdstuk 2. Evaluatie  huidig  institutioneel  kader  inzake 

elektronische communicatie 

INSTITUTIONEEL SPOOR – INLEIDING   – Reeds in het inleidende deel werd in het algemeen vastgesteld dat de 

taak  van  de  overheid  in  de  elektronische‐communicatiesector  evoluties  kent  in  twee  verschillende, 

vanuit  juridisch oogpunt moeilijk met  elkaar  te  verzoenen  richtingen. Vooreerst  lijkt de  toenemende 

liberalisering te leiden tot een lagere graad van betrokkenheid van de overheid wat operationele taken 

betreft,  hoewel  dit  formeel  gezien  nooit  door  de  richtlijnen  werd  vereist.  Daarnaast  is  ook  een 

verschuiving te ontwaren in de rol van de wetgevende, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht 

aan de ene kant en de toezichthouder aan de andere kant: onder Europese druk werden  in nagenoeg 

alle  lidstaten  één of meerdere  ‘onafhankelijke’ nationale  regelgevende  instanties opgericht, waaraan 

naarmate de sector verder werd vrijgemaakt steeds meer bevoegdheden werden toegekend. Uit eerder 

en  vergelijkbaar  onderzoek  blijkt  dat  deze  Europese  vereisten  door  heel  wat  lidstaten  vervolgens 

werden  vertaald  door  het  toekennen  van  bijkomende  bevoegdheden  aan  de  nieuw  opgerichte 

toezichthoudende instantie, zonder zich al te veel te bekommeren over de vraag of het om wetgevende, 

regelgevende, of zelfs  jurisdictionele bevoegdheden ging.  In zekere zin zou men kunnen stellen dat de 

klemtoon die op Europees niveau werd  gelegd op effectiviteit,  sterk heeft doorgewerkt op nationaal 

vlak, zodat in heel wat lidstaten ‘onafhankelijke nationale regelgevende instanties’ werden opgericht die 

over bevoegdheden beschikken die tot elk van de drie machten lijken te behoren2204. 

INSTITUTIONEEL  SPOOR  – OVERZICHT  –  Zoals  in het  ‘constitutionele  spoor’, werd ook  in het deel over het 

‘institutionele  spoor’  van  ons  onderzoek  eerst  aandacht  besteed  aan  het  Europese  kader  over  het 

toezicht op de markten voor elektronische communicatie, hoofdzakelijk met de doelstelling om na  te 

gaan welke vereisten daaruit volgen voor de  lidstaten. Daaruit werden drie spanningsvelden afgeleid, 

die in het tweede hoofdstuk van dit deel verder werden onderzocht. De drie spanningsvelden waarvan 

sprake, zijn: 

1. de  relatie  tussen  de  markttoezichthoudende  instanties  enerzijds  en  de  wetgevende  of 

uitvoerende macht anderzijds, vooral in het licht van hun uitgebreide bevoegdheden; 

2. de  relatie  tussen  markttoezichthoudende  instanties  en  de  gemeenrechtelijke 

mededingingsautoriteiten; 

3. de  organisatie  van  de  rechtsmiddelen  tegen  de  beslissingen  van  markttoezichthoudende 

instanties en de organisatie van geschillenbeslechting in de elektronische‐communicatiesector. 

                                                            
2204

 Dat  lijkt ook één van de belangrijkste conclusies van: A. OTTOW, Telecomunicatietoezicht. De  invloed van het Europese en 
Nederlandse bestuurs(proces)recht. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2006, 396 p., waarin de auteur de invloed van het Europese recht 
en  het  Nederlandse  algemene  bestuursrecht  op  het  telecommunicatietoezicht  analyseert  en  bijvoorbeeld  op  het  vlak  van 
geschillenbeslechting tot de conclusie komt dat een zelfstandig bestuursorgaan doorgaans slecht  is uitgerust of geplaatst om 
deze  succesvol  uit  te  oefenen.  Zie  ook:  P.  BOUCQUEY  en  P.O.  DE  BROUX,  “Les  recours  juridictionnels  contre  les  décisions  des 
autorités de régulation”, in P. BOUCQUEY, P. BOUVIER, P.‐O. DE BROUX, X. DELGRANGE, D. DE ROY, H. DUMONT, B. JADOT, M. KAISER, F. KRENC, 
N.  LAGASSE, B. LOMBAERT, K. MUYLLE, F. TULKENS, A. VAN DER HAEGEN, E. VAN NUFFEL,  La protection  juridictionnelle du  citoyen  face à 
l’administration,  Bibliothèque  de  droit  administratif,  Brussel,  La  Charte,  2007,  245‐252,  waarin  de  auteurs  “expliciete”  en 
“impliciete” quasi‐jurisdictionele bevoegdheden ontwaren. 
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Afdeling A. Toezicht op markttoezicht 

MARKTTOEZICHTHOUDENDE  INSTANTIES  –  TOEZICHT  OP MARKTTOEZICHT  –  INLEIDING  – Groeiende  techniciteit  en 

noodzaak  aan  expertise  zijn  in  het  verleden  vaak  doorslaggevende  argumenten  geweest  om  voor 

bepaalde overheidsopdrachten specifieke instanties op te richten, of een zekere verzelfstandiging door 

te voeren. Terwijl op het vlak van het ontwikkelen of  toepassen van beleid dergelijke organen  in het 

verleden vaak gewoonweg niet bestonden of een  louter adviserende rol speelden ten opzichte van de 

uitvoerende  of  de  wetgevende  macht,  wordt  vandaag  de  dag  steeds  meer  beroep  gedaan  op 

sectorspecifieke, of  zogenaamd  “onafhankelijke”  toezichthouders met uitgebreide bevoegdheden. De 

oprichting van dergelijke  toezichthoudende  instanties was overigens meestal geen vrije keuze van de 

wetgever  of  regering, maar werd  vaak  samen met de  liberalisering  en  harmonisering  opgelegd  door 

Europese  richtlijnen.  Kort  ‐  en  controversieel  ‐    samengevat  lijkt  het  hierop  neer  te  komen  dat  de 

afgelopen  decennia  de  operationele  rol  van  overheid  (“de  overheid  als  aanbieder  van  producten  en 

diensten”) in de elektronische‐communicatiesector steeds verder in de verdrukking is gekomen, en dat 

steeds meer belang wordt gehecht aan de  rol van de overheid als onpartijdige markttoezichthouder. 

Hierbij  moet  echter  meteen  opgemerkt  worden  dat  heel  wat  verwarring  over  het  statuut  en  de 

bevoegdheden  van  de  toezichthoudende  instanties  lijkt  te  zijn  ontstaan  door  de  conceptueel  erg 

onduidelijke Europese richtlijnen. “Onafhankelijke” nationale regelgevende  instanties zijn  in de meeste 

continentale Europese lidstaten immers al bij al een grondwettelijke en administratiefrechtelijke rariteit. 

Door steeds zoveel nadruk  te  leggen op de onafhankelijkheid van deze  instanties,  lijken de  richtlijnen 

(en met  hen  nog  veel meer  de  Europese  Commissie)  voorbij  te  zijn  gegaan  aan wat  echt  is  vereist, 

namelijk onpartijdigheid. Minstens voor België zijn we van mening dat dit verkeerde uitgangspunt erg 

sterk heeft doorgewerkt bij de vormgeving van het statuut van het BIPT en het toezicht over het BIPT, 

wat  heeft  geleid  tot  uitgebreide  (soms  zelfs  reglementaire)  bevoegdheden  enerzijds,  en  een  vanuit 

democratisch en grondwettelijk oogpunt ontoelaatbaar gebrekkig toezicht op het BIPT anderzijds. 

MARKTTOEZICHTHOUDENDE INSTANTIES – TOEZICHT OP MARKTTOEZICHT – EVENWICHT – Wellicht is het in het kader 

van de steeds voortschrijdende verzelfstandiging van bestuurs‐ en toezichtsopdrachten echter nuttiger 

zich  te  concentreren op de  vraag hoe deze nieuwe  vormen  van overheidsingrijpen  succesvol  kunnen 

worden geïmplementeerd, dan al te veel aandacht te besteden aan formele  juridische beschouwingen 

met betrekking tot hun grondwettelijkheid2205. Het overstijgen van de vermeende tegenstelling tussen 

een onafhankelijk  juridisch  statuut en het  toekennen  van uitgebreide bevoegdheden, was precies de 

uitdaging van het derde deel van ons onderzoek. De huidige wildgroei aan toezichthoudende instanties 

en procedures mag  immers worden beschouwd als een  teken van onmacht van de overheid om haar 

nieuwe opdrachten zinvol te kunnen organiseren. Wat dat betreft, toont de eigenheid en methodiek van 

de elektronische‐communicatiesector in onze ogen uitstekend aan dat de sleutel tot de oplossing van dit 

vraagstuk  zich    ‐  in  tegenstelling  tot wat erg vaak wordt gedacht  ‐   niet  lijkt  te bevinden op de vaak 

                                                            
2205

 In de elektronische‐communicatiesector niet  in het minst omdat de Europese richtlijnen wel de verplichting bevatten om 
een  heel  aantal  bevoegdheden  aan  een  nationale  regelgevende  instantie  toe  te  kennen,  zonder  daarbij  te  nationale 
grondwettelijke recht uit het oog te verliezen. 
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moeilijk te trekken grens tussen wat als “regelgeving” of “regulering” moet worden beschouwd, waarbij 

“regulering”  wel,  maar  “regelgeving”  niet  aan  een  administratieve  overheid  zou  kunnen  worden 

toegewezen.  De  eigenheid  van  de  markttoezichthoudende  overheid  (althans  minstens  in  de 

elektronische‐communicatiesector)  is  precies  dat  zij  over  uitgebreide  (soms  zelfs  reglementaire) 

beleidsbevoegdheden  beschikt.  De markttoezichthoudende  functie  vertegenwoordigt  een  bijzondere 

vorm van overheidsoptreden en wordt gekenmerkt door specifieke doelstellingen en instrumenten. Het 

gaat  immers  om  het  (doen)  toepassen  en  implementeren  van  het  beleid  dat  door  de  wet‐  en 

regelgevende  overheid  in  algemene  termen werd  uitgevaardigd, waarbij  echter  een  ruime mate  van 

discretionaire  of  zelfs  reglementaire  bevoegdheid  ontstaat.  Die  vanuit  juridisch  oogpunt  uitgebreide 

bevoegdheden  van  de  toezichthoudende  instanties  zijn  echter  een  conditio  sine  qua  non  voor  een 

effectieve of efficiënte organisatie van overheidstoezicht, zodat wat ons betreft veeleer aandacht dient 

te worden besteed aan de instrumenten en procedures van toezicht op het toezicht. In elk geval lijkt ook 

de  slechte  inbedding  van  deze  nieuwe  vorm  van  overheidsoptreden  en  het  gebrekkige  toezicht  dat 

daaruit voortkwam (vooral sinds de hervorming van het BIPT in 2003) in ons land enkel te hebben geleid 

tot bijkomende  intransparantie en  rechtsonzekerheid. Of,  controversieel  samengevat: naar aanleiding 

van  de  herbenoeming  van  het  BIPT,  kondigde  de  minister  in  de  pers  aan  dat  het  belangrijkste 

selectiecriterium wat hem betreft betrekking had op de vraag of de nieuwe  leden een “visie” over het 

verloop van de markten en over het te voeren beleid zouden hebben, maar verrevan duidelijk is of het 

BIPT als administratieve overheid wel  in aanmerking komt om überhaupt een visie  te hebben, of een 

beleid te ontwikkelen. 

I. Toenemende bevoegdheden toezichthouders 

TOENEMENDE BEVOEGDHEDEN TOEZICHTHOUDERS – BIPT – Meer dan 15  jaar geleden werd het BIPT door de 

WHOB  opgericht  als  een  parastatale  van  het  type  A,  wat  betekende  dat  het  volledig  werd 

vertegenwoordigd en beheerd door de minister van telecommunicatie. Dat statuut moet worden gezien 

in het kader van die tijd: op dat ogenblik was de levering van sommige telecommunicatie‐apparatuur en 

‐diensten  pas  opengesteld  voor  concurrentie,  maar  voor  het  grootste  deel  van  de 

telecommunicatiemarkt  bleef  een  overheidsmonopolie  bestaan.  De  bevoegdheden  die  aan  de 

toezichthouder  werden  toegekend,  hadden  louter  betrekking  op  de  voorbereiding  van  het 

reglementaire kader, de follow‐up van het beheerscontract, het toezicht op het kleine gedeelte van de 

markt  van  niet‐gereserveerde  diensten,  de  goedkeuring  van  telecommunicatie‐apparatuur  en  het 

beheer van het radiospectrum. De impact van het BIPT op de markt bleef dus erg beperkt.  

TOENEMENDE BEVOEGDHEDEN TOEZICHTHOUDERS – BIPT – Sedertdien hebben de  telecommunicatiesector en 

het  overheidstoezicht  daarop  grondige  wijzigingen  ondergaan.  Vooreerst  werden  de 

telecommunicatiemarkten sinds 1 januari 1998 in beginsel volledig opengesteld voor vrije concurrentie, 

en werd  een  regeling  voor  de  universele  dienst  uitgewerkt.  Aan  het  BIPT werd  een  belangrijke  rol 

toegekend, zowel op het vlak van toezicht op de naleving van de voorwaarden voor het betreden van de 

markt,  het  toezicht  op  het marktgedrag  van  de  aanbieders  van  netwerken  en  diensten,  alsook  het 

toezicht  op  het  vlak  van  consumentenbescherming  en  universele  dienst.  Naar  aanleiding  van  de 

implementatie  van  het  in  2002  herziene  Europese  kader,  werden  de  bevoegdheden  van  alle 
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markttoezichthoudende instanties op die drie vlakken nog verder verruimd. Vlak voor het afsluiten van 

ons proefschrift, werden op Belgisch niveau nog een aantal bijkomende instrumenten en bevoegdheden 

aan het BIPT toegekend. 

TOENEMENDE  BEVOEGDHEDEN  TOEZICHTHOUDERS  –  OVERIGE  SECTORSPECIFIEKE  TOEZICHTHOUDERS  –   Ook  voor  de 

overige sectorspecifieke  toezichthouders  in de elektronische communicatiesector  (vooral: de VRM, de 

CSA en de Medienrat) geldt dat hen de afgelopen jaren aanzienlijke bijkomende bevoegdheden werden 

toegekend. 

II. Afnemend toezicht op toezichthouders 

1. BIPT 

AFNEMEND TOEZICHT OP TOEZICHTHOUDERS – BIPT – INLEIDING – Vooral onder druk van de nieuwe marktspelers 

en  de  Europese  Commissie, werd  aan  de  “nationale  regelgevende  instanties”  niet  alleen  een  steeds 

ruimere bevoegdheid, maar tevens meer autonomie toegekend. In ons land ging de herziening van het 

federale  kader  voor  toezicht  op  de markten  bovendien  grotendeels  uit  van  de  doelstelling  dat  een 

onderscheid zou dienen te worden gemaakt tussen de regelgevende functies van de overheid enerzijds, 

en haar de markttoezichthoudende of marktregulerende taken anderzijds. Zodoende leek men ervan uit 

te gaan dat de  toezichthoudende  instantie op een afstand van de uitvoerende en    ‐ bijgevolg ook de 

wetgevende  ‐    macht  zou  moeten  worden  geplaatst.  Deze  vereiste  volgt  echter  geenszins  uit  de 

Europese richtlijnen, maar lijkt een eigen interpretatie te zijn van de Belgische regering of wetgever op 

dat  ogenblik,  die  zich  zodoende  op  een  grondwettelijk  spanningsveld  begaf:  het  toekennen  van  een 

verregaande  vorm  van  autonomie  aan  een  markttoezichthoudende  instantie  waarover  door  de 

uitvoerende macht weinig of geen toezicht of controle kan worden uitgevoerd. Deze uitermate beperkte 

toezichtsmogelijkheden  van  de  uitvoerende  macht  zijn  vooral  problematisch  omdat  zij  de 

verantwoordelijkheid  van  de  uitvoerende macht  voor  het  Parlement  in  het  gedrang  zouden  kunnen 

brengen.  Enigszins  ongenuanceerd  zou  men  kunnen  stellen  dat  de  volstrekte  afwezigheid  van 

administratieve of inhoudelijke autonomie van het BIPT (als parastatale A) in de periode 1998‐2002 door 

de  hervorming  in  2003 werd  overgecompenseerd,  niet  zozeer  omdat  nieuwe  bevoegdheden werden 

toegekend, maar omwille van het gebrekkige toezicht op de uitoefening ervan door het BIPT. De slinger 

is met andere woorden te ver doorgeslagen en de autonomie en verregaande bevoegdheden van het 

BIPT  leven vanuit  juridisch oogpunt op gespannen voet met de politieke verantwoordelijkheid die de 

uitvoerende  macht  voor  het  BIPT  draagt  of  dient  te  dragen.  Bovendien  werd  het  model  van  de 

“onafhankelijke  toezichthouder”  later  ook  getransponeerd  naar  de  andere  toezichthouders  in  de 

elektronische‐communicatiesector. 

AFNEMEND TOEZICHT OP TOEZICHTHOUDERS – BIPT – WETGEVER – Dat de wetgever zich van dit spanningsveld 

ten tijde van de hervorming van het BIPT  in 2003 wel degelijk bewust was, blijkt ten overvloede uit de 

parlementaire werkzaamheden, die benadrukten dat de toegenomen autonomie en bevoegdheden voor 

het  BIPT  gepaard  moesten  gaan  met  nieuwe  maatregelen  die  een  democratische  controle  op  de 

toezichthouder mogelijk  zouden maken.  Op  dit  punt  diende  dus  een  evenwicht  te worden  gezocht 

tussen  de  autonomie  en  bevoegdheden  van  de  markttoezichthoudende  instelling  enerzijds,  en  de 
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politieke verantwoordelijkheid  van de uitvoerende macht en democratische controle van het parlement 

over de toezichthouder anderzijds2206.  

AFNEMEND  TOEZICHT OP  TOEZICHTHOUDERS – BIPT –  EVALUATIE –  CRITERIUM – Dit beginsel  indachtig, gaan de 

volgende paragrafen dieper in op de toezichts‐ en controlemechanismen zoals ze vandaag bestaan voor 

het BIPT.   Vanuit  juridisch oogpunt kan deze problematiek worden geformuleerd als de vraag  in welke 

mate de aan het BIPT toegekende discretionaire of reglementaire bevoegdheden bij gebrek aan controle 

of  toezicht  door  de  uitvoerende  of  wetgevende macht  een  al  dan  niet  toelaatbare  inbreuk  op  de 

scheiding  der  machten  zouden  uitmaken.  Het  belangrijkste  criterium  daarbij  is  de  vraag  of  de 

uitvoerende macht over voldoende effectieve en efficiënte  instrumenten beschikt voor het uitoefenen 

van  controle  en  toezicht  om  haar  politieke  verantwoordelijkheid  voor  het  Parlement  te  kunnen 

garanderen. 

a. Administratief toezicht 

AFNEMEND  TOEZICHT  OP  TOEZICHTHOUDERS  –  BIPT  –  ADMINISTRATIEF  TOEZICHT  –  Vooreerst  blijkt  uit  ons 

onderzoek  dat  door  de  BIPT‐wet  heel wat  van  de  “traditionele”  vormen  van  administratief  toezicht 

(meestal  in  verband met het bepalen  van het  algemene organieke en  administratieve  kader  van het 

BIPT) aan de Koning  (of  in de praktijk dus aan de  regering) worden  toegekend. Zo  is Hij onder meer 

bevoegd om: 

1. De  leden van de Raad van het BIPT te benoemen (artikel 17 §2 al. 1 BIPT‐wet) en af te zetten 

(artikel 17 §5 al. 1. BIPT‐wet) bij een in ministerraad overlegd besluit op voorstel van de minister 

bevoegd voor de telecommunicatie.  

2. De  omstandigheden  vast  te  stellen  waarin  een  afzetting  kan  worden  voorgesteld  door  de 

minister (artikel 17 §2 BIPT‐wet).  

3. Het huishoudelijk  reglement van de Raad van het BIPT vast  te  stellen bij een  in ministerraad 

overlegd besluit op advies van het BIPT (artikel 22 al. 1 BIPT‐wet). 

4. Het organigram van het BIPT vast te stellen op voorstel van het BIPT (artikel 26 al. 2 BIPT‐wet). 

5. De personeelsformatie (artikel 26 al. 3 BIPT‐wet) en het administratief en geldelijk statuut van 

het personeel (artikel 26 al. 4 BIPT‐wet) vast te stellen op voorstel van het BIPT en na akkoord 

van de ministers van financiën en begroting. 

6. De hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toe te kennen aan statutaire ambtenaren 

met een specifieke opdracht, op voorstel van het BIPT (artikel 24 al. 1 BIPT‐wet). 

                                                            
2206

 Het spanningsveld tussen onafhankelijkheid en democratische legitimatie wordt in mindere of meerdere mate in vrijwel alle 
Europese  landen  aangevoeld,  zie:  A.  OTTOW,  Telecomunicatietoezicht.  De  invloed  van  het  Europese  en  Nederlandse 
bestuurs(proces)recht. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2006, 83. 
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7. De bedragen van de door het BIPT geïnde rechten vast te stellen, na advies van het BIPT en mits 

latere bekrachtiging ervan bij wet (artikel 30 §6 al. 1 BIPT‐wet). 

Verder  worden  aan  de  ministers  van  financiën  en  begroting  ook  een  aantal  controlerende 

bevoegdheden toegekend, zoals onder meer: 

1. De goedkeuring door de ministers van financiën en begroting van het door het BIPT opgestelde 

begrotingsontwerp (artikel 35 §1 al. 1 BIPT‐wet) of van de rekeningen (artikel 35 §2 BIPT‐wet) 

van het BIPT. 

2. Het uitoefenen door de minister van begroting van een recht van controle over de besluiten van 

het BIPT die een financiële en budgettaire weerslag hebben (artikel 36 BIPT‐wet). 

De uitoefening van deze uiteenlopende bevoegdheden van de  regering en/of de betrokken ministers, 

heeft echter enkel betrekking op het administratieve en organieke kader van het BIPT en stelt hen niet 

in  staat  om  een  inhoudelijk  toezicht  uit  te  oefenen  op  de  opportuniteit  van  de  uitoefening  van  zijn 

markttoezichthoudende  bevoegdheden  door  het  BIPT.  Minstens  kunnen  deze  bevoegdheden  niet 

worden  geacht  effectief  of  efficiënt  te  zijn  om  de  uitvoerende  macht  in  staat  te  stellen  de 

verantwoordelijkheid op  te nemen  voor het door het BIPT bij de uitoefening  van  zijn bevoegdheden 

gevoerde  beleid.  Wat  dat  betreft,  lijkt  de  politieke  verantwoordelijkheid  parallel  te  lopen  met  de 

bevoegdheden die aan de Koning en de ministers van financiën en begroting worden toegekend en dus 

louter administratief of organiek van aard te zijn. Over de uitoefening daarvan kunnen de regering en/of 

de  betrokken ministers door  de wetgevende macht worden  ondervraagd,  zodat  er  op  dat  vlak  geen 

probleem lijkt te bestaan van (te) beperkte politieke verantwoording of democratische controle. 

b. Beleidstoezicht 

AFNEMEND TOEZICHT OP TOEZICHTHOUDERS – BIPT – BELEIDSTOEZICHT –– OVERZICHT – Het domein waar er echter 

wel een discrepantie lijkt te bestaan, is dat van het toezicht door de uitvoerende macht over het door de 

toezichthoudende  instantie gevoerde beleid, oftewel over het kader waarbinnen de toezichthoudende 

instantie  zijn  bevoegdheden  uitoefent.  De  minister  of  de  regering  beschikken  op  grond  van  de 

bepalingen uit de BIPT‐wet in dat verband over de volgende instrumenten: 

1. De mogelijkheid van de minister om bij het hof van beroep  te Brussel een  rechtsmiddel  in  te 

stellen  tegen  een  beslissing  van  het  BIPT  (artikel  2  wet  rechtsmiddelen  en 

geschillenbeslechting).  

2. De mogelijkheid voor de ministerraad om onder bepaalde strikte voorwaarden over te gaan tot 

schorsing van een beslissing van het BIPT (artikel 15 BIPT‐wet).  

Daarnaast legt de wet aan het BIPT ook een aantal informatieverplichtingen ten opzichte van (leden van 

de) regering vast. Het gaat onder meer om: 

1. De  verplichting  voor  de  Raad  van  het  BIPT  om  zijn  besluiten  aan  de minister mee  te  delen  

(artikel 19 al. 2 BIPT‐wet). 
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2. De verplichting voor de Raad van het BIPT om aan de minister een  jaarverslag over  te maken 

over zijn activiteiten en over de evolutie van de markt, waarin onder meer een financieel verslag 

en de  jaarrekeningen  van de  fondsen voor universele dienst  zijn opgenomen  (artikel 34 al. 1 

BIPT‐wet). In dat jaarverslag dient het BIPT de manier aan te geven waarop het de doelstellingen 

uit zijn beheersplannen heeft behaald (artikel 34 al. 2 in fine BIPT‐wet).  

Ter  herinnering  vermelden wij  in  dit  bestek  ook  de  overige  informatieverplichtingen  in  de  BIPT‐wet 

voorziene op het BIPT van toepassing zijnde informatieverplichtingen. Zo dient het BIPT: 

1. Een  halfjaarlijks  beheersplan  op  te  stellen  waarin  de  planning  van  zijn  activiteiten,  zijn 

doelstellingen  en  de middelen  die  het  van  plan  is  in  te  zetten  om  die  te  behalen  worden 

uiteengezet (artikel 34 al. 2 BIPT‐wet). 

2. Jaarlijks  twee  activiteitenverslagen  te  bezorgen  aan  de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers 

(artikel 34 al. 2 BIPT‐wet).  

c. Evaluatie administratief toezicht en beleidstoezicht op BIPT 

EVALUATIE ADMINISTRATIEF TOEZICHT EN BELEIDSTOEZICHT – BIPT – INLEIDING – De vraag is dus of de hierboven zes 

aangehaalde  instrumenten, gecombineerd met de overige aan de minister of de  regering  toegekende 

vormen  van  administratief  toezicht,  als  een  voldoende  garantie  kunnen worden  beschouwd  voor  de 

politieke verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht over het door het BIPT bij het nemen van zijn 

beslissingen gevoerde beleid?  Ons inziens niet, vooral omwille van de verregaande fragmentatie van de 

organisatie van dat toezicht over de toezichthouder. Bovendien wordt elke aangehaalde procedure wel 

op één of ander vlak gekenmerkt door  feitelijke of  juridische gebreken.  In  tegenstelling  tot wat werd 

geconcludeerd  voor het  administratieve  toezicht,  lijkt het  toezicht over de  tenuitvoerlegging  van  zijn 

(discretionaire of reglementaire) bevoegdheden door het BIPT onvoldoende efficiënt (of zelfs: geenszins 

effectief) georganiseerd. 

EVALUATIE ADMINISTRATIEF TOEZICHT EN BELEIDSTOEZICHT – BIPT – RECHTSMIDDELEN – Vooreerst valt niet in te zien 

hoe de mogelijkheid voor de minister om een tegen een beslissing van het BIPT een rechtsmiddel in te 

stellen bij het hof van beroep de uitvoerende macht de mogelijkheid zou bieden om  ‐ zonder zelf een 

schending van het beginsel van de scheiding der machten te begaan  ‐   toezicht of controle te kunnen 

uitoefenen over de uitoefening van zijn bevoegdheden door het BIPT. De beslissing over het ingestelde 

rechtsmiddel  komt  immers  niet  toe  aan  de  regering  of  de minister, maar  aan  het  hof  van  beroep. 

Bovendien:  hoewel  het  hof  in  beginsel  over  de  volheid  van  rechtsmacht  beschikt,  beperkt  het  zich 

totnogtoe steeds tot het vernietigen van een beslissing van het BIPT. Op dit vlak blijkt overigens uit de 

rechtspraak van het hof van beroep dat hoe groter de discretionaire bevoegdheid waarover het BIPT kan 

beschikken,  hoe  groter  de  terughoudendheid  van  het  hof  van  beroep  zal  zijn  om  zijn  volheid  van 

rechtsmacht  ook  effectief  uit  te  oefenen.  Tenslotte  weze  eraan  herinnerd  dat  deze  de  facto 

legaliteitscontrole enkel door de rechterlijke macht wordt uitgeoefend, en niet kan worden ingezien op 

welke manier  dit  instrument  zou  kunnen  bijdragen  tot  het  toekennen  van  opportuniteitstoezicht  of 

beleidstoezicht door de uitvoerende macht. Of nog: de minister bevindt zich in exact dezelfde positie als 

de belanghebbenden bij een besluit van het BIPT, met dat verschil dat zijn belang door de wet lijkt te zijn 
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verondersteld. Tenslotte vermelden wij dat totnogtoe van dit instrument door de minister geen gebruik 

werd  gemaakt,  wat  eens  te  meer  de  relativiteit  of  ineffectiviteit  ervan  aangeeft.  Minstens  is  dit 

instrument  niet  voldoende  effectief  voor  de  uitvoerende  macht  om  ook  verantwoording  voor  het 

Parlement met zich te kunnen meebrengen. 

EVALUATIE  ADMINISTRATIEF  TOEZICHT  EN  BELEIDSTOEZICHT  –  BIPT  –  SCHORSING  –  Hoewel    ‐  zoals  hierboven 

aangegeven  ‐   de Raad van State  in zijn advies over het voorontwerp van BIPT‐wet2207 duidelijk aangaf 

dat de instelling van een specifiek mechanisme van hiërarchisch toezicht of voogdij noodzakelijk was in 

het  licht van de grondwettelijke beginselen  in verband met het delegeren van bevoegdheden door de 

uitvoerende macht, moet worden vastgesteld dat de bepaling die de wettelijke grondslag voor dergelijk 

mechanisme voorziet, niet werd uitgevoerd of toegepast. Afhankelijk van de  interpretatie die aan het 

betrokken  artikel  wordt  gegeven,  is  toepassing  ervan  zelfs  al  dan  niet  meer  mogelijk  zonder 

voorafgaande aanpassing van de wet. Bij gebrek aan een functionerend mechanisme voor toezicht op de 

uitoefening door het BIPT van zijn ruime en discretionaire bevoegdheden (waarvan bijvoorbeeld ook het 

hof  van beroep heeft erkend dat het  soms  zelfs om  reglementaire bestuurshandelingen of materiële 

wetgeving  gaat,  zie:  Brussel  (9de  k.)  14  oktober  2004, AR  2003/2463,  nr.  6463,  supra  460  voetnoot 

1894),  moet  worden  geconcludeerd  dat  de  uitvoerende  macht  niet  over  voldoende  mechanismen 

beschikt  om  toezicht  te  kunnen  uitoefenen  over  de  tenuitvoerlegging  door  het  BIPT  van  zijn 

bevoegdheden. Dit volstrekte gebrek aan mogelijkheid tot controle en toezicht door de minister of de 

uitvoerende macht draagt verder bij tot het risico dat de uitvoerende macht door de wetgevende macht 

onvoldoende  verantwoordelijk  kan  worden  gesteld  voor  de  activiteiten  van  het  BIPT,  en  dus  zijn 

democratische controle onvoldoende kan uitoefenen. 

EVALUATIE  ADMINISTRATIEF  TOEZICHT  EN  BELEIDSTOEZICHT  –  BIPT  –  INFORMATIEBRONNEN  –  De  gebrekkige 

instrumenten  van  toezicht  over  de  tenuitvoerlegging  van  zijn  bevoegdheden  door  het  BIPT worden 

bovendien  nog  gecombineerd  met  een  gebrekkige  informatiedoorstroming  in  verband  met  de 

beslissingen  van  de  Raad  van  het  BIPT.  De minister  of  regering worden  luidens  artikel  19  alinea  2  

BIPT‐wet  van  de  besluiten  van  de  Raad  van  het  BIPT  op  de  hoogte  gebracht  zoals  alle  andere 

betrokkenen. Op dit vlak bepaalt de wet geen specifieke uitzondering, bijvoorbeeld wat het meedelen 

van  vertrouwelijke  informatie  betreft.  Nochtans  zou  de minister  of  de  regering  in  onze  ogen  over 

dergelijke  informatie dienen  te  kunnen beschikken om een  geïnformeerd oordeel  te  kunnen  vormen 

over de genomen beslissing. In zekere zin nog minder ambitieus qua informatiedoorstroming tussen de 

regering en het BIPT, is de in artikel 34 alinea 1 BIPT‐wet opgenomen verplichting van het BIPT om aan 

de minister een jaarverslag over te maken, nu de  laatste zin van die alinea bepaalt dat het verslag ook 

aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. Ook de overige informatieverplichtingen die aan het BIPT 

door  de  wet  worden  opgelegd,  zijn  onvoldoende  consistent  vormgegeven  om  enig  zinvol 

responsabiliserend  effect  te  kunnen  ressorteren.    Zo  bepaalt  artikel  34  BIPT‐wet  dat  het  BIPT  een 

halfjaarlijks beheersplan dient op  te stellen, maar wordt geen enkele controle of goedkeuring hiervan 

vereist. Uit de wettelijke regeling blijkt zelfs niet wie de eigenlijke bestemmeling van het beheersplan is. 

                                                            
2207

 Dus nog vóór de aanzienlijke uitbreiding van bevoegdheden door de WEC… 
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Het  BIPT  is  dus  volstrekt  autonoom  in  het  bepalen  van  zijn  doelstellingen  in  het  kader  van  zijn 

beheersplannen, en kan zo eveneens de contouren van de evaluatie van de leden van de Raad van het 

BIPT bepalen: door de beheersplannen niet te ambitieus te maken, kan in het kader van het jaarverslag 

van het BIPT en de tweejaarlijkse zelfevaluatie door de  leden van de Raad van het BIPT steeds worden 

“gerapporteerd” dat de doelstellingen zijn behaald!  Momenteel heeft het BIPT de praktijk aangenomen 

om zijn halfjaarlijkse beheersplannen op zijn website voor het publiek beschikbaar te stellen. Dat deze 

beheersplannen niet uitblinken  in transparantie over de planning en doelstellingen van het BIPT, blijkt 

echter uit de kritieken die erop door de sector worden gegeven. Mutatis mutandis kunnen overigens 

dezelfde bedenkingen worden  geformuleerd over de  activiteitenverslagen die het BIPT op  grond  van 

artikel 34 al. 3 BIPT‐wet jaarlijks op 15 maart en 15 oktober aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

dient over te maken, en die vervolgens door de diensten van het Parlement quasi systematisch verticaal 

worden geklasseerd. Tenslotte: de opmerking van de minister naar aanleiding van de bespreking van de 

BIPT‐wet, waarbij  hij  stelde  dat  het  Parlement  steeds  op  de  hoogte  zou worden  gehouden  van  de 

beslissingen van het BIPT, aangezien zij op de website van het BIPT zouden worden gepubliceerd (supra 

380, voetnoot 1516), doet niets af aan het  feit dat de  loutere publicatie van dergelijke  reglementaire 

beslissingen (en de eventuele door het hof van beroep uitgesproken vernietiging ervan) op de moeilijk 

toegankelijke  en  erg  vergankelijke website  van  het  BIPT  bijzonder weinig  garanties  inhoudt  op  een 

efficiënte kennisname ervan door betrokken partijen en/of door het publiek. 

EVALUATIE ADMINISTRATIEF TOEZICHT EN BELEIDSTOEZICHT – BIPT – RAADGEVEND COMITÉ – Ook het jaarverslag van 

het Raadgevende Comité  voor de  telecommunicatie, waarin  aanbevelingen worden  gegeven over de 

activiteiten van het BIPT,  is verrevan voldoende omkaderd om als een voldoende kritisch controle‐ of 

toezichtsinstrument te kunnen worden beschouwd. In zijn eerste verslag wees het Raadgevend Comité 

in  verband  met  de  ondersteuning  van  de  werkzaamheden  van  de  daartoe  opgerichte  specifieke 

werkgroep  op  het  feit  dat  hiervoor  om  evidente  redenen  moeilijk  beroep  kon  worden  gedaan  op 

medewerkers van het BIPT (zoals artikel 7 BIPT‐wet lijkt te voorzien). Ter zake stelde het Comité: “Opdat 

deze werkgroep “Aanbevelingen”  zo objectief, neutraal en onafhankelijk mogelijk  zou kunnen werken, 

werd overeengekomen dat het BIPT de administratieve of wetenschappelijke ondersteuning niet op zich 

zou nemen  in tegenstelling tot wat het doet voor de andere werkgroepen van het Raadgevend Comité 

voor  de  telecommunicatie  (conform  artikel  7  BIPT‐wet).  [alinea]  Voor  de  administratieve  en 

wetenschappelijke  ondersteuning  van  de  activiteiten  van  de  werkgroep,  was  het  de  bedoeling  een 

beroep doen op één of meerdere externe en onafhankelijke dienstenleverancier(s). Om onnodige kosten 

te  vermijden,  zou  de  werkgroep  voor  louter  logistieke  of  feitelijke  ondersteuning  zonder  enige 

kennisname  van  of  weerslag  op  de  inhoudelijke  werkzaamheden  (zoals:  het  reserveren  van 

vergaderzalen  en  de  overige  nodige  uitrusting,  het  instaan  voor  de  kosten  voor  drukwerken  en 

verzending) wel een beroep blijven doen op de diensten,  infrastructuur en het personeel van het BIPT. 

Omwille van allerlei juridische en administratieve problemen (niet in het minst het probleem dat luidens 

artikel 7 BIPT‐wet het BIPT moet  instaan voor het secretariaat van het Raadgevend Comité, terwijl het 

Comité  net  aanbevelingen moet  formuleren  over  de  activiteiten  van  het  BIPT)  is  buitengewoon  veel 

kostbare tijd verloren gegaan in een poging om deze taken uit te besteden. Bij gebrek daaraan moesten 

al  deze  taken  (met  inbegrip  van  de  feitelijke  voorbereiding  en  de  opstelling  van  het  rapport  en  de 

aanbevelingen) worden  uitgevoerd  door  de  leden  van de werkgroep  zelf, wat  eveneens  tot  onnodige 
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vertragingen heeft geleid. [alinea] Het Comité is dan ook van oordeel dat het omwille van de vereiste 

van onafhankelijkheid en om zijn opdracht efficiënt uit te kunnen voeren noodzakelijk is het juridische‐

administratieve  ader  van  het  Comité  op  punt  te  stellen.  Een  duidelijk  en  stabiel  kader  (inclusief 

organisatiestructuur,  budgettair  kader  en  logistieke  middelen)  waarbinnen  het  Comité  in  alle 

onafhankelijkheid kan beslissen over de administratieve en wetenschappelijke ondersteuning van de 

activiteiten van deze werkgroep “aanbevelingen BIPT” is een conditio sine qua non voor het opstellen 

van een volgend rapport over de activiteiten van het BIPT.”2208. 

EVALUATIE ADMINISTRATIEF TOEZICHT EN BELEIDSTOEZICHT – BIPT – CONCLUSIES – FRAGMENTATIE – Het bovenstaande 

noopt ons tot de volgende conclusies in verband met het administratief en inhoudelijk toezicht over het 

BIPT. Terwijl er zich op het vlak van de bevoegdheden in verband met het administratieve toezicht over 

de organisatie en werking van het BIPT geen al te grote onvolkomenheden lijken voor te doen, kan niet 

hetzelfde worden gezegd over het  inhoudelijke toezicht of het beleidstoezicht  (“toezicht op toezicht”) 

over  de  tenuitvoerlegging  van  zijn  bevoegdheden  door  het  BIPT.  De  verschillende  bestaande 

instrumenten  zijn ofwel ontoereikend met het oog op de na  te  streven doelstelling  (bijvoorbeeld: de 

mogelijkheid  voor  de minister  om  het  hof  van  beroep  te  Brussel  te  adiëren),  ofwel  al  te  gebrekkig 

georganiseerd om enig responsabiliserend effect te kunnen ressorteren (bijvoorbeeld: de totnogtoe niet 

uitgewerkte, noch toegepaste mogelijkheid voor de ministerraad tot schorsen van beslissingen van het 

BIPT). Op sommige vlakken zijn de  instrumenten die  tot efficiënt  toezicht of controle zouden moeten 

bijdragen  gewoon  onvoldoende  coherent  of  ambitieus  geformuleerd  (bijvoorbeeld:  de  gebrekkige 

informatieverplichtingen die op het BIPT  rusten  in  zijn  relaties met onder meer de minister bevoegd 

voor telecommunicatie en de regering). 

EVALUATIE  ADMINISTRATIEF  TOEZICHT  EN  BELEIDSTOEZICHT  –  BIPT  –  CONCLUSIES  –  ONVOLDOENDE  TOEZICHT  OP 

TOEZICHTHOUDER  –  Op  dit  punt  zijn  wij  van  oordeel  dat  minstens  de  procedure  in  verband  met  de 

schorsing  van  beslissingen  van  het  BIPT  door  de ministerraad  dringend  geoperationaliseerd  dient  te 

worden. De Koning dient de  lijst van schorsbare beslissingen vooralsnog en spoedig aan te nemen. De 

meest discretionaire en de reglementaire beslissingen van het BIPT (bijvoorbeeld: de bevoegdheden in 

verband met marktregulering) dienen op deze  lijst  voor  te  komen,  teneinde niet  tot de  conclusie  te 

moeten  komen  dat  het  om  een  ongrondwettelijke  delegatie  van  bevoegdheden  gaat.  Bovendien 

beperken nagenoeg alle door de wet voorziene instrumenten zich tot een bijsturing ex post. De minister 

kan  een  beroep  instellen  tegen  een  door  het  BIPT  genomen  beslissing  en  de  ministerraad  kan  

deze   – mogelijkerwijs –      schorsen. Noch de minister, noch de  regering beschikken echter over een 

afdoend of efficiënt middel om de richting van het toekomstig beleid van het BIPT bij het uitoefenen van 

zijn bevoegdheden mee te bepalen2209. 

                                                            
2208

 RAADGEVEND COMITÉ  VOOR DE  TELECOMMUNICATIE, Aanbevelingen betreffende de  activiteiten  van het BIPT  ‐ 2008, Brussel, 13 
oktober 2008, www.rct‐cct.be, 5. 

2209
 Een poging daartoe  in Nederland  lijkt overigens ook  in belangrijke mate niet te zijn geslaagd. Zie  in dat verband, over de 

“Beleidsregels  van  de  Minister  van  Economische  Zaken  over  door  het  college  uit  te  oefenen  taken  in  de  elektronische 
communiicatiesector”: A. OTTOW, Telecomunicatietoezicht. De invloed van het Europese en Nederlandse bestuurs(proces)recht. 
Den Haag, Sdu Uitgevers, 2006, 80‐86 . 
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2. Overige toezichthouders in elektronische communicatie 

AFNEMEND  TOEZICHT  OP  TOEZICHTHOUDERS  –  ADMINISTRATIEF  TOEZICHT  VOLSTAAT  NIET  – Wanneer we  ook  de 

bevoegdheden  van  de  overige  sectorspecifieke  toezichthoudende  instanties  in  de  elektronische‐

communicatiesector  enerzijds,  en  de  instrumenten  van  toezicht  over  deze  instanties  anderzijds,  van 

naderbij bekijken (of ze contrasteren met de federale regelingen), lijkt dit wel tot de conclusie te leiden 

dat  de  mate  van  administratief  toezicht  over  de  markttoezichthoudende  instantie  vandaag 

doorslaggevend is voor de mate van inhoudelijke autonomie of beleidsautonomie waarover die instantie 

kan  beschikken.  Tot  die  conclusie  noopt  vooral  de  organisatie  van  toezicht  zoals  zij  op  het  Vlaamse 

niveau en  in de Franse gemeenschap vandaag bestaan. Wat vooreerst de VRM betreft,  is het statuut 

ingebed  in  het  ruimere  kader  van  het  decreet  bestuurlijk  beleid,  met  alle  nodige  administratieve 

toezichtsmaatregelen  vandien.  De  belangrijkste  afwijking  van  het  kaderdecreet,  houdt  echter  het 

nagenoeg volledig doorknippen van de mogelijkheid  tot  inhoudelijk of beleidstoezicht  in, nu de beide 

kamers  van  de  VRM  (de  inhoudelijke  beslissingsorganen)  bij  de  uitoefening  van  hun  bevoegdheden 

“volledig autonoom handelen”  (artikel 218, §2 al. 2 en 218 §3 al. 2 mediadecreet). Ook  in de Franse 

gemeenschap  is het  toezicht van de  regeringscommissaris  in afwijking van het algemene decreet over 

bestuurlijk toezicht beperkt tot de legaliteit van beslissingen en tot financiële aspecten van de werking 

van de toezichthouder. 

AFNEMEND TOEZICHT OP TOEZICHTHOUDERS – EVENWICHT BEVOEGDHEDEN EN BELEIDSTOEZICHT – Wat ons betreft, is 

het vanuit democratisch oogpunt niet  te aanvaarden dat aan  toezichthoudende  instanties uitgebreide 

discretionaire  of  zelfs  reglementaire  bevoegdheden  worden  toegekend,  zonder  dat  de  uitvoerende 

macht  daarover  toezicht  kan  uitoefenen.  Dat  toezicht  mag  niet  worden  beperkt  tot  louter 

administratieve  aangelegenheden,  maar  dient  zich  uit  te  strekken  tot  de  wijze  waarop  de 

toezichthoudende instanties hun bevoegdheden uitoefenen. Waar het om gaat, is ervoor te zorgen dat 

het ‘algemene belang’ waarvan mag worden verwacht dat de toezichthoudende instantie het nastreeft, 

gelijkloopt  met  de  opvatting  van  het  algemene  belang  zoals  die  leeft  bij  de  uitvoerende  en  de 

wetgevende macht. Een evenwicht moet worden gerealiseerd tussen de uitgebreide bevoegdheden van 

de toezichthouder en de mogelijkheden tot beleidstoezicht van de minister of regering. Het herstellen 

van de verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht ten opzichte van de wetgevende macht voor het 

optreden van de toezichthouder moet hiervan de doelstelling zijn. 

Afdeling B. Ruimere inpassing van markttoezicht 

I. Veelheid aan statuten 

MARKTTOEZICHTHOUDENDE INSTANTIES – VEELHEID AAN STATUTEN – In het algemeen blijkt uit ons onderzoek dat 

de verschillende markttoezichthoudende instanties in de elektronische‐communicatiesector in ons land 

worden  gekenmerkt  door  erg  uiteenlopende  juridische  statuten. Wat  specifiek  het  federale  niveau 

betreft, kan worden gewezen op de wet toezicht  instellingen openbaar nut van 16 maart 1954.  In zijn 

huidige vorm is die wet in dubbel opzicht beperkt. Enerzijds is hij enkel van toepassing op de in artikel 1 

nominatim vermelde  instellingen van openbaar nut, zodat geen sprake kan zijn van algemene gelding: 

heel wat instellingen van openbaar nut ontsnappen aan het in de wet omschreven stelsel van toezicht. 
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Anderzijds  bevat  hij  geen  sluitend  geheel  van  controlemaatregelen,  nu  de  bepalingen  van  de  wet 

hoofdzakelijk betrekking hebben op financieel toezicht, op aspecten in verband met het personeel en op 

een  algemeen  legaliteits‐  en  opportuniteitstoezicht.  Voor  heel  wat  andere  materies  zullen  de 

oprichtingsakte of  statuten van de betrokken  instelling de  te  raadplegen bron  zijn, wat  in de praktijk 

vaak heeft geleid tot het buiten de systematiek plaatsen van toezichthoudende instanties, zoals voor het 

BIPT naar aanleiding van de hervorming ervan in 2003.  Door allerlei statuten en vormen van toezicht sui 

generis  te  hanteren, mag  de wetgever    –  zoals  de  Europese  richtlijnen  die  hij  omzette  –    dan wel 

maximaal uitgaan van de eigenheid van een bepaalde  sector, of van de effectiviteit van het  toezicht, 

maar  lijkt  hij  zelf  niet  te  beschikken  over  afdoende  middelen  om  een  zinvol  beleid  of  toezicht  te 

ontwikkelen over de  verschillende  sectoren heen. Vanzelfsprekend wordt ook  voor de burgers en de 

betrokken ondernemingen een rechtszeker en transparant kader bemoeilijkt. Door de afwezigheid van 

een  ruimer kader voor  toezicht op de  toezichthouders,  lijkt de wetgever bijna de huidige  tendens  tot 

steeds  verdere  autonomie  én  uitgebreidere  bevoegdheden  (en  dus  het  beperken  van  zijn  eigen 

mogelijkheid tot toezicht) te willen bestendigen. 

II. Afstemming met mededingingsbeleid 

INPASSING  VAN  MARKTTOEZICHT  –  AFSTEMMING  MET  MEDEDINGINGSBELEID  –  NOODZAAK  –  Zoals  hierboven 

toegelicht,  won  vanaf  de  tweede  helft  van  de  jaren  tachtig  de  overtuiging  terrein  dat  het 

mededingingsrecht  principieel  ook  van  toepassing  diende  te  zijn  op  de  telecommunicatiesector.  De 

steeds  toenemende  concurrentie  op  de  telecommunicatiemarkten  ten  gevolge  van  de  liberalisering, 

bracht  met  zich  mee  dat  een  nieuw  evenwicht  moest  worden  gezocht  tussen  de  sectorspecifieke 

regelgeving enerzijds, en het algemene mededingingsrecht anderzijds. Over het eindresultaat van die 

zoektocht bestaan    ‐ sterk vereenvoudigd  ‐   twee gangbare visies. De ene stelt dat de sectorspecifieke 

regelgeving  principieel  slechts  tijdelijk  is,  en  dat  uiteindelijk  tot  een  situatie  zal  moeten  worden 

gekomen  waarbij  in  de  elektronische‐communicatiesector  geen  sectorspecifieke  marktregulerende 

bepalingen meer zijn vereist. De andere wijst op onder meer de netwerkgebondenheid van de sector, 

alsook op de hoge sunk costs, en de schaarsheid die daarmee samengaat om  te stellen dat de sector 

voor elektronische communicaties steeds specifieke marktregulering zal vereisen. Welke hypothese ook 

de juiste weze (een analyse die  – voorzover ze wetenschappelijk mogelijk is –  het voorwerp van onze 

studie  ruimschoots overstijgt, en waarvoor dus verder onderzoek  is vereist), zeker  is dat nog geruime 

tijd  een  interactie  vereist  blijft  tussen  sectorspecifieke  elementen  van  regelgeving  en  het  gewone 

mededingingsrecht. Om deze interactie tot een goed einde te brengen, dient zij weerspiegeld te worden 

op het  institutionele vlak. Een bepaalde mate van samenwerking  tussen de sectorspecifieke nationale 

regelgevende instantie en de nationale mededingingsinstantie(s) is daarom noodzakelijk, niet alleen met 

het oog op het afstemmen van markttoezichthoudende bevoegdheden, maar ook  in het  licht van de 

eventuele  langetermijndimensie van mogelijke  integratie van de sectorspecifieke toezichthouder  in de 

algemene mededingingsautoriteit. 

INPASSING  VAN  MARKTTOEZICHT  –  AFSTEMMING  MET  MEDEDINGINGSBELEID  –  SAMENWERKING  RAAD  VOOR  DE 

MEDEDINGING – Uit ons onderzoek, dat  zich hoofdzakelijk beperkte  tot de  specifieke bepalingen uit de 

elektronische‐communicatiesector,  blijkt echter dat de informatie‐uitwisseling en samenwerking tussen 
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de sectorspecifieke toezichthouders en de algemene mededingingsautoriteiten nagenoeg enkel op het 

federale  vlak  is  geregeld. Bovendien blijkt dat ook die bepalingen en procedures dringend dienen  te 

worden herbekeken in het licht van het afstemmen van het beleid van beide instanties, en met het oog 

op het vermijden van overlappende of tegenstrijdige uitspraken. Het is echter nog maar de vraag of het 

naar  verluidt  (al  bijna  10  jaar)  op  stapel  staande  koninklijke  besluit  bij  machte  zal  zijn  om  deze 

doelstellingen  te  realiseren. De kans daartoe  lijkt ons eerder beperkt, aangezien heel wat bepalingen 

(zowel wat betreft de samenwerking in het algemeen, als die in een aantal bijzondere gevallen, als wat 

betreft de vertrouwelijkheid en de informatie‐uitwisseling tussen de betrokken overheden) in de huidige 

WBEM,  BIPT‐wet  en WEC weinig  of  niet  op  elkaar  zijn  afgestemd.  Al  bij  al  lijkt  ons  de  conclusie  te 

moeten  zijn  dat  de  huidige  bepalingen  op  zowel  het  federale  niveau,  als  op  het  niveau  van  de 

gemeenschappen misschien wel in overeenstemming kunnen worden geacht met de ter zake geldende 

Europese vereisten, maar dat zij toch getuigen van een bijzonder weinig toekomstgerichte of ambitieuze 

visie over de  rol, de plaats en de organisatie van de verschillende bij het overheidstoezicht betrokken 

instanties.  

III. Rechtsmiddelen en geschillenbeslechting 

INPASSING VAN MARKTTOEZICHT – JURISDICTIONELE ASPECTEN – Een laatste domein waarop rechtsonzekerheid en 

fragmentatie  bestaan,  is  dat  van  de  rechtsmiddelen  tegen  de  besluiten  van  de  verschillende 

toezichthouders  enerzijds,  en  de  beslechting  van  geschillen  tussen  aanbieders  van  netwerken  en 

diensten anderzijds. Ook op dit vlak dient o.i. verder onderzoek te worden verricht, waarbij eveneens 

rekening moet wordt  gehouden met  de  belangen  zoals  zij  zich  in  andere  economische  netwerk‐  of 

nutssectoren  voordoen,  zodat  wij  er  ons  ook  op  dit  vlak  willen  toe  beperken  enkele  specifieke 

bedenkingen vanuit de elektronische‐communicatiesector te formuleren. 

1. Rechtsmiddelen 

INPASSING  VAN MARKTTOEZICHT – RECHTSMIDDELEN –  FRAGMENTATIE – De organisatie  van de  rechtsmiddelen 

tegen de besluiten van de toezichthouders  in de elektronische‐communicatiesector wordt gekenmerkt 

door  fragmentatie,  nu  het  administratief  beroep  tegen  de  besluiten  van  de 

gemeenschapstoezichthouders  (namelijk: VRM, CSA en Medienrat) door de afdeling administratie van 

de Raad van State wordt behandeld,  terwijl het  rechtsmiddel  tegen markttoezichthoudende besluiten 

van het BIPT bij het hof van beroep te Brussel dient te worden ingesteld. Terwijl de beoordeling van de 

Raad van State  in essentie betrekking heeft op een toetsing van wettigheid van de betwiste beslissing, 

en  de  Raad  deze  enkel  kan  vernietigen,  beschikt  het  hof  van  beroep  in  beginsel  over  een  volle 

rechtsmacht en kan het de betwiste beslissing eveneens hervormen.  In zijn  rechtspraak heeft het hof 

van beroep wel gesteld dat het beginsel van de  scheiding der machten het hof belet om  ingeval van 

discretionaire of reglementaire besluiten van het BIPT tot hervorming van de betrokken beslissing over 

te  gaan. Bovendien moet op het  federale  vlak nog  gewezen worden op  een  aparte,  specifieke  en    ‐ 

hoewel sinds 2005 bestaande ‐  nooit toegepaste regeling in verband met beroep tegen de beslissingen 

van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie. Tenslotte kan worden opgemerkt dat tegen de 

beslissingen  van  de  CRC  eveneens  een  rechtsmiddel  bij  het  hof  van  beroep  kan  worden  ingesteld, 
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waarvan  de  vorm  en  de  procedure wel  gebaseerd  lijken  op  de  federale  regeling, maar  er  toch  niet 

geheel mee gelijklopen. 

INPASSING VAN MARKTTOEZICHT – RECHTSMIDDELEN – BIPT  EN CRC – Bij het  specifieke  rechtsmiddel dat  kan 

worden  ingesteld tegen de beslissingen van het BIPT en de CRC kunnen bovendien een aantal vragen 

worden gesteld, onder meer  in het  licht van de afwijking van de algemene  regels  in verband met het 

administratieve beroep, en  in het  licht van het gebrek aan consistentie op het vlak van de organisatie 

van het  instellen van rechtsmiddelen tegen besluiten van “sectoriële regulatoren”. Het BIPT en de CRC 

moeten  immers  zonder  twijfel als een administratieve overheid worden beschouwd. Beroepen  tegen 

beslissingen van administratieve overheden moeten  in principe aan de Afdeling Administratie van de 

Raad van State worden voorgelegd, en niet aan de burgerlijke  rechtbanken en hoven. We stellen ons 

dan ook de vraag waar nu precies de meerwaarde ligt van het toekennen van deze bevoegdheid aan het 

hof van beroep, temeer aangezien het hof er zich totnogtoe  ‐ o.i. overigens terecht ‐  van onthoudt om 

de uitgebreide rechtsmacht die het wordt toegekend, ook in de praktijk toe te passen. Het hof beperkt 

zich  totnogtoe  immers  telkens  tot een  legaliteitscontrole en al dan niet vernietiging van de beslissing 

van het BIPT, zonder evenwel zelf een nieuwe beslissing te nemen. Ons lijkt het dat er een aantal keuzes 

moeten  worden  gemaakt,  en  dat  transparantie  en  consistentie  daarbij  centraal  dienen  te  staan. 

Wanneer  aan  de  instantie  die  bevoegd  is  voor  het  beoordelen  van  de  rechtsmiddelen  tegen  de 

beslissingen  van  het  BIPT  en  de  CRC  een  volle  rechtsmacht wordt  toegekend,  dient  zij  ook  over  de 

nodige  knowhow  en middelen  te  beschikken  om  deze  taak  naar  behoren  uit  te  voeren.  Bovendien: 

wanneer die instantie tot de rechterlijke macht behoort, zou de grootste meerwaarde dan niet zijn dat 

zij in haar oordeel niet strikt beperkt is tot de objectieve aspecten van de administratieve beslissingen, 

maar  ook  kennis  kan  nemen  van  mogelijke  subjectieve  burgerlijke  rechten  die  daaruit  zouden 

voortvloeien  (“telecommunicatie als voorloper van  jurisdictioneel monisme”)? Negatief geformuleerd: 

wanneer  dergelijke  ruime  toetsing  niet  wordt  nagestreefd,  zou  het  dan  niet  beter  zijn  om  de 

bevoegdheid van de betrokken  instantie niet dermate ruim te formuleren? Controversiëler uitgedrukt: 

als het hof van beroep er zich van onthoudt om haar volle rechtsmacht uit te oefenen omwille van een 

mogelijke  schending  van  de  scheiding  der  machten,  kunnen  de  wetsartikelen  die  het  hof  die 

bevoegdheid  toekennen dan wel worden geacht  in overeenstemming  te  zijn met de Grondwet?   Ons 

lijkt het op het eerst gezicht aangewezen om het opportuniteitstoezicht waarover het hof van beroep 

momenteel  beschikt,  in  de  toekomst  anders  te  organiseren2210.  De  door  de  wetgever  gecreëerde 

mogelijkheid om  tegen de besluiten van  sectorregulatoren een  rechtsmiddel  in  te  stellen bij de Raad 

voor  de mededinging  lijkt  ons  in  dat  opzicht  een  betere  piste,  gelet  op  de  uitgebreide  expertise  en 

middelen waarover  die  Raad  beschikt,  gelet  op  de  noodzakelijke  inpassing  van  het  sectorspecifieke 

markttoezicht  in  het  gemeenrechtelijke mededingingstoezicht,  en  teneinde  verdere  “intersectoriële” 

fragmentatie  te  vermijden.  Het  argument  dat  dergelijke  regeling  in  de  elektronische‐

                                                            
2210

 Minstens voor een bepaalde matigheid pleit ook: X. TATON, “Les recours objectifs de pleine juridiction et les pouvoirs limités 
du juge judiciaire”, AM 2005, afl. 8, 809 (799‐809): “Par ces décisions, la cour d’appel de Bruxelles a maintenu un juste équilibre 
entre  l’autonomie  de  l’autorité  de  régulatin  et  de  réglementation  d’une  part,  et  l’importance  de  son  controle  juridictionnel 
d’autre part, en conservant aux deux pouvoirs  la nature et  les modes d’intervention qui  leur sont propres. Ce  faisant,  la cour 
tempère avec sagesse le pouvoir exorbitant que le législateur actuel lui attribue de plus en plus fréquemment.”. 
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communicatiesector tot nieuwe fragmentatie zou leiden, gaat niet op aangezien het beroep tegen BIPT‐

beslissingen nu ook reeds aan twee verschillende  instanties wordt toegekend, afhankelijk van de vraag 

of  het  om  markttoezichthoudende  (waarvoor  het  hof  van  beroep  bij  uitsluiting  bevoegd  is)  of 

administratieve beslissingen sensu stricto gaat (waarvoor de Raad van State wel bevoegd is gebleven). 

2. Geschillenbeslechting 

INPASSING  VAN MARKTTOEZICHT  –  GESCHILLENBESLECHTING  –  OVERZICHT  – Naar  aanleiding  van  een  eventuele 

hertekening van het institutionele kader voor markttoezicht, dient ook aandacht te worden besteed aan 

de  Europese  vereiste  om  efficiënte  vormen  van  geschillenbeslechting  tussen  aanbieders  van 

elektronische‐communicatienetwerken en –diensten te voorzien2211. Ook op dit vlak bestaat er  immers 

tussen  de  verschillende  bij  elektronische  communicatie  betrokken  bevoegdheidsniveaus  een 

aanzienlijke discrepantie. Zo kennen zowel Vlaanderen als de Duitstalige gemeenschap de bevoegdheid 

tot  het  beslechten  van  geschillen  aan  hun  sectoriële  toezichthouders  toe2212,  terwijl  in  de  Franse 

gemeenschap  dergelijke  geschillen  aan  de  jurisdictionele  rechter  worden  voorgelegd.  De  federale 

overheid tenslotte opteerde er na een periode van toekenning aan (een kamer binnen) haar sectoriële 

markttoezichthouder  in  2003  voor  om  deze  bevoegdheid  aan  de  Raad  voor  de mededinging  toe  te 

kennen. 

GESCHILLENBESLECHTING – RAAD VOOR DE MEDEDINGING –   BEOORDELING –   Hoewel deze keuze van de federale 

overheid  niet  volledig  onlogisch  lijkt  met  in  het  achterhoofd  de  evolutie  van  de  toepassing  van 

sectorspecifiek naar algemeen mededingingsrecht, dienen hierbij toch enkele kritische bemerkingen te 

worden  geplaatst.  Vooreerst  blijft  het  probleem  bestaan  van  de  behandeling  van  geschillen  over 

subjectieve burgerlijke rechten. Op dat vlak kampt de procedure voor de Raad voor de mededinging dus 

allicht met dezelfde problemen als de afgeschafte Kamer voor  Interconnectie, met dat verschil dat het 

mogelijke  gebrek  aan  overeenstemming met  artikel  144 Gw.  kennelijk  beter wordt  “gecamoufleerd” 

door  het  feit  dat  de  Raad  voor  de mededinging  in  zijn  gemene mededingingsrechtelijke  rol  als  een 

administratief  rechtscollege wordt  aangemerkt.  Verder  kan worden  opgemerkt  dat  de  Raad  voor  de 

mededinging door zijn geschillenbeslechtende rol overeenkomstig de functionele definitie ervan, moet 

worden aangemerkt en aangemeld als een “nationale regelgevende instantie” in de zin van de Europese 

richtlijnen, met  alle  gevolgen  vandien  (namelijk onder meer: onafhankelijkheid, plicht  tot  informatie‐

uitwisseling en  samenwerking,  toepassen van beleidsdoelstellingen en  regelgevingsbeginselen). Bij de 

beslechting van geschillen zal de Raad voor de mededinging zich dus niet mogen beperken tot de loutere 

toepassing van het mededingingsrecht, maar leggen de Europese richtlijnen hem de verplichting op om 

voldoende  rekening  te houden met de basisdoelstellingen  van de  regelgeving  voor de  elektronische‐

communicatiesector.  Belangrijk  om  op  te  merken  is  verder  dat  deze  “sectorspecifieke”  vorm  van 

geschillenbeslechting uiteraard de toepassing van het gemene mededingingsrecht, of een toetsing door 

de  hoven  en  rechtbanken  niet  in  de weg  staat.  Tenslotte  lijkt  ook  de  precieze  afgrenzing  tussen  de 

geschillenbeslechtende bevoegdheid van de Raad voor de mededinging enerzijds, en de bevoegdheden 

                                                            
2211

 Supra Deel III. Hoofdstuk 1. Afdeling C. I. 1. c. “Geschillenbeslechting”, p. 274 e.v. 

2212
 Voor Vlaanderen, zie: art. 218 §1 mediadecreet. Voor de Duitstalige gemeenschap, zie: art. 100 Mediendecreet. 
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van het BIPT inzake toegang anderzijds, weinig duidelijk.  Kort samengevat lijken er zich wat dat betreft 

een  viertal  mogelijke  situaties    –  al  dan  niet  

tegelijkertijd –  aan te dienen: 1° indien tijdens de onderhandelingen over toegang tussen partijen geen 

overeenstemming  kan  worden  bereikt,  kan  het  BIPT  ingrijpen  ter  waarborging  van  de 

beleidsdoelstellingen  inzake  elektronische  communicatie;  bovendien  kan  het  aan  operatoren  die  de 

toegang tot eindgebruikers controleren de verplichtingen opleggen die het noodzakelijk acht in het licht 

van de eind‐tot‐eind‐verbindingen; 2° wanneer een “geschil” ontstaat tussen marktspelers kan het BIPT 

verzoenend optreden; 3° na verzoeningspoging kan het geschil worden voorgelegd aan de Raad voor de 

mededinging;  4°  “geschillen”  inzake  subjectieve  burgerlijke  rechten  kunnen  uiteraard  worden 

voorgelegd aan de gewone rechtbanken en hoven. De recente wijzingen door de wet van 18 mei 2009 

lijken  in dat opzicht weinig  soelaas  te  zullen brengen, vermits  zij  zich hoofdzakelijk  toespitsen op het 

onderscheid  tussen  de  algemene  bevoegdheid  van  het  BIPT  inzake  het  opleggen  van 

toegangsverplichtingen  enerzijds,  en  het  opleggen  van  toegangsverplichtingen  met  het  oog  op  het 

verzekeren  van  de  eind‐tot‐eind‐verbindingen  anderzijds,  en  zij  dus  geen  wijzigingen  met  zich 

meebrengen op het vlak van de scheidingslijn tussen de bevoegdheid van het BIPT en de Raad voor de 

mededinging. 

Afdeling C. Opties en aanbevelingen 

I. Herstellen beleidstoezicht 

HERSTELLEN BELEIDSTOEZICHT OP TOEZICHTHOUDERS – CRITERIUM – VERANTWOORDELIJKHEID UITVOERENDE MACHT – In 

het  licht  van  de  doelstelling  om  de  verantwoordelijkheid  van  de  uitvoerende  macht  over  de 

markttoezichthoudende  instanties voor het Parlement te herstellen, en zodoende de huidige spanning 

met de  grondwettelijke beginselen  te  remediëren,  lijken ons op het  federale  vlak de  in de  volgende 

paragrafen beschreven maatregelen cruciaal en hoogdringend. Aangezien dezelfde bezorgdheden ook 

gelden voor de overige toezichthouders  in de elektronische‐communicatiesector,  lijken de aangereikte 

oplossingen  en  aanbevelingen  ook mutatis mutandis  op  die  bevoegdheidsniveaus  van  toepassing  te 

moeten zijn. 

HERSTELLING BELEIDSTOEZICHT OP TOEZICHTHOUDERS – DUIDELIJKHEID – Voor alle duidelijkheid: het  is geenszins 

onze  bedoeling  om  terug  te  keren  naar  de  situatie  van  volledige  voogdij  door  de minister  over  de 

individuele beslissingen van de markttoezichthoudende instanties. Wel zijn wij ervan overtuigd dat door 

de markttoezichthouders een duidelijkere volmacht of opdracht te geven, zij hun bevoegdheden  in de 

toekomst juist meer autonoom en met meer proactiviteit zou kunnen uitoefenen. In die zin zijn wij van 

oordeel  dat  precies  de  quasi  volledige  abstractie  die  de  huidige wet‐  en  regelgeving maakt  van  de 

problematiek van de  inhoudelijke aansturing van de markttoezichthouders (of het omschrijven van het 

beleid ervan, of het ontbreken van een duidelijk ‘mandaat’ voor de toezichthouders) in het verleden de 

oorzaak  was  voor  hun  weinig  proactieve  of  assertieve  optreden.  Door  dit  te  overstijgen  of  te 

remediëren,  vangen  we  dus  twee  vliegen  in  één  klap  in:  het  democratische  toezicht  over  de 

markttoezichthouder  wordt  hersteld,  en  de  toezichthouder  kan  zijn  (discretionaire  en  soms  zelfs 
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reglementaire)  bevoegdheden  voortaan  op  een  minder  cryptische  of  ondoorgrondelijke  wijze 

uitoefenen. 

1. Uitvoeren schorsingsbevoegdheid ministerraad 

HERSTELLEN BELEIDSTOEZICHT OP TOEZICHTHOUDERS – UITVOEREN EN IMPLEMENTEREN SCHORSINGSBEVOEGDHEID – De in 

artikel  15  van  de  BIPT‐wet  aan  de  ministerraad  toegekende  schorsingsbevoegdheid  van  concrete 

beslissingen van het BIPT dient  te worden geoperationaliseerd. Zoals hierboven aangetoond, kan aan 

het  betrokken  artikel  een  interpretatie  worden  gegeven  waarbij  deze  bevoegdheid  vooralsnog  ten 

uitvoer  kan worden  gebracht.  Teneinde  de  verantwoordelijkheid  van  de  uitvoerende macht  over  de 

tenuitvoerlegging  van  zijn  bevoegdheden  door  het  BIPT  te  herstellen,  is  het  noodzakelijk  dat  de 

schorsingsbevoegdheid  (zoals momenteel voorzien) betrekking heeft op zowel de wettigheidsaspecten 

van een beslissing, als op de opportuniteit ervan, of de overeenstemming met het algemene belang. De 

Koning dient op korte termijn het besluit aan te nemen dat de lijst van schorsbare beslissingen bepaalt. 

Voorzover zou worden geoordeeld dat de Europese vereisten  in verband met de onafhankelijkheid of 

onpartijdigheid van de nationale regelgevende instanties op zichzelf niet volstaan om te verzekeren dat 

de  regering  bij  de  uitoefening  van  deze  bevoegdheid  zich  onpartijdig  zou  opstellen  (een  ons  inziens 

onterechte vrees die door nieuwkomers op de markt geregeld wordt geuit),  kan het  remediëren van 

deze bezorgdheid aan het betrokken artikel worden  toegevoegd.  In dat geval  zouden ook de overige 

tekstuele onduidelijkheden meteen kunnen worden opgelost. 

2. Goedkeuring beheersplan door minister(raad) 

HERSTELLEN  BELEIDSTOEZICHT  OP  TOEZICHTHOUDERS  –  GOEDKEURING  BEHEERSPLAN  –  Als  een  element  van 

proactieve (of ex ante) aansturing van het beleid van het BIPT op relatief korte termijn,  lijkt het nuttig 

om te bepalen dat de beheersplannen van het BIPT door de minister of door de ministerraad moeten 

worden goedgekeurd. De minister of regering zouden op die manier  immers niet betrokken zijn bij de 

concrete  beslissingen  van  het  BIPT  of  de  tenuitvoerlegging  ervan, maar wel  bij  het  bepalen  van  de 

algemene beleidsdoelstellingen en prioriteiten. Ook dit  instrument  lijkt ons noodzakelijk  teneinde de 

politieke  verantwoordelijkheid  van  de  uitvoerende  macht  voor  de  tenuitvoerlegging  van  zijn 

bevoegdheden door het BIPT in ere te herstellen2213. Bovendien zou deze werkwijze toelaten de vicieuze 

cirkel  van  positieve  evaluatie  op  basis  van  weinig  ambitieuze  beheersplannen  te  doorbreken.  De 

minister of regering zouden immers kunnen vereisen dat de beheersplannen nog duidelijker dan nu de 

prioriteiten van het BIPT weergeven bij het tenuitvoerleggen van zijn bevoegdheden, alsook de concrete 

doelstellingen die het BIPT zich stelt. Aan de hand van een objectieve en transparante evaluatie van het 

behalen van die doelstellingen,  zou ook de evaluatieprocedure van  (de  raadsleden van) het BIPT aan 

objectiviteit winnen. Wel lijkt de huidige frequentie voor het publiceren van een beheersplan (namelijk: 

halfjaarlijks) ons eerder te leiden tot minder kwaliteit. Een jaarlijks beheersplan zou ruimschoots moeten 

volstaan. 

                                                            
2213

 Zie amendement nr. 23 (Lalieux e.a.) bij het voorontwerp van BIPT‐wet, Parl.St. Kamer 2002‐03, nr. 1937/005, 4‐5, waarin 
het  betrokken  parlementslid  een  gelijkaardige  (tweejaarlijkse)  regeling  voorstelde met  als motivering:  “Het  is  belangrijk  te 
voorzien  in  een  controle  van  de  uitvoerende  macht  op  de  beslissingen  van  het  Instituut,  alsook  reële  en  doeltreffende 
beschermingen in te bouwen tegen de actie van de regulator, precies om de belangen van de gemeenschap te vrijwaren.”. 
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3. Ontwikkelen en publiceren strategische visie 

HERSTELLEN BELEIDSTOEZICHT OP TOEZICHTHOUDERS – STRATEGISCHE NOTA – Daarnaast  lijkt het ons aangewezen 

eveneens een omkadering te voorzien op  langere termijn. Dit zou kunnen worden georganiseerd door 

na elke herbenoeming van de  leden van de Raad van het BIPT hen een   – gezamenlijke –   strategische 

nota voor de komende zes  jaren te  laten opstellen, en deze door de minister of ministerraad  te  laten 

goedkeuren.  In  dergelijke  strategische  nota  over  de  ontwikkeling  van  de  sector  en  het  daaraan 

aangepaste  overheidsoptreden,  zou  ook  aandacht  kunnen worden  besteed  aan  de  evaluatie  van  de 

doelmatigheid en effectiviteit van de daarbij betrokken  toezichthoudende  instanties. Vanzelfsprekend 

zou deze nota ook aan het Parlement en aan het publiek ter beschikking moeten worden gesteld. 

4. Informatie‐uitwisseling met minister 

HERSTELLEN BELEIDSTOEZICHT OP TOEZICHTHOUDERS – INFORMATIE‐UITWISSELINGPLICHTEN – In plaats van nagenoeg 

volledig  abstractie  te  maken  van  de  verhouding  tussen  de  marktoezichthoudende  instantie  en  de 

verantwoordelijke  minister,  zou  zij  moeten  worden  geëxpliciteerd  in  een  instrument  waarbij  hun 

wederzijdse  opdrachten  en  bevoegdheden  worden  bepaald.  Hiertoe  zou  inspiratie  kunnen  worden 

behaald  uit  het  “Informatiestatuut”  dat  de  relatie  tussen  de  Nederlandse  Onafhankelijke  Post  en 

Telecommunicatie Autoriteit  (OPTA) en de minister  regelt2214, en dat bepalingen bevat over de  in het 

licht  van  de  respectievelijke  bevoegdheden  wederkerige  informatie‐uitwisseling,  alsook  over  de 

informatie die OPTA aan de minister dient te bezorgen met het oog op het uitoefenen van toezicht op 

de taakuitoefening door OPTA. 

5. Investeren in ruimer draagvlak voor toezicht 

HERSTELLEN BELEIDSTOEZICHT OP  TOEZICHTHOUDERS –  INVESTEREN  IN RUIMER DRAAGVLAK VOOR TOEZICHT – Wegens 

mogelijke schijn van belangenvermenging, beperken wij er ons in dit bestek toe enkel een fragment uit 

het door de marktspelers unaniem goedgekeurde rapport van het Raadgevend Comité weer te geven: 

“Het Comité  is dan ook van oordeel dat het omwille van de vereiste van onafhankelijkheid en om zijn 

opdracht  efficiënt  uit  te  kunnen  voeren  noodzakelijk  is  het  juridische‐administratieve  kader  van  het 

Comité op punt te stellen. Een duidelijk en stabiel kader (inclusief organisatiestructuur, budgettair kader 

en  logistieke  middelen)  waarbinnen  het  Comité  in  alle  onafhankelijkheid  kan  beslissen  over  de 

administratieve  en  wetenschappelijke  ondersteuning  van  de  activiteiten  van  deze  werkgroep 

“aanbevelingen BIPT”  is een conditio sine qua non voor het opstellen van een volgend rapport over de 

activiteiten van het BIPT.”2215 

II. Verder onderzoek naar ruimer institutioneel model 

VERDER ONDERZOEK NAAR  INSTITUTIONEEL MODEL – Tenslotte zijn wij van oordeel dat ons onderzoek op een 

aantal andere vlakken enkel indicaties heeft opgeleverd van het feit dat bijkomend en ruimer onderzoek 

vereist  is.  Dat  is  onder  meer  het  geval  op  het  vlak  van  de  harmonisatie  van  de  statuten  van 

                                                            
2214

 Stcrt. 1997, nr. 142, 8. 

2215
 RAADGEVEND COMITÉ  VOOR DE  TELECOMMUNICATIE, Aanbevelingen betreffende de  activiteiten  van het BIPT  ‐ 2008, Brussel, 13 

oktober 2008, www.rct‐cct.be, 5. 
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verzelfstandigde  overheidsinstanties,  op  het  vlak  van  de  afstemming  van  het  sectorspecifieke 

markttoezicht  op  het  algemene  mededingingsrecht,  en  op  het  vlak  van  de  organisatie  van 

rechtsmiddelen  tegen beslissingen  van  toezichthouders en  sectorspecifieke geschillenbeslechting. Het 

verdere  onderzoek  zou moeten  bijdragen  tot  een  beter  inzicht  in  een mogelijk  ruimer  institutioneel 

model voor de organisatie van overheidstoezicht door markttoezichthoudende instanties2216. 

1. Harmonisatie statuten 

VERDER ONDERZOEK – RUIMER INSTITUTIONEEL MODEL – HARMONISATIE STATUTEN – In die zin lijkt verder onderzoek 

naar een mogelijk hernieuwd algemeen federaal regime voor toezicht en controle op de uiteenlopende 

instellingen  van  openbaar  nut  aangewezen.  Inspiratie  daartoe  zou  onder  meer  kunnen  worden 

gevonden in het Vlaamse decreet bestuurlijk beleid, dat erin lijkt te zijn geslaagd om een middenweg te 

vinden  tussen  het  verzelfstandigen  van  overheidstaken  en  het  toezicht  op  die  uiteenlopende 

administratieve  instanties2217.  Een  grotere  uniformiteit  tussen  de  verschillende  toezichthoudende 

instanties  zou  vooral de wetgevende macht  in  staat moeten  stellen om  in de  toekomst het precieze 

statuut  van  een  toezichthouder  beter  af  te  stemmen  op  de  noodzakelijke  bevoegdheden,  zodat  het 

Parlement zijn controle‐ en toezichtsfunctie op deze instanties efficiënter zou kunnen vervullen. 

2. Afstemming markttoezicht op mededingingsbeleid 

VERDER  ONDERZOEK  –  RUIMER  INSTITUTIONEEL MODEL  –  AFSTEMMING  OP MEDEDINGINGSBELEID  –  Een  grondiger 

herziening  van  de  verhouding  tussen  het  materiële  gemeenrechtelijke  mededingingsrecht  en  het 

sectorspecifieke  marktrecht  in  de  elektronische‐communicatiesector,  en  van  verhouding  tussen  de 

hierbij betrokken instanties, dringt zich in onze ogen op. Ook deze materie lijkt ons een uitgelezen kans 

voor verder onderzoek,  temeer aangezien sommigen uiterst  sceptisch zijn over het mogelijk  resultaat 

hiervan2218.  In elk geval moet de discussie hierover zowel op Europees als nationaal niveau met open 

vizier  worden  gevoerd,  zodat  zij  niet  verwordt  tot  getouwtrek  tussen  de  verschillende  betrokken 

overheidsinstanties, met elk hun eigen belangen. Bovendien moet deze discussie worden gevoerd op 

een niveau waarbij ook de bekommernissen en aandachtspunten uit andere economische netwerk‐ of 

nutssectoren  in de  analyse  kunnen worden betrokken,  zodat dit  het bestek  van  ons  proefschrift  ver 

overschrijdt.  De  belangrijkste  uitdaging  bij  het  voeren  van  dat  onderzoek  lijkt  ons  te  zijn  om  een 

oplossing  te  vinden  voor  het  huidige  gebrek  aan  incentives  voor  de  sectorspecifieke  nationale 

regelgevende  instanties om structureel competitieve markten te realiseren, vermits het toezicht  in dat 

geval  (misschien)  zou  kunnen worden beperkt  tot  louter  gemeenrechtelijk mededingingsrecht.  In  elk 

                                                            
2216 Een aantal  interessante  reflecties hieromtrent, zijn  terug  te vinden  in: Raad van State  (Fr.), “Réflexions sur  les autorités 
administratives indépendantes”, in Rapport Public 2001, La documentation française, Paris, 2001, 251‐386. 

2217
 Met dien  verstande dat  in onze ogen ook  voor  de VRM  (als  een uitzondering op  de  algemene  regel)  “beleidstoezicht” 

ontbreekt, nu de verschillende kamers “bij de uitoefening van hun bevoegdheden volledig autonoom handelen” (art. 218 §2 al. 
2 en art. 218 §3 al. 2 mediadecreet).  

2218
 N. PETIT, “The Proliferation of National Regulatory Authorities alongside Competition Authorities: A Source of Jurisdictional 

Confusion?”,  in D. Geradin, R. Muñoz en N. Petit (eds.), Regulation through Agencies  in the EU. A new Paradigm of European 
Governance, Edward Elgar, Cheltenham (UK) & Northampton (USA), 2005, 180‐212. 
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geval  dient  de  structurele  overlevingsdrang  van  de  verschillende  bij  deze  discussie  betrokken 

overheidsinstanties goed in ogenschouw te worden genomen.  

3. Rechtsmiddelen en geschillenbeslechting 

VERDER ONDERZOEK – RUIMER  INSTITUTIONEEL MODEL – RECHTSMIDDELEN EN GESCHILLENBESLECHTING – Een  laatste 

domein waarop o.i. bijkomend onderzoek  is vereist over een aantal netwerk‐ en nutssectoren heen,  is 

de regeling in verband met rechtsmiddelen tegen de besluiten van de toezichthoudende instantie, en de 

beslechting van geschillen. De elektronische‐communicatiesector geeft  ter  zake  reeds  intern blijk van 

een  fundamenteel  verschillende  aanpak.  Terwijl  op  het  federale  niveau  de  rechtsmiddelen  tegen  de 

markttoezichthoudende  besluiten  van  het  BIPT  en  de  CRC  bij  het  hof  van  beroep moeten  worden 

ingesteld,  is  voor  het  beroep  tegen  de  besluiten  van  de  gemeenschapstoezichthouders  de  Raad  van 

State bevoegd. Diezelfde discrepantie bestaat ook op het vlak van geschillenbeslechting, aangezien op 

federaal niveau de bevoegdheid daartoe wordt toegekend aan een administratief rechtscollege, de Raad 

voor  de  mededinging,  terwijl  Vlaanderen  en  de  Duitstalige  gemeenschap  deze  bevoegdheid  zelfs 

overlaten  aan  hun  sectorspecifieke  toezichthouder,  en  de  Franse  gemeenschap  inzake 

geschillenbeslechting  door  geen  specifieke  regels  te  bepalen  ervan  uit  lijkt  te  gaan  dat  het  om  een 

bevoegdheid van de gemeenrechtelijke hoven en rechtbanken gaat. Vooruitlopend op de conclusies van 

noodzakelijk  verder  onderzoek,  lijkt  er  minstens  bij  de  regeling  op  federaal  vlak  een  probleem  te 

ontstaan  in  die  zin  dat  zij  voorbijgaat  aan  de  doelstelling  of  functionaliteit  van  de  betrokken 

bevoegdheden.  In  die  zin  valt  er  o.i.  veel  voor  te  zeggen  om  geschillenbeslechting  aan  het  hof  van 

beroep,  en  het  onderzoeken  van  rechtsmiddelen  tegen  de  besluiten  van  sectorspecifieke 

markttoezichthoudende  instanties  (als administratieve overheden) aan de Raad voor de mededinging 

toe te kennen (als administratieve rechtbank). Laat dat nu precies het omgekeerde zijn van de situatie 

zoals ze zich vandaag aandient… 

Hoofdstuk 3. Slotoverweging 

In  dit  proefschrift  onderzochten  wij  de  overgang  van  de  quasi  volstrekt  gemonopoliseerde 

telecommunicatiemarkt  ‐ die hoewel zij als privé‐initiatief ontstond nagenoeg de hele twintigste eeuw 

kenmerkte ‐  naar een markt die in principe door vrije mededinging wordt beheerst en de wijzigende rol 

van de overheid die dit met zich meebracht: “van enige speler op het voetbalveld tot scheidsrechter”. 

Kortom,  over  de  overgang  van  een  “totalitair”  marktsysteem  (waarbij  de  overheid  ingreep  op  alle 

verschillende  niveaus  van  de  markt  en  wetgevende,  uitvoerende  en  operationele  taken  werden 

gecumuleerd  door  één  telecommunicatie‐administratie)  naar  een  vrij  marktsysteem,  waarbij  de 

overheid er zich  ‐ naast een eventueel operationele taak ‐  toe beperkt de nodige correcties op de vrije 

markt te realiseren: het stimuleren en in stand houden van een eerlijke mededinging, het realiseren van 

een  voldoende  niveau  van  consumentenbescherming  en  het  garanderen  van  een  bepaald 

minimumniveau  van  dienstverlening,  alsook  het  voorkomen  van  andere  externaliteiten  die  de  vrije 

markt  kan meebrengen. De aandachtige  lezer merkt evenwel op dat de  geschiedenis  zich gewoonlijk 

herhaalt, en stelt zich ongetwijfeld de vraag hoe het landschap er in de volgende eeuw zal uitzien… 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   



 
 

 
553 
 

Bibliografie 

Nota 

Voor bronnen waarvoor een eenvoudig toegankelijke, door de betrokken instantie zelf aangeboden elektronische versie publiek 

beschikbaar  is  (bijvoorbeeld arresten  van het Grondwettelijk Hof  via www.arbitrage.be,  arresten  van de Raad  van State via 

www.raadvst‐consetat.be, wet‐ en regelgeving van Europese instellingen via www.eurlex.eu en persberichten van de Europese 

Commissie  via  www.europa.eu/rapid)  worden  enkel  de  referenties  (bijvoorbeeld  datum  en  nummer  van  het  betrokken 

document) weergegeven  die de  lezer  in  staat moeten  stellen om  het  betrokken  document  snel  (en  elektronisch!)  terug  te 

vinden. Aangezien de meeste besluiten en overige documenten  van het BIPT enkel beschikbaar  zijn  via  zijn website, wordt 

daarvan om de  leesbaarheid van ons proefschrift  te verhogen  in zichtbare  tekst enkel de algemene webpagina van het BIPT 

gegeven alsook het (elektronische) volgnummer van het betrokken document. De “papieren” lezer kan deze documenten dan 

terugvinden  op  het  internet  via  de  volgende  link,  waarbij  “nnnn”  het  volgnummer  van  het  betrokken  document  is: 

www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=nnnn. De elektronische lezer kan echter rechtstreeks het betrokken document opvragen 

door de (leesbaar verkort weergegeven) hyperlink te volgen. 

 

Rechtspraak – Hof van Justitie 

HvJ 30 april 2009, nr. C‐132/08. 

HvJ 23 april 2009, nr. C-261/07 en C-299/07. 

HvJ 21 maart 2009, nr. 492/07. 

HvJ 10 februari 2009, nr. 301/06. 

HvJ 22 december 2008, nr. 336/07. 

HvJ 13 november 2008, C‐227/07. 

HvJ 9 oktober 2008, nr. C‐230/07 

HvJ 11 september 2008, nr. C‐274/07. 

HvJ 25 juli 2008, nr. C‐493/07. 

HvJ 17 juli 2008, nrs. 152/07 en 154/07. 

HvJ 19 juni 2008, nr. C‐220/07. 

HvJ 24 april 2008, nr. C‐55/06. 

HvJ 6 maart 2008, nr. c‐82/07. 

HvJ 21 februari 2008, nr. C‐296/06. 

HvJ 21 februari 2008, nr. C‐426/05 

HvJ 31 januari 2008, nr. C‐380‐05. 

HvJ 10 januari 2008, nr. C‐387/06. 

HvJ 13 december 2007, C‐250/06. 

HvJ 22 november 2007, nr. C‐262/06. 

HvJ 11 juli 2007, C‐190/06. 

HvJ 19 september 2006, nrs. C‐392/04 en C‐422/04. 

HvJ 13 juli 2006, nr. C‐438/04. 



 
 

 
554 
 

HvJ 2 mei 2006, nr. C‐217/04. 

HvJ 20 oktober 2005, nr. C‐334/03. 

HvJ 6 oktober 2005, nr. C‐256/06. 

HvJ 8 september 2005, nr. C‐544/03. 

HvJ 2 juni 2005, nr. C‐89/04. 

HvJ 28 april 2005, nr. C‐376/04. 

HvJ 10 maart 2005, nr. C‐240/04. 

HvJ 22 februari 2005, nr. C‐141/02 P. 

HvJ 11 september 2003, nr. C‐13/01. 

HvJ 22 mei 2003, nr. C‐462/99. 

HvJ 19 september 2002, nr. C‐221/01.  

HvJ 20 juni 2002, nr. C‐388/00 en C‐429/00.  

HvJ 12 december 1996, nr. C‐302/94. 

HvJ 9 november 1995, nr. C‐91/94. 

HvJ 7 december 1993, nr. C‐109/92. 

HvJ 27 oktober 1993, nrs. C‐46/90 en C‐93/91. 

HvJ 27 oktober 1993, nr. C‐69/91. 

HvJ 27 oktober 1993, nr. C‐92/91. 

HvJ 19 mei 1993, nr. C‐320/91. 

HvJ 17 november 1992, nrs. C‐271/90, C‐281/90 en C‐289/90. 

HvJ 13 december 1991, nr. C‐18/88 

HvJ 19 maart 1991, nr. C‐202/88. 

HvJ 13 december 1989, nr. C‐322/88. 

HvJ 27 september 1988, nr. 263/86. 

HvJ 20 maart 1985, nr. 41/83. 

 

Rechtspraak – Grondwettelijk Hof 

GwH 16 juli 2009, nr. 116/2009. 

GwH 15 januari 2009, nr. 2/2009. 

GwH 1 september 2008, nr. 131/2008. 

GwH 18 april 2007, nr. 64/2007. 

GwH 17 januari 2007, nr. 14/2007. 

GwH 22 november 2006, nr. 172/2006. 

GwH 8 november 2006, nr. 163/2006. 

GwH 15 maart 2006 nr. 42/2006. 

GwH 28 september 2005, nr. 147/2005. 

GwH 13 juli 2005, nr. 128/2005. 

GwH 22 september 2004, nr. 155/2004. 



 
 

 
555 
 

GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004. 

GwH 14 juli 2004, nr. 131/2004. 

GwH 30 juni 2004, nr. 119/2004. 

GwH 16 juni 2004, nr. 106/2004. 

GwH 24 juni 2003, nr. 92/2003. 

GwH 30 april 2003, nr. 49/2003. 

GwH 19 december 2002, nr. 189/2002.  

GwH 6 november 2002, nr. 156/2002. 

GwH 18 oktober 2001, nr. 128/2001. 

GwH 13 juli 2001, nr. 101/2001. 

GwH 8 mei 2001, nr. 55/2001. 

GwH 31 oktober 2000, nr. 109/2000. 

GwH 25 november 1999, nr. 124/99. 

GwH 26 mei 1999, nr. 53/99. 

GwH 30 maart 1999, nr. 40/99. 

GwH 3 maart 1999, nr. 26/99. 

GwH 21 oktober 1998, nr. 105/98. 

GwH 17 juni 1998, nr. 73/98. 

GwH 1 april 1998, nr. 36/98. 

GwH 17 december 1997, nr. 81/97. 

GwH 3 oktober 1996, nr. 54/96. 

GwH 2 februari 1995, nr. 10/95. 

GwH 2 februari 1995, nr. 9/95. 

GwH 2 februari 1995, nr. 8/95. 

GwH 2 februari 1995, nr. 7/95. 

GwH 2 februari 1995, nr. 6/95. 

GwH 2 februari 1995, nr. 4/95. 

GwH 3 maart 1994, nr. 17/94 

GwH 9 juli 1992, nr. 55/92. 

GwH 28 mei 1991, nr. 14/91.  

GwH 7 februari 1991, nr. 1/91. 

GwH 25 januari 1990, nr. 7/90. 

GwH 31 mei 1989, nr. 12/89.  

GwH 25 februari 1988, nr. 47. 

GwH 15 oktober 1987, nr. 40. 

GwH 10 juni 1987, nr. 36/87. 

   



 
 

 
556 
 

Rechtspraak –Hof van Cassatie 

Cass. 22 januari 2008, nr. H.07.0001.F 

Cass. 12 oktober 2007, nr. C.06.0654.F. 

Cass. 28 april 2006, nr. C.05.0199.F. 

Cass. 25 oktober 2004, JLMB 2005, 638. 

Cass. 22 april 2004, nr. C.01.0505.N. 

Cass. 5 november 1920, Pas. 1920, I, 193. 

 

Rechtspraak – Hof van beroep te Brussel 

Brussel (18de k.) 19 mei 2009, AR 2007/302, nr. 3919, www.bipt.be (nr. 3086). 

Brussel (18de k.) 7 mei 2009, AR 2008/787, nr. 3526, www.bipt.be (nr. 3082). 

Brussel (18de k.) 23 maart 2009, AR 2006/3416, nr. 2244, www.bipt.be (nr. 3048).  

Brussel (18de k.) 23 december 2008, AR 2008/2877, nr. 9593, www.bipt.be (nr. 2993). 

Brussel (9de k.) 12 november 2008, AR 2006/2484, nr. 2008/8428, www.bipt.be (nr. 2971). 

Brussel 9 mei 2008, AR 2005/1028, nr. 3644, www.bipt.be (nr. 2803). 

Brussel (18de k.) 4 april 2008, AR 2007/3394, nr. 2577, www.bipt.be (nr. 2769). 

Brussel (9de k.) 8 juni 2007, AR 2005/296 en AR 2005/588, nr. 4585, www.bipt.be (nr. 2380)). 

Brussel (9de k.) 1 juni 2007, AR 2006/2154, nr. 2007/4348, www.bipt.be (nr. 2370). 

Brussel (9de k.) 11 mei 2007, AR 2004/3048, nr. 2007/3761, www.bipt.be (nr. 2349). 

Brussel (9
de
 k.) 23 maart 2007, AR 2004/3047, nr. 2385, www.bipt.be (nr. 2152). 

Brussel (9de k.) 2 februari 2007, AR 2005/656, AR 2005/1152, AR 2006/548, AR 2006/549, 2006/550, nr. 943, www.bipt.be (nr. 
2191). 

Brussel (9de k.) 14 december 2006, AR 2004/3048 nr. 9259, www.bipt.be (nr. 2151). 

Brussel (9de k.) 20 oktober 2006, AR 2006/1339, nr. 7609, www.bipt.be (nr. 2041). 

Brussel (8ste k.) 30 juni 2006, AR 2003/2474, nr. 5385, www.bipt.be (nr. 1965). 

Brussel (9de k.) 22 juni 2006, AR 2005/3300, nr. 4905, www.bipt.be (nr. 2035). 

Brussel (9de k.) 16 juni 2006, AR 2004/1249, nr. 4782, www.bipt.be (nr. 1980). 

Brussel (9de k.) 16 juni 2006, AR 2005/707 en 2005/756, nr. 4781, www.bipt.be (nr. 2031). 

Brussel (9de k.) 15 juni 2006, AR 2004/2657, nr. 4672, www.bipt.be (nr. 1989). 

Brussel (9de k.) 12 mei 2006, AR 2004/174, nr. 3755, www.bipt.be (nr. 1976). 

Brussel (9de k.) 7 april 2006, AR 2005/296 en AR 2005/588, nr. 2898, www.bipt.be (nr. 2027). 

Brussel (9de k.) 9 december 2005, AR 2004/174, nr. 8260, www.bipt.be (nr. 1975). 

Brussel (9de k.) 14 oktober 2005, AR 2003/2339, nr. 6540, www.bipt.be (nr. 1972). 

Brussel (9de k.) 15 september 2005, AR 2004/2216, nr. 5678, www.bipt.be (nr. 1986). 

Brussel (9de k.) 18 maart 2005, AR 2005/588, www.bipt.be (nr. 2029). 

Brussel (9de k.) 15 februari 2005, AR 2005/296, nr. 1041, www.bipt.be (nr. 2026). 

Brussel (9de k.) 15 oktober 2004, AR 2003/1664, nr. 6488, www.bipt.be (nr. 1971). 

Brussel (9de k.) 14 oktober 2004, AR 2003/2463, nr. 6463, www.bipt.be (nr. 1963). 



 
 

 
557 
 

Brussel (9
de
 k.) 18 juni 2004, AR 2003/2249, nr. 4308, www.bipt.be (nr. 1961). 

 

Rechtspraak – Raad van State, afdeling wetgeving 

Adv.RvS 16 december 2008, nr. 45.526/4 bij wet 18 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, 
Parl.St. Kamer 2008‐09, nr. 1813/001. 

Adv.RvS 10  september 2008, nr. 44.986/1/V bij voorontwerp van decreet betreffende de  radio‐omroep en  televisie, Parl.St. 
Kamer 2008‐09, nr. 2014/001. 

Adv.RvS 26 mei 2008 en 8 juni 1998, nr. L.27.610/VR/4 bij een voorontwerp dat later het decreet van de Franse Gemeenschap 
van  4  januari  1999  houdende wijziging  van  het  decreet  van  17  juli  1987 over  de  audiovisuele  sector  en omzetting  van  de 
richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en van de richtlijn 95/47/EG van 24 oktober 1995 geworden is, Parl.St. Fr.Gem.R., 1997‐98, 
nr. 268/1. 

Adv.RvS  27  april  2007,  nr.  42.736/3  bij  het  Dekretsentwurf  zur  Zustimmung  zum  Zusammenarbeitsabkommen  vom  17. 
november  2006  zwischen  dem  Föderalstaat,  der  Flämischen  Gemeinschaft,  der  Französischen  Gemeinschaft  und  der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft  zur gegenseitigen Konsultation bei der Ausarbeitung der Gesetzgebung über elektronische 
Kommunikationsnetze,  zum  Informationsaustausch  und  zur  Ausübung  der  Zuständigkeiten  im  Bereich  der  elektronischen 
Kommunikationsnetze  durch  die  Regulierungsbehörden  für  Telekommunikation  beziehungsweise  Rundfunk  und  Fernsehen, 
Parl.St. D.Gem.R. 2006‐07, nr. 104/1. 

Adv.RvS 19 maart 2007, nr. 42.495/4 bij het avant‐project de décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret du 27 
février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2006, Parl.St. Fr.Gem.R. 2006‐07, nr. 409/1. 

Adv.RvS 5 maart 2007, nr. 42.279/4 bij het ontwerp van KB dat aanleiding heeft gegeven tot het KB 1 april 2007 betreffende de 
procedure  voor  en  de  praktische  regels  in  verband met  de werking  van  de  Ethische  Commissie  voor  het  aanbieden  van 
betalende diensten via elektronische‐communicatienetwerken, BS 12 april 2007. 

Adv.RvS 12  februari 2007, nr. 42.268/4 bij  het projet  de  décret  portant  assentiment  à  l’accord  de  coopération  entre  l’etat 
fédéral,  la  communauté  flamande,  la  communauté  française  et  la  communauté  germanophone  relatif  à  la  consultation 
mutuelle  lors  de  l’élaboration  d’une  législation  en matière  de  réseaux de  communications  électroniques,  lors  de  l’échange 
d’informations et lors de l’exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités 
de  régulation  en  charge  des  télécommunications  ou  de  la  radiodiffusion  et  la  télévision,  du  17  novembre  2006,  Parl.St. 
Fr.Gem.R. 2006‐07, nr. 410/1. 

Adv.RvS 6 februari 2007, nr. 42.116/3 bij het voorontwerp van decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de 
decreten betreffende de radio‐omroep en de telelevisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1147/1. 

Adv.RvS  27  december  2006,  nr.  41.915/3  bij  het  voorontwerp  van  decreet  houdende  instemming  met  het 
samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap 
en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische‐
communicatienetwerken,  het  uitwisselen  van  informatie  en  de  uitoefening  van  bevoegdheden  met  betrekking  tot 
elektronische‐communicatienetwerken  door  de  regulerende  instanties  bevoegd  voor  telecommunicatie  of  radio‐omroep  en 
televisie, Parl.St. Vl.Parl. 2006‐07, nr. 1102/1. 

Adv.RvS 19 december 2006, nr. 41.868/4 bij wet houdende diverse bepalingen (IV), Parl.St. Kamer 2006‐07, nr. 2873/001. 

Adv.RvS 28 november 2006,  nr. 41.711/VR, bij het ontwerp  van wet  «houdende diverse bepalingen»  (instemming met het 
samenwerkingsakkoord elektronische‐communicatienetwerken), Parl.St. Kamer, 2006‐07, nr. 2761/011. 

Adv.RvS 22 juni 2006, nr. 40.438/VR/1, bij het voorontwerp van wet «betreffende de bescherming van de consumenten inzake 
diensten die geheel of hoofdzakelijk bestaan  in het overbrengen van signalen van radio‐ of televisie‐omroepprogramma’s via 
elektronische‐communicatienetwerken, Parl.St. Kamer 2006‐07, nr. 2978/001. 

Adv.RvS  14  juni  2006,  nr.  40.388/4  bij  het  voorontwerp  van  wet  betreffende  wijziging  van  de  wet  van  30  maart  1995 
betreffende de netten  voor distributie  voor omroepuitzendingen en de uitoefening  van omroepactiviteiten  in het  tweetalig 
gebied  Brussel‐Hoofdstad  alsook  van  de wet  van  17  januari  2003 met  betrekking  tot  het  statuut  van  de  regulator  van  de 
Belgische post en telecommunicatiesector, Parl.St. Kamer 2006‐07, nr. 2763/001. 

Adv.RvS 1 juni 2006, nr. 40.571/4 bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 2005‐06, nr. 2518/007. 

Adv.RvS  28  juni  2005,  nr.  38.565/3  bij  het  voorontwerp  van  decreet  houdende  de  oprichting  van  het  publiekrechtelijk 
vormgegeven  extern  verzelfstandigd  agentschap  Vlaamse  Regulator  voor  de  Media  en  houdende  wijziging  van  sommige 



 
 

 
558 
 

bepalingen van de decreten betreffende de radio‐omroep en de  televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, BS, 30 december 
2005, Parl.St. Vl.Parl., 2004‐05, nr. 464/1. 

Adv.RvS 16  juni 2005, 23  juni 2005 en 5  juli 2005, nr. 38.502/1 bij het wetsontwerp  tot bescherming  van de economische 
mededinging,  Parl. St. Kamer, nr. 2180/001. 

Adv.RvS 27 mei 2005, nr. 38.451/1/2/3/4/VR bij het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer 2004‐05, nr. 
1845/001. 

Adv.RvS 28 september 2004, nr. 37.660/3 betreffende het voorstel van decreet van de Duitstalige Gemeenschap betreffende 
over de radio‐omroep en de filmvoorstellingen, Parl.St. D.Gem.R., 2004 – 05, nr. 35/1. 

Adv.RvS 28 juni 2004, nr. 37.295/4 bij voorontwerp van wet betreffende de elektronische communicatie, Parl.St. Kamer 2004‐
05, nr. 1425/001. 

Adv.RvS 31  juli 2003, nr. 35.686/1/V bij het  voorontwerp  van decreet houdende wijziging  van  sommige bepalingen  van de 
decreten betreffende de radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van sommige andere bepalingen 
betreffende de radio‐omroep en de televisie, Parl.St. Vl.Parl. 2003‐04, nr. 2156/1. 

Adv.RvS 14  januari 2003, nr. 30.993/AV/3 bij het Voorstel van decreet van de heer Carl Decaluwe c.s. houdende het recht op 
informatie via radio en televisie en houdende instelling van een recht van antwoord en een recht van mededeling ten aanzien 
van radio en televisie, Parl.St. Vl.Parl., 1999, nr. 52/2. 

Adv.RvS 13 november 2002, nr. 33.865/4 bij het voorontwerp van Decr.Fr. over de radio‐omroep, Parl.St. Fr.Gem.R., 2002‐03, 
nr. 357/1. 

Adv.RvS 5 juni 2002, nr. 33.255/4 bij voorontwerp van BIPT‐wet, Parl.St. Kamer, 2001 –02, nr. 1937/001. 

Adv.RvS 23 oktober 2001, nr. 32.371/VR, bij een voorontwerp van wet « houdende instemming met het samenwerkingsakkoord 
van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het 
meerjarig investeringsplan 2001‐2012 van de NMBS », Parl.St. Kamer 2001‐02, nr. 1463/1. 

Adv.RvS 28 februari 2001, nr. 31.341/VR bij het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de 
netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening  van omroepactiviteiten  in het  tweetalig gebied Brussel‐
Hoofdstad, Parl.St. Kamer, 2000‐01, nr. 774/010. 

Adv.RvS 6 november 2000 bij het voorontwerp dat aanleiding heeft gegeven tot Programmawet van 2 januari 2001, BS 3 januari 
2001, err. 13 januari 2001 en 29 september 2001, Parl.St. Kamer 2000‐01, nr. 950/1. 

Adv.RvS 13 juni 2000 bij het voorontwerp van wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl.St. Kamer, 1999‐
2000, nr. 756/001. 

Adv.RvS 4 oktober 1999, nr. 29.415/4 over een voorontwerp dat de wet van 8 juli 2001 tot wijziging van de wet van 30 maart 
1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het 
tweetalig gebied Brussel‐Hoofdstad geworden is, Parl.St. Kamer, 1999‐2000, nr. 774/1.  

Adv.RvS 14 mei 1998, nr. 27.488/1 over  een  voorontwerp dat het  decreet  van  de Vlaamse Gemeenschap  van 14  juli  1998 
betreffende het onderwijs IX geworden is, Parl.St. Vl.Parl., 1997‐98, nr. 1057/1. 

Adv.RvS 18 november 1997, nr. 27.048/3 bij het Ontwerp van decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten 
betreffende de radio‐omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, Parl.St. Vl.Parl. 1997‐98, nr. 876‐1. 

Adv.RvS 22 oktober 1997, nr. L.26.922/4 bij het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende 
de  hervorming  van  sommige  economische  overheidsbedrijven  teneinde  het  reglementaire  kader  aan  te  passen  aan  de 
verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht 
zijnde beslissingen van de Europese Unie, Parl.St. Kamer, 1997‐98, nr. 1265/1. 

Adv.RvS  23  april  1997,  nr.  26.242/2  over  een  voorontwerp  dat  het  decreet  van  de  Franse Gemeenschap  van  24  juli  1997 
geworden  is,  dat  de  prioritaire  taken  bepaalt  van  het  basisonderwijs  en  van  het  secundair  onderwijs  en  de  structuren 
organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, Parl.St. Fr.Gem.R. 1996‐97, nr. 152/1. 

Adv.RvS 7 juni 1991, Parl.St. Vl.R. 1990‐91, nr. 540/1.  

Adv.RvS 4 februari 1985, Parl.St. Kamer 1984‐85, nr. 1222/1. 

Adv.RvS 4 februari 1985, Parl.St. Kamer 1984‐85, nr. 1222/1, 13. 



 
 

 
559 
 

Adv.RvS, 24 mei 1984, nr. 15.468/8, Parl.St. Vl.Parl. 1984‐1985, nr. 300/1. 

Adv.RvS 5 september 1983, Parl.St. Fr.Gem.R. 1982‐83, nr. 108/2. 

Adv.RvS 5 september 1983, Parl.St. Fr.Gem.R. 1982‐83, nr. 108/2. 

Adv.RvS 11 december 1978, bij het ontwerp van wet betreffende de radioberichtgeving, Parl.St. Kamer 1979, nr. 201/1, 4. 

 

Rechtsleer – boeken 

E. AERTS, B. HENAU, P. JANSSENS, R. VAN UYTVEN (eds), Studia Historica Economica. Liber Alumnorum Herman Van der Wee, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 1993, 437 p. 

A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1995, 889 p. 

A. ALEN en W. DEVROE, Verzelfstandiging van bestuurstaken in België. Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie 
van het recht van België en Nederland, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1999, 171 p. 

A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 419 p. 

A. ALEN, en L.P. Suetens, (ed.), Zeven knelpunten na zeven jaar Staatshervorming, Brussel, Story‐Scientia, 1988, 383 p. 

B.  AMORY,  Ph.  DEFRAIGNE,  J.‐Cl.  DE MEESTER,  C.  JANFILS,  C. MONVILLE,  Y.  POULLET,  R. QUECK,  Ph.  VAN  BASTELAER,  Vers  une  nouvelle 
réglementation des télécommunications, Cahiers du CRID nr. 4, Brussel, E. Story‐scientia, 1990, 249 p.   

J. ANGEL, & I. WALDEN (eds.), Telecommunications Law Handbook, Londen, Blackstone Press, 2002, 987 p. 

H. ARENDSHORST, Media in beeld. Strategieën in een digitale wereld,  ABN‐Amro, 2008, 58 p. 

C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid : een analyse van het systeem van administratieve rechtspraak in 
België, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 649 p. 

A. BIANCHI en G. RICHERI, Telecommunications: New Dynamics and Driving Forces, 1996, IOS Press, Amsterdam, 144 p. 

M. BOES, Administratief recht, Leuven, Acco, 2005, 363 p. 

J.‐C.  BURGELMAN,  Y.  PUNIE,  en  P.  VERHOEST,  Van  telegraaf  tot  Telenet.  Naar  een  nieuw  communicatiebestel  in  België  en 
Vlaanderen?, Brussel, VUB Press, 1995, 246 p. 

G. CEREXHE, Les compétences implicites et leur application en droit belge, Bruylant, Bruxelles, 1989, 485 p.  

J.‐M.  CHEFFERT,  E.  COUNE,  N.  CURIEN,  P.  DE  LOCHT,  J.  FRAIX,  L.  LECOCQ,  F.  VAN  DER  MENSBRUGGHE,  Q. WODON,  Service  universel, 
concurrence et telecommunications, Cahiers du CRID nr. 15, Namur, E. Story‐scientia, 1999, 223 p.  

C.D. COLIN, Telecommunications Law and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1995, 709 p. 

P.  DE  GRAUWE  en  B.  VAN  DER  HERTEN,  “De  legitimering  van  overheidsmonopolies  in  het  spoorwegvervoer  en  in  de 
telecommunicatie. Een historische analyse", Leuvense Economische Standpunten 1993, nr. 67, 26 p. 

F. DELPÉRÉE, Le droit constituionnel de la Belgique, Brussel, Brulant, 2000, 1048 p. 

L. DERIDDER, De verdeling van elektriciteit en aardgas in België. Een nieuw wetgevend kader – een nieuwe rol voor de overheid?, 
onuitg. Doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 2002, vol. II, 496 p. 

L. DERIDDER, Handboek gas‐ en elektriciteitsliberalisering, Antwerpen, Intersentia, 2003, 631 p. 

L. DERIDDER en T. VERMEIR, Leidingen voor nutsvoorzieningen, Brugge, Die Keure, 2000, 330 p.  

I. DE SOLA POOL, Technologies of freedom, Cambridge, Belknap press of Harvard University Press, 1983, 299 p.  

M. DE VISSER, Network‐Based Governance in EC Law, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2008, 576 p.  

W.  DEVROE,  Privatisering  en  verzelfstandiging:  een  verkenning  vanuit  nationaal  en  Europees  economisch  recht,  onuitg. 
Doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 2000, XXXII, 401, 117, 24, 77 p.  

P. DE VROEDE en M. FLAMEE, Droit Economique Belge, Brussel, Story‐Scientia, 1991, 1110 p. 

E.J. DOMMERING, N.A.N.M. VAN EIJK, J.A.M. NIJHOF, M.L. VERBERNE, Handboek Telecommunicatierecht.  Inleiding tot het recht en de 
techniek van de telecommunicatie, ’s‐Gravenhage, Sdu Uitgevers, 1999, 855 p. 



 
 

 
560 
 

J. DUMORTIER (ed.), Recente ontwikkelingen in media‐ en telecommunicatierecht – Juridische beschouwingen over liberalisering en 
convergentie, Brugge, die Keure, 1996, 355 p. 

J. DUMORTIER (ed.), Recente ontwikkelingen in informatica‐ en telecommunicatierecht, Brugge, die Keure, 1999, 377 p. 

J. DUMORTIER, ICT‐recht, Leuven, Acco, 2009, 269 p. 

J. DUMORTIER, F. ROBBEN, & M. TAEYMANS (eds.), A Decade of Research @ the Crossroads of Law and ICT, Brussel, Larcier, 2001, 452 
p. 

EUROSTRATEGIES  en  CULLEN  INTERNATIONAL,  Final  Report  on  the  possible  Added  Value  of  European  Regulatory  Authority  for 
Telecommunications, Brussel, Europees bureau voor officiële publicaties, 1999, 247 p. . 

FORRESTER, NORALL & SUTTON, The Institutional Framework for the Regulation of Telecommunications and the Application of the EC 
Competition Rules, Brussel, Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1996, 219 p. 

L.  GARZANITI,  Telecommunications,  Broadcasting  and  the  Internet:  EU  Competition  Law  and  Regulation,  Londen,  Sweet  & 
Maxwell, 2003, 712 p. 

D. GERADIN, The Liberalization of State Monopolies  in  the European Union and Beyond, Den Haag, Kluwer  Law  International, 
2000, 367 p. 

D.  GERADIN  (ed.),  Remedies  in  Network  Industries:  EC  Competition  Law  vs.  Sector‐specific  Regulation,  Antwerpen‐Oxford, 
Intersentia, 2004, 265 p. 

D. GERADIN,  R. MUÑOZ  en N.  PETIT  (eds.),  Regulation  through Agencies  in  the  EU. A  new  Paradigm  of  European Governance, 
Edward Elgar, Cheltenham (UK) & Northampton (USA), 2005, 280 p. 

D. GILLIES en R. MARSHALL, Telecommunications Law, Londen, Butterworths, 1997, 1146 p. 

HOGAN & HARTSON AND ANALYSIS, Preparing  the next steps  in  the  regulation of electronic communications: A contribution  to  the 
review of the electronic communications regulatory framework, studie voor de Europese Commissie, Brussel, 2006. 

INSTITUT FÜR EUROPÄISCHES MEDIENRECHT (EMR), Digital Broadband Services in Europe, nr. 27, Baden‐Baden, Nomos, 176 p. 

F.  JONGEN,  La  police  de  l'audiovisuel:  analyse  comparée  de  la  régulation  de  la  radio  et  de  la  télévision  en  Europe,  Brussel, 
Bruylant, 1994, 544 p.  

F. JONGEN, Le nouveau Conseil supérieur de l’Audiovisuel, Bruyland, Brussel, 1998, 208 p. 

R. KOVAR en S. DENYS, Service public et droit communautaire: les grands textes, Documentation française, Parijs, 1996, 395 p. 

S.A.C.M.  LAVRIJSSEN,  Onafhankelijke mededingingstoezichthouders,  regulerende  bevoegdheden  en  de  waarborgen  voor  good 
governance, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 577 p. 

P. LAROUCHE, Competition Law and Regulation in European Telecommunications, Oxford, Hart Publishing, 2000, 466 p. 

P.  LAROUCHE,  The  Bases  of  EC  Telecommunications  Law  after  Liberalisation,onuitg.  Doctoraatsthesis Universiteit Maastricht, 
2000, 499 p. 

S.  LE  GOUEFF,  Telecommunications,  information  technologies  and multimedia  law.  Towards  a  common  framework,  Brussel, 
Bruylant, 1999, 239 p. 

C. LONG, Telecommunications Law and Practice, Londen, Sweet & Maxwell, 1988, 206 p.  

C. LONG, Telecommunications Law and Practice (2
nd
 ed), Londen, Sweet & Maxwell, 1995, 550 p. 

J.‐V. LOUIS en S. RODRIGUES, Les services d’intérêt économique général et l’union européenne, Brussel, Bruylant, 2006, 450 p. 

A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Gent, Story‐Scientia, 1985, 617 p.;  

A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 
1172 p. 

W.H. MELODY (ed.), Telecom reform: Principles, Policies and Regulatory Practices, Lyngby, Technical University of Denmark, 1997, 
557 p. 

R. MOERENHOUT  en  J.  SMETS, De  samenwerking  tussen  de  federale  Staat,  de Gemeenschappen  en  de Gewesten,  Antwerpen, 
Kluwer, 1994, 276 p. 



 
 

 
561 
 

S. MOSTESHAR, European Community Telecommunications Regulation, Londen, Graham & Trotman, 1993, 379 p. 

NERA, DENTON HALL,  Issues Associated with  the Creation of a European Regulatory Authority  for Telecommunications, Brussel, 
Europees bureau voor officiële publicaties, 1997, 122 p. 

P. NIHOUL, Droit européen des télécommunications – L’organisation des marchés, Brussel, Larcier, 1999, 384 p. 

P. NIHOUL en P. RODFORD, EC Electronic Communications Law. Competition and Regulation in the European Telecommunications 
Market, Oxford, Oxford University Press, 2004, 856 p. 

RAAD VAN STATE  (Fr.),  “Réflexions  sur  les autorités administratives  indépendantes”,  in Rapport Public 2001, La documentation 
française, Paris, 2001, 470 p. 

J. STUYCK, W. DEVROE en P. WYTINCK (eds.), De nieuwe Belgische Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 260 p. 

B. THIRY en J. VANDAMME, Les entreprises publiques dans l’union européene: entre concurrence et intérêt général, Parijs, Pédone, 
1995, 174 p. 

A. OGUS, Regulation: Legal Form and Economic Theory, Clarendon Press, Oxford, 1994, 355 p.  

I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (ed.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, Die Keure, 2006, 491 p. 

A.  OTTOW,  “Convergentie  of  concurrentie  tussen  de  toezichthouders  in  de  telecom‐  en mediasector?”,  in  Convergentie  in 
telecom‐ en mediasector. Recht op informatie in elke vorm, Alphen aan den Rijn/Diegem, Samson Bedrijfsinformatie, 2000, 174 
p. 

A.  OTTOW,  Telecomunicatietoezicht.  De  invloed  van  het  Europese  en  Nederlandse  bestuurs(proces)recht.  Den  Haag,  Sdu 
Uitgevers, 2006, 396 p. 

A. OTTOW, De markt meester? Zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 37 p. 

OVUM en SQUIRE SANDERS, Study on the Development of Competition for Electronic Communications Access Networks and Services, 
februari 2001, 28 p. 

J. PELKMANS & D. YOUNG, Telecoms‐98, Brussel, Centre for European Policy Studies, 1998, 248 p. 

N.  PETIT,  “The  Proliferation  of National  Regulatory Authorities  alongside  Competition Authorities: A  Source  of  Jurisdictional 
Confusion”, Working Paper 02/04, The Global Competition Law Centre Working Papers Series, Global Competition Law Centre, 
Brugge, 2004, 31 p. 

T. PROSSER, Law and the Regulators, Clarendon Press Oxford, 1997, 318 p. 

P.  QUERTAINMONT,  Droit  administratif  de  l’économie.  L’interventionnisme  économique  des  pouvoirs  publics,  Brussel,  Story‐
Scientia, 2000, 290 p. 

R. QUECK, M. VAN BELLINGHEN, P. VALCKE en D. STEVENS, Droit des Communications électroniques, Brussel, Larcier, 2009, 327 p. 

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE, Aanbevelingen betreffende de activiteiten van het BIPT ‐ 2008, Brussel, 13 oktober 
2008, 228 p. 

RAAD  VAN  STATE  (FR), Rapport public 2001:  Les autorités administratives  indépendantes  ‐ Etudes  et documents n.52, Parijs,  La 
Documentation française, 2001, 472 p.  

S. SCHAFF, The Legal and Economic Aspects of Telecommunications, Amsterdam, North Holland, 1990, 775 p. 

J. SCHERER, Telecommunications Laws in Europe, London, Butterworths, 1998, 179 p. 

H. SIMONART, La Cour d’arbitrage. Une étape dans le contrôle de la constitutionnalité de la loi, Bruxelles, E. Story‐Scientia, 1988, 
304 p.  

C. STEINFIELD, Telecommunications in transition: policies, services and technologies in the European Community, Thousand Oaks, 
Sage, 1994, 307 p. 

H.  UNGERER  en  N.  COSTELLO,  Telecommunicatie  in  Europa:  vrije  keuze  voor  de  gebruiker  op  de  Europese markt  in  1992;  de 
uitdaging voor de Europese gemeenschap, Luxemburg, Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1988, 
281 p. 

C. UYTTENDAELE, Het  juridisch statuut van openbare  informatie  in een convergerende media‐omgeving, onuitg. Doctoraatsthesis 
Rechten K.U.Leuven, 2001, 449 p.  



 
 

 
562 
 

C. UYTTENDAELE, Openbare informatie. Het juridisch statuut in een convergerende media‐omgeving, Antwerpen, Maklu, 2002, 400 
p.  

M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge: regards sur un système  institutionnel paradoxal, Brussel, Bruylant, 2005, 
1196 p. 

P. VALCKE, Digitale Diversiteit – Convergentie van Media‐, Telecommunicatie‐ en Mededingingsrecht, Brussel, Larcier, 2004, 828 
p.  

P. VALCKE, en J. DUMORTIER (eds.), Trends in Digitale Televisie: Juridische Uitdagingen, die Keure, 281 p. 

P. VALCKE, R. QUECK en E. LIEVENS, EU Communications Law: Significant Market Power  in the Mobile Sector, Cheltenham (UK) & 
Northampton (USA), Edward Elgar, 2005, 187 p. 

P. VALCKE, D. STEVENS, M. VAN BELLINGHEN en R. QUECK, Communicatierecht, Brussel, Larcier, 2008, 348 p. 

W.B.H.J. VAN DE DONK, D.W.J. BROEDERS en F.J.P.M HOEFNAGEL (red), Trends in het medialandschap. Vier verkenningen, Amsterdam, 
Amsterdam University Press, 2006, 220 p. 

J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Inleiding tot het publiekrecht, 2. Overzicht publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2007, 1576 p. 

F. VANDEN BERGHEN, Classics of communication. A Celebration of the Pioneering Technologies that started the Communications 
Revolution. With a special Emphasis on Telegraphy, Crédit Communal, Brussel, 1999 , 107 p. 

J. VAN DER LINDEN, Hervorming van netwerkindustrieën: theoretisch kader. Working paper nr. 8‐05, Brussel, Federaal Planbureau, 
2005, 56 p. 

J. VAN DER LINDEN, Markthervorming in netwerkindustrieën in België, Planning paper 98, Federaal Planbureau, 2005, Brussel, 98 p. 

J. VAN DER LINDEN, Hervorming van netwerkindustrieën  in België: de macro‐economische effecten. Working paper 8‐06, Federaal 
Planbureau, Brussel,  2006, 67 p. 

J. VELAERS, Van Grondwettelijk Hof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Apeldoorn, Maklu, 1990, 578 p. 

J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving: vijftig  jaar adviezen van wetgevende vergaderingen  in het 
licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 1034 p. 

P. VERHOEST, Openbare Telecommunicatie (1798 – 1998): twee eeuwen politieke economie van het netwerkbeheer in België, VUB‐
press, Brussel, 2000, 199 p. 

P. VERHOEST, Openbare communicatie, Brussel, VUB‐press, 2000, 199 p. 

P. VERHOEST, J.P. VERCRUYSSE en Y. PUNIE, Telecommunicatie en beleid in België 1830‐1991, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 1991, 
254 p.  

D. VOORHOOF, Handboek Mediarecht. Creatie, informatie, communicatie, Brussel, Larcier, 2007, 434 p. 

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (NL), Het borgen van publiek belang, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2000, 172 p. 

 

Rechtsleer – tijdschriften, bijdragen in boeken en verzamelwerken (selectie) 

A. ALEN, “De samenwerking tussen de federale staat en de deelstaten”, RW 1989‐90, 1303‐1313. 

A. ALEN  en  K. MUYLLE,  “Recente  evoluties  in  de  rechtspraak  van  het Arbitragehof”,  in VRG‐ALUMNI  (ed.),  Recht  in  beweging, 
Antwerpen, Maklu, 2004, 167‐267.  

A. ALEN en P. PEETERS, “België op zoek naar een coöperatief federaal staatsmodel. Over de samenwerking tussen de Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten na de derde Staatshervorming”, TBP 1989, 110‐138. 

A. ALEN en P. PEETERS, “Samenwerkingsverbanden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten”,  in R. BLANPAIN (ed.), 
Staat, gemeenschappen en gewesten : hervorming van de instellingen : 1970, 1971, 1980, 1988, 1989, Brugge, Die Keure, 1989, 
72‐127. 

J. BAERT, “Deel 5: Media”, in G. VAN HAEGENDOREN & B. SEUTIN (eds.), De bevoegdheidsverdeling in het federale België, Brugge, die 
Keure, 2000, 167 p. 

J. BAERT en D. STEVENS, "De grenzen van omroep", AM 2007, afl. 6, 574‐587. 



 
 

 
563 
 

A. BARTOSCH, “E.C. Telecommunications Law: The New Draft Directive on the Legal Separation of Networks”, ECLR 1998, issue 8, 
514‐520. 

S.  BAZZANELLA,  Ph.  GÉRARD,  Y.  POULLET  EN  R.  QUECK,  Telecommunications  et  audiovisuel :  convergences  de  vues ?  Enjeux  et 
conséquences juridiques de la convergence technologique entre les télécommunications et l’audiovisuel, Namur, la Charte, 1997, 
268 p. 

S. BAZZANELLA, R. QUECK & V. WILLEMS, ”Le régime juridique de la fourniture de services multimédias en Belgique", AM 1996, 94‐
124. 

G. BENDER, ‘Regulieringsbehörde quo vadis?’, K&R 2001, 10, 506‐515.  

C. BLACKMAN, P. NIHOUL, R. QUECK, “Telecommunications in Europe: Quo vadis?”, Info 2000, vol. 2, nr. 3, 219‐222. 

E. BODSON, “Het telecom‐monopolie en de mededingingsregels van het Gemeenschapsrecht”, SEW 1986, 402‐414. 

P. BOUCQUEY en P.O. DE BROUX, “Les recours  juridictionnels contre  les décisions des autorités de régulation”,  in P. BOUCQUEY, P. 
BOUVIER, P.‐O. DE BROUX, X. DELGRANGE, D. DE ROY, H. DUMONT, B.  JADOT, M. KAISER, F. KRENC, N.  LAGASSE, B.  LOMBAERT, K. MUYLLE, F. 
TULKENS, A. VAN DER HAEGEN, E. VAN NUFFEL, La protection  juridictionnelle du citoyen face à  l’administration, Bibliothèque de droit 
administratif, Brussel, La Charte, 2007, 211‐313.  

S. BOULLART, “De wetgevende macht is niet bevoegd om het begrip “scheiding der machten” in te vullen”, RW 2008‐09, nr. 26, 
1109. 

J. BOYLE en T. PROSSER, “Universal Service in a Liberalized Europe”, European Public Law 1995, vol. 1, nr. 4, 541.  

L.  CABY,  en  Ch.  STEINFIELD,  "Trends  in  the  Liberalization  of  European  Telecommunications.  Community  Harmonization  and 
National  Divergence",  in  Ch.  STEINFIELD,  J.  BAUER  en  L.  CABY  (eds.),  Telecommunications  in  Transition:  Policies,  Services  and 
Technologies in the European Community, Londen, Sage Publishing, 1994, 36‐48. 

M.  CAVE  en  L.  PROSPERETTI,  “Wrong  Fox,  Old  Hounds?  A  Critical  Assessement  of  the  European  Commission’s  1999 
Communications Review”, C&S 2000, nr. 38, 73‐95. 

J. CEULEERS, “De  respectieve bevoegdheden van het Rijk, de Gemeenschappen en de Gewesten  inzake het mediabeleid”, TBP 
1985, 14‐20. 

J. CEULEERS, “Een Vlaamse Regulator voor de Media”, AM 2006/1, 32‐36. 

J.‐Y. CHEROT, "L'article 90 §2 du traité de Rome et les entreprises de réseau", ADJA 1996, 82‐171. 

F. CHIRICO,  I. VAN DER HAAR, P. LAROUCHE, “Network Neutrality  in the EU”, Tilec Discussion Paper DP 2007‐030  , september 2007, 
www.europarl.europa.eu. 

C.‐M. CHUNG, “Article 90 of the Treaty of Rome in Telecommunications, Post and Air Transport: A Brief Comparison”, European 
Review of Public Law 1997, 41‐53. 

J.‐E. DE COCKBORNE, “La libéralisation du marché des télécommunications en Europe”, JTDE 1997, 217‐224. 

Ph. COENRAETS, “Réflexions sur le contrôle de constitutionnalité des accords de coopération. Commentaires de l’arrêt nr. 17/94, 
rendu par la Cour d’arbitrage le 3 mars 1994”, APT 1995, 216‐227. 

Q. COPPIETERS  ‘T WALLANT, "Communications électroniques, droits de passage et proportionnalité : mise au point"  (noot onder 
GwH 22 november 2006, nr. 172/2006), CDPK 2007/2, 404‐422. 

Q. COPPIETERS  ’T WALLANT, E.  LIEVENS, R. QUECK, D. STEVENS en P. VALCKE,  “Le nouveau  cadre  réglementaire des  communications 
électroniques: une avancée significative sur un terrain incertain?”, RDTI 2006, 69 – 105 

M. DEBENE en O. RAYMUNDIE, "Sur le service universel: renouveau du service public ou nouvelle mystification ?", AJDA 20 maart 
1996, 183‐191. 

B. De CROMBRUGGHE en Y. POULLET, “La réglementation des télécommunications en Belgique”, Adm. Publ. 1986, 187‐215. 

Ph. DEFRAIGNE, “Why must European regulations be reviewed?”, Info 2000, vol. 2, nr. 3, 223‐228. 

F. DEHOUSSE, P. VAN DEN BRULE en T. ZGAJEWSKI, “La réglementation audiovisuelle en communauté flamande”, in F. DEHOUSSE, P. VAN 
DEN BRULE en T. ZGAJEWSKI, “Les nouvelles réglementations de l’Audiovisuel en Belgique”, Stud.Dipl. 2005, vol. LVIII, nr. 1, 93‐165. 

F. DEHOUSSE en T. ZGAJEWSKI, "Basculement du marché belge des télécommunications: dans  la concurrence totale: les nouvelles 
perspectives ouvertes par la loi du 19 décembre 1997, JT 1999, 73‐86. 



 
 

 
564 
 

F. DEHOUSSE en T. ZGAJEWSKI, "Les nouveaux développements de  la réglementation des télécommunications en Belgique (1999‐
2003)”, JT 2003, 21, 425‐433.  

F. DEHOUSSE  en T.  ZGAJEWSKI,  “Le  secteur  des  télécommunications  en Belgique  : quel bilan  après  cinq  ans  de  concurrence?”, 
C.H.CRISP 2003, vol. 36/37, nr. 1821‐1822, 7‐92. 

F. DEHOUSSE en T. ZGAJEWSKI, “The 2003 Electronic Communications Framework: What Has Happened?”, Stud.Dipl. 2006, vol. LIX, 
nr. 3, 7. 

F.  DE  LA  VALLÉE,  “Neuf  mois  après  la  libéralisation  peut‐on  parler  de  véritable  concurrence  sur  le  marché  belge  des 
télécommunications?”, Rev. Ubiquité 1998, 121‐125.  

B. DELVAUX, “De specifieke beroepsprocedure tegen de beslissingen van de CREG”, in T. VANDEN BORRE (ed.), De vrijmaking van de 
elektriciteits‐ en gasmarkt: de federale wetgeving in een stroomversnelling, Intersentia, Antwerpen, 2006, 211‐249. 

L. DERIDDER, “De beheerscontracten  in federaal, communautair en gewestelijk perspectief”,  in S. BAETEN, K. BYTTEBIER en K. LEUS 
(eds.), Onderneming van publiek recht, Antwerpen, Maklu, 2000, 267‐304. 

D.  DE  ROY,  “La  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  en  matière  de  responsabilité  civile  des  autorités  administratives: 
revirement ou affinement?”, noot bij Cass. 25 oktober 2004, JLMB 2005, 638‐650. 

A. DE RUITER, "Telecommunicatiebeleid. Nieuwe taak overheid: Telecommunicatie", I&I 1989, nr. 4, 44‐48. 

A.  DE  STREEL,  “The  Integration  of  Competition  Law  Principles  in  the  New  European  Regulatory  Framework  for  Electronic 
Communications” World Competition 2003, vol. 26, afl. 3, 489‐513.  

A. DE STREEL, “Market Definitions in the new European regulatory framework for electronic communications”, Info 2003, vol. 5, 
afl. 3, 27‐47. 

A. DE STREEL, "The New Concept of  ‘Significant Market Power’  in Electronic Communications: the Hybridisation of the Sectoral 
Regulation by Competition Law”, ECLR 2003, 535‐542. 

A. DE STREEL, “The New Concept Of ‘Significant Market Power’ “, ECLR 2003, 535‐542.  

A. DE STREEL, “A First Assessment of the New European Regulatory Framework for Electronic Communications”, C&S 2005, nr. 58, 
141‐170. 

A.  DE  STREEL,  “The  Relationship  between  Competition  Law  and  Sector  Specific  Regulation:  The  case  of  electronic 
communications’” Reflets et Perspectives 2008, nr. 1, 53‐70.  

A.  DE  STREEL,  “The  current  and  future  European  regulation  of  electronic  communications:  A  critical  assessment”, 
Telecommunications Policy 2008, volume 32, issue 11,  722‐734. 

A. DE STREEL, R. QUECK, "La  'puissance significative' nouvelle est arrivée! L'évolution de  la réglementation asymétrique dans  le 
secteur des communications électroniques", Rev.Ubiquité 2002, n° 13, 43‐71. 

A. DE STREEL, R. QUECK en Ph. VERNET, “Le nouveau cadre  réglementaire européen des  réseaux et services de communications 
électroniques“, CDE 2002, N° 3‐4, 243 – 314. 

W. DEVROE, “‘Universele dienstverlening’ als nieuwe manier van denken?”, SEW 2000, 82‐95. 

W. DEVROE, “De verhouding tussen mededingingsautoriteit en sectoriële toezichthouders in België” in J. STUYCK, W. DEVROE en P. 
WYTINCK (eds.), De nieuwe Belgische Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 127‐186. 

E. DOING, “Volledige mededinging in de telecommunicatiesector? Grenzen aan de regulering”, SEW 1998, 42‐52.  

E. DOMMERING, “Een nieuw maatpak voor de netwerkmarkten. Institutionele vormgeving van netwerken”, I&I 2002, nr. 4, 24‐33. 

E.  DOMMERING,  Toezicht  en  regulering  in  de  telecommunicatiemarkt  –  Een  analyse  van  sectorspecifiek  en  algemeen 
mededingingstoezicht, Amsterdam, IVIR, 2001, 111 p. 

E. DOMMERING, N. VAN EIJK, J. THEEUWES en F. VOGELAAR, “Toezicht en regulering  in de telecommunicatiemarkt – Een analyse van 
sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht”, Mediaforum 2001‐6, 186‐190. 

Ch. DOYLE, “Liberalizing Europe’s Network Industries: Ten Conflicting Priorities”, Business Strategy Review 1998, vol. 9, issue 3, 
55‐66. 

J. DUMORTIER,  'De hervorming van de Belgische telecommunicatiemarkt, Overzicht van Titel I, II en III van de Wet van 21 maart 
1991 betreffende de economische overheidsbedrijven', Computerr. 1991, 234‐243. 



 
 

 
565 
 

J. DUMORTIER, en P. LAMBERT, “De wet van 19 december 1997 tot uitvoering van de Europese liberalisatierichtlijnen in het Belgisch 
telecommunicatierecht: een overzicht. Een bespreking van de belangrijkste bepalingen van de wet van 19 december 1997 tot 
invoering van de volledige mededinging op de Belgische telecommunicatierecht”, Computerr. 1998/2, 47‐55. 

N. ECONOMIDES, “The Economics of Networks”, International Journal of Industrial Organization 1996, 14, 673‐699. 

M. ELST, « Bevoegdheidsverdeling inzake grondrechten in het algemeen en het recht van antwoord in het bijzonder », bijlage bij 
Verslag namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken uitgebracht door mevrouw 
Mieke Van Hecke over de Gedachtewisseling over de problematiek van de bevoegdheidsverdeling  inzake grondrechten, naar 
aanleiding van de motie van de heren Carl Decaluwe en Ludwig Caluwé betreffende een belangenconflict, Hand. Vl.Parl., 2000‐
01, 21 maart 2001, nr. 641/1, 9‐11. 

W.  ESCHWEILER,  “Die  Regulierungsbehörde  im  Spannungsfeld  zwischen  Unabhängigkeit  und Weisungsunterworfenheit”,  K&R 
2001, 5, 238‐242. 

E.  FATÔME et A. MÉNÉMENIS,  "Concurrence  et  liberté d’organisation des personnes publiques : éléments d’analyse", AJDA, 16 
januari 2006, 67‐ 73. 

G.R. FAULHABER, "Public policy in telecommunications: The third revolution", Information Economics and Policy 1995, 251‐281. 

D.  GERADIN,  ‘Institutional  Aspects  of  EU  Regulatory  Reforms  in  the  Telecommunications  sector:  an  Analysis  of  the  Role  of 
National Regulatory Authorities’, Jounal of Network Industries 2000, vol. 1, no. 1, 5‐32. 

D. GERADIN,  ‘The Opening of State Monopolies  to Competition: Main  Issues of  the  Liberalization Process’,  in D. GERADIN, The 
Liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 181‐205. 

D. GERADIN en C. HUMPE, “Regulatory Issues in Establishment and Management of Communications Infrastructure: the Impact of 
Network Convergence”, Jounral of Network Industries 2002, 99‐127. 

D. GERADIN en P. LAROUCHE, « L’application décentralisée du droit de la concurrence dans les secteurs libéralisés – l’exemple des 
communications  électroniques »,  in  P.  NIHOUL  (ed.),  La  décentralisation  dans  l’application  du  droit  de  la  concurrence, 
Brussel, Bruylant, 2004, 165‐190. 

Ph. GERARD,  R. QUECK,  P.  VALCKE  en D.  STEVENS,  "Réglementation  des  réseaux  et  services  de  communications  électroniques  ‐ 
Perspectives européennes et enjeux pour la Belgique fédérale", AM 2002‐3, 257‐272. 

M.  GEUS  en  G.‐J.  ZWENNE,  “Het  Europese  telecommunicatierecht  na  24  juli  2003  en  de  gevolgen  voor  de  Nederlandse 
wetgeving”, Mediaforum 2002, afl. 6, 196‐205. 

D. GILLIS, “Netwerkneutraliteit: de VS. en de EU?”, Computerr. 2008, afl. 2, 57‐61. 

C. HENRY, "Public Service and Competition in the European Community Approach to communications networks", Oxford Review 
of economic policy 1993, 45‐66.  

H. JACQUEMIN, E. MONTERO en S. PIRLOT DE CORBION, « Le droit de réponse dans les médias », RDTI 2007, nr. 27, 31‐66. 

F. JONGEN, "Répartition des compétences et radiodiffusion: et  un, et deux, et trois zéros ?" (noot onder GwH 6 november 2002, 
nr. 156/2002), AM 2003, 127‐129. 

J. JOST en R. QUECK, “Communications électroniques et répartition des compétences: chantiers importants en cours”, RDTI 2009, 
5‐27. 

F. JUDO, “Heterogene bevoegdheidspakketten als bron van verplichte samenwerking”, RABG 2005, afl. 5, 414‐419. 

T. KIESSLING en Y. BLONDEEL, “The EU regulatory framework in telecommunications. A critical analysis”, Telecommunications Policy 
1998, vol. 22, nr. 7, 571‐592. 

E. KOSTA, en P. VALCKE, "Retaining the data retention directive", CLSR 2006, 370‐380. 

R. KOVAR, “Droit communautaire et service public: esprit d’orthodoxie ou pensée laïcisée", RTD Eur. 1996, 215‐242 en 493‐533. 

KPE LASOK, “Appeals under the new regulatory framework the in Electronic Communications Sector”, EBLRev 2005, afl. 16, 787‐
801. 

Y. KREINS, « Les pouvoirs implicites au sens de l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 – Une erreur législative ? », JT 1985, 
477‐487. 



 
 

 
566 
 

P. LAROUCHE, ‘Telecommunications’, in D. GERADIN, The Liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, Den 
Haag, Kluwer Law International, 2000, 15‐47. 

P. LAROUCHE, “A closer  look at some assumptions underlying EC Regulation of Electronic Communications”, JONI 2002, 3, 129‐
149. 

P. LAROUCHE, “Coordination of European and Member State Regulatory Policy: Horizontal, Vertical and Transversal Aspects”,  in 
D. GERADIN,  R. MUÑOZ  en N.  PETIT  (eds.),  Regulation  through Agencies  in  the  EU. A  new  Paradigm  of  European Governance, 
Cheltenham (UK) & Northampton (USA), Edward Elgar, 2005, 164‐179. 

P. LAROUCHE en S. LAVRIJSSEN, “EG‐regulering van elektronische communicatie. Een kritische beschouwing van de onderliggende 
aannames van de EG‐regelgeving betreffende de elektronische communicatie”, SEW 2002, alf. 7/8, 258‐268. 

B. LASSERRE, “L’Autorité de regulation des telecommunications (ART)”, AJDA 1997, 224‐228. 

S. LAVRIJSSEN‐HEIJMANS en L. HANCHER, “Europese regulators in de netwerksectoren: revolutie of evolutie?”, SEW 2007, 447‐463. 

K. LENAERTS, “Regulating the Regulatory Process: Delegation of Powers  in the European Community”, E.L.Rev. 1993, nr. 18, 23‐
49. 

K. LENAERTS en A. VERHOEVEN, “Institutional Balance as a Guarantee for Democracy in EU Governance”, in C. JOERGES en R. DEHOUSSE 
(red.), Good Governance in Europe’s Integrated Market, Oxford, Oxford University Press, 2002, 44‐88. 

H. MATTHIJS, “De federale overheidsbedrijven: een analyse van de wet van 21 maart 1991”, TBP 2000, nr. 6, 425‐448. 

W. MELODY, “Telecommunication reform: which sectors to privatize?”, Telecommunication Journal 1992, vol. 59, 289‐300. 

W. H. MELODY, ‘On the meaning and importance of ‘independence’ in telecom reform’, Telecommunications Policy 1997, vol. 21, 
no. 3, 195‐199. 

W. H. MELODY, “Policy objectives and Models of Telecom Regulation” in W. H. MELODY (ed), Telecom Reform: Principles Policies 
and Regulatory Practices, Technical University of Denmark Lyngby, 1997, 11‐24. 

W.H. MELODY, ‘Telecom reform: progress and prospects’, Telecommunications Policy 1999, vol. 23, 7‐34 

R. MOERENHOUT, “De samenwerking tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten. Recente ontwikkelingen”, 
TBP 1996, 271‐283. 

R. MOERENHOUT, “De samenwerking tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten (1996‐2000), TBP 2001, 595‐
623. 

L.  MOURLON  BEERNAERT,  "La  convergence  des  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  et  la  répartition  des 
compétences en matière de télécommunications au sens large", RDTI 2000, nr. 5, 68‐98. 

M. NAFTEL,  "The  natural  death of  a  natural monopoly:  competition  in  EC  Telecoms  after  the  telecommunications  terminals 
judgement", ECLR 1993, 105‐113. 

Ph.  NICOLAÏDES,  “Regulation  of  Liberalised  Markets:  A  New  Role  for  the  State?  (or  How  to  Induce  Competition  Among 
Regulators)”,  in D. GERADIN, R. MUÑOZ en N. PETIT (eds.), Regulation through Agencies  in the EU. A new Paradigm of European 
Governance, Cheltenham (UK) & Northampton (USA), Edward Elgar, 2005, 23‐43. 

P. NIHOUL, « La radio et la télévision face au juge constitutionnel », Ann.dr.Louvain 1987, 134‐146. 

P.  NIHOUL,  “Les  relations  entre  libéralisation  et  protection  des  consommateurs.  Une  analyse  fondée  sur  l’étude  du  cadre 
réglementaire relatif aux communications électroniques dans la Communauté européenne, REDC 2009, afl. 2‐3, 439‐467. 

A. OTTOW, “De bevoegdheidsverdeling tussen OPTA en de civiele rechter”, Mediaforum 2002, 10, 316‐319. 

A. OTTOW, “Over toezicht en rechtsbescherming: de omissies in de Telecommunicatiewet”, Mediaforum 2002, 4, 108‐113. 

A. OTTOW, “Dispute resolution under the new European Framework”,  in E.J. DOMMERING en N. VAN EIJK   (eds.), The round table 
expert group on telecommunications law. Conference papers, Amsterdam, Otto Cramwinckel Uitgever, 2005, 191‐221.  

L.  PARRET,  Do  We  (Still)  Know  What  We  are  Protecting?,  TILEC  Discussion  Paper  No.  2009‐010, 
http://ssrn.com/abstract=1379342. 

W.  PAS,  “De  door  de  Grondwet  aan  de  wet  voorbehouden  aangelegenheden.  Vroeger  en  nu”  in  A.  ALEN  (ed.),  De  vijfde 
staatshervorming van 2001, Brugge, 2002, 25‐63. 



 
 

 
567 
 

W. PAS, “Federale  loyauteit, de bevoegdheid  inzake  toerisme en unicommunautaire  reisbureaus. Enkele bedenkingen bij het 
arrest 119/2004 van het Grondwettelijk Hof”, TBP 2005, afl. 3, 147‐164. 

P.  PEETERS,  “Enkele  algemene  problemen  van  bevoegdheidsverdeling  en  bevoegdheidsuitlegging  na  de  tweede  Belgische 
Staatshervorming”, in A. ALEN, en L.P. Suetens, (ed.), Zeven knelpunten na zeven jaar Staatshervorming, Brussel, Story‐Scientia, 
1988, 53‐80. 

P. PEETERS,  “De goede  trouw  in het  federaal Belgisch  grondwettelijk  recht”, preadvies  voor de XXXIV‐ste  conferentie  van de 
Vlaamse Juristenvereniging 1990, RW 1989‐1990, 1141‐1156  

P.  PEETERS,  “De  arresten  van  het  Arbitragehof  van  25  januari  1990  en  7  februari  1991.  Een  bevoegdheidsrechtelijke 
aardverschuiving in het medialandschap”, TBP 1991, 410‐415.  

P. PEETERS, “De bevoegdheidsverdeling en het  recht van antwoord – Kanttekeningen bij het arrest van 28 mei 1991  van het 
Arbitragehof”, RW 1991‐1992, 481‐484. 

P. PEETERS, “Le principe de la loyauté fédérale: une métamorphose radicale”, APT 1994, 239‐243. 

P. PEETERS, “…En de boer, hij ploegde voort… Een decennium lang federale loyauteit”,  in Liber Amicorum Jean‐Pierre de Bandt, 
Brussel, Bruylant, 2004, 889‐906. 

N.  PETIT,  “The  Proliferation  of National  Regulatory Authorities  alongside  Competition Authorities: A  Source  of  Jurisdictional 
Confusion?”,  in D. Geradin, R. Muñoz en N. Petit (eds.), Regulation through Agencies  in the EU. A new Paradigm of European 
Governance, Edward Elgar, Cheltenham (UK) & Northampton (USA), 2005, 180‐212. 

S. POLSTER en M. BRANDL, ‘The new concept of Market Dominance  in the Proposed E.U. Telecommunications Framework’, CTLR 
2001, 216‐ 219. 

Y. POULLET en F. VANDEMENSBRUGGHE,  ‘Service universel ou public dans  la politique européenne des  télécommunications’, C&S 
1995/17, 11‐54. 

L.  RAPP,  “La  politique  de  libéralisation  des  services  en  Europe,  entre  service  public  et  service  universel”,  Revue  du Marché 
commun et de l’Union européenne, juni‐juli 1995, nr. 389, 352‐357. 

L. RAPP, “Public Service or universal service?”, Telecommunications Policy 1996, vol. 20, no. 6, 391‐397. 

R.  QUECK,  “Vers  de  nouveaux  rivages  et  d’autres  cieux?!  De  quelques  évolutions  réglementaires  à  suivre  en  matière  de 
télécommunications, radiodiffusion, convergence", Rev. Ubiquité 1998, 105‐110. 

R. QUECK, “The future of national telecommunications regulatory authorities”, Info 2000, vol. 2, nr. 3, 251‐269.  

R. QUECK en Q. COPPIETERS ‘T WALLANT, “La compétence de la Communauté germanophone en matière de radiodiffusion aux prises 
avec  le progrès  technologique”,  in K. STANGHERLIN  (ed.),  La Communauté germanophone de Belgique – Die Deutschsprachige 
Gemeinschaft Belgiens, Brussel, La Charte, 2005, 414 – 415. 

R. QUECK, P. VALCKE,  i.s.m. Q. COPPIETERS T’WALLANT, "L’arrêt de  la Cour d’arbitrage du 14  juillet 2004: percée ou  impasse" (noot 
onder GwH 14 juli 2004, nr. 132/2004), RDTI 2005, nr. 21, 57‐93. 

G. ROSOUX, « Le maintien des ‘effets’ des dispositions annulées par la Cour d’arbitrage: théorie et pratique », in Liber Amicorum 
Paul Martens – L’humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité ?, Brussel, Larcier, 2007, 439‐456. 

R. RYCKEBOER, “Samenwerkingsakkoorden en onderwijs. Een  toets voor het coöperatief  federalisme?”, TORB 1992‐93, 183 en 
190‐192. 

J. SCHERER, ‘Die Umgestaltung des europäischen und deutschen Telekommunikationsrechts durch das EU‐Richtlinienpaket – Teil 
I’, K&R 2002, Heft 6, 279‐280. 

J. STASSEN en M. HERBIET, ‘L’intervention de l’Etat dans l’économie en Belgique’, RISA 1979, 349‐366. 

W. SAUTER, “Van Staat naar markt: toezicht op de ontwikkeling van marktwerking in de telecommunicatiesector”, SEW 2001, 86‐
98. 

J. SCHERER, “1999 Review: toward a new regulatory framework”,  Info 2000, vol. 2, nr. 3, 313‐328. 

C. SCHURMANS, “Les recours juridictionnels contre les décisions des autorités de régulation dans le secteur des Communications 
électroniques en Belgique”, RDTI 2007, nr. 27, 67‐83. 



 
 

 
568 
 

R. SCHÜTZ en T. ATTENDORN, ‘Das neue Kommunikationsrecht der Europäischen Union – Was muss Deutschland änderen?’, MMR 
2002, 4, 1‐56. 

M. SINT, “De overheid als speler op de telecom markt”, I&I 1994, 13‐19. 

J.M.  SMITS  en  J.  DE  VRIES,  “Het  lagenmodel.  Een  toekomstvaste  basis  voor  inrichting  en  regulering  van  de 
telecommunicatiemarkt”, I&I 1993, nr. 3, 48‐55. 

J. STEENBERGEN, “Na her‐regulering nu de‐regulering? Een nieuwe generatie  telecommunciatieregels en de wisselwerking met 
een vernieuwd mededingingsrecht”, SEW 2001, 82‐85. 

J. STEENBERGEN, “De institutionele bepalingen” in J. STUYCK, W. DEVROE en P. WYTINCK (eds.), De nieuwe Belgische Mededingingswet 
2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 5‐19. 

D.  STEVENS,  "Kort  Nieuws:  Telecommunicatie.  Ministerraad  12  juni:  Coördinatie  en  uitvoering  Wet  van  21  maart  1991", 
Computerr. 1998/5, 255‐256. 

D.  STEVENS,  "De  telecommunicatiereglementering  in België",  in  J. DUMORTIER  (ed.), Recente ontwikkelingen  in  informatica‐  en 
telecommunicatierecht, Brugge, die Keure, 1999, 261‐297. 

D. STEVENS,    "Institutional aspects of Electronic Communications Regulation", in J. DUMORTIER, F. ROBBEN, & M. TAEYMANS (eds.), A 
Decade of Research @ the Crossroads of Law and ICT, Brussel, Larcier, 2001, 241‐255. 

D. STEVENS, "De bevoegdheidverdeling  in de elektronische communicatie: van uit de hand gelopen schietincident tot nucleaire 
ramp?" (noot onder GwH 14 juli 2004 en 22 september 2004, resp. nrs. 132/2004 en 155/2004), AM 2005, 159‐166. 

D.  STEVENS,  K.  LEFEVER,  P.  VALCKE  en D.  BRAECKEVELT,  “Structuur  en  Krachtlijnen  van  het Nieuwe  Vlaamse Mediadecreet”,  AM 
2009/05 (te verschijnen). 

D. STEVENS, C. UYTTENDAELE, en P. VALCKE (i.s.m. R. QUECK)    "De implementatie van de communicatierichtlijnen in België: kwintet 
of kakofonie?", Computerr. 2003/1, 44‐61. 

D. STEVENS en P. VALCKE, “Basisbegrippen van Belgisch  telecommunicatierecht”, Mediarecht, Telecommunicatie en Telematica, 
2000, afl. 13, 107‐140. 

D. STEVENS & P. VALCKE "Basisbegrippen van Europees Telecommunicatierecht", Mediarecht, Telecommunicatie en Telematica, 
2001, afl. 16, 79‐110. 

D. STEVENS en P. VALCKE, "Recente ontwikkelingen Telecommunicatierecht”, AM 2000, 244‐258. 

D. STEVENS en P. VALCKE, "NRAs (and NCAs?): Cornerstones for the Application of the New Electronic Communications Regulatory 
Framework", C&S 2003, no. 50, 159 – 189  

D.  STEVENS en P. VALCKE, "Verplichte  samenwerking  in de elektronische‐communicatiesector: wat baten  kaars en bril..."  (noot 
onder GwH 8 november 2006, nr. 163/2006), TBH 2007, 227‐232 

D. STEVENS, P. VALCKE, en J. DUMORTIER, "Utility Regulation in Belgium ‐ Telecommunications", in Utility Regulation 1999, Londen, 
Privatisation International, 1999, p.60‐69.  

D.  STEVENS, P. VALCKE,  E.  LIEVENS en R. QUECK,  "De nieuwe wet  van 13  juni 2005 betreffende de  elektronische  communicatie: 
laattijdige leerling in overambitieuze Europese klas?", AM 2006/02, 161‐176. 

B.  STULENS,  “De  nieuwe  Belgische Mededingingswet.  Enkele  bemerkingen  bij  de  institutionele  architectuur”  in  J.  STUYCK, W. 
DEVROE en P. WYTINCK (eds.), De nieuwe Belgische Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 103‐114. 

J.  STUYCK,  “Restrictieve  mededingingspraktijken”  in  J.  STUYCK,  W.  DEVROE  en  P.  WYTINCK  (eds.),  De  nieuwe  Belgische 
Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 21‐62. 

L.P. SUETENS, “«Bundestreue» in het Belgisch Grondwettelijk Recht”, RW 1989‐1990, 1157. 

J.  SOETENHORST‐DE  SAVORNIN  LOHMAN  en  H.J.  DE  RU,  “1.  Deregulering  en  rechtspleging. 
Georganiseerde  regelgeving;  organisatie  rechtelijke  aantekeningen  bij  deregulering”,  in  NEDERLANDSE  JURISTEN‐VERENIGING, 
Handelingen der Nederlandse juristen‐vereniging, Zwolle, Tjeenk Willink, 1984, 1‐142. 

X. TATON, “Les recours objectifs de pleine juridiction et les pouvoirs limités du juge judiciaire”, AM 2005, afl. 8, 799‐809. 

M. TAYLOR and S. BEDNARCZYK, “Regulatory  institutions and processes  in telecommunications”, Telecommunications Policy 1993, 
nr. 9, 650‐676. 



 
 

 
569 
 

S. TAYLOR, “Article 90 and Telecommunications Monopolies”, ECLR 1994, 322‐334. 

S. TAYLOR, “European Commission’s Draft Guidelines on Market Analysis and the Calculation of Significant Market Power: the 
Extension of Tetra Pak II to Regulation”, CTLR 2001, 129‐135. 

C. UYTTENDAELE, “Rechtsonzekerheid troef op de Vlaamse infosnelweg”, Computerr. 1995, nr. 5, 194‐198. 

C. UYTTENDAELE, “Telecommunicatie, omroep en nieuwe media in het federale België: wie is bevoegd?”, Mediarecht 1996, afl. 7, 
77‐98.  

C. UYTTENDAELE, “Federale bevoegdheden t.a.v. lokale radio’s”, noot onder Rb. Brussel, 28 november 1997, AM 1998, 250‐254. 

C. UYTTENDAELE, “Moeilijke tijden voor het federale (omroep)frequentiebeleid”, noot onder Brussel 11 april 2000 en Gent 2 juni 
1999, AM 2000, 455‐460.  

C. UYTTENDAELE, ‘Reglementering van mobiele telecommunicatie in België: recente ontwikkelingen’, in J. DUMORTIER (ed.), Recente 
ontwikkelingen in informatica‐ en telecommunicatierecht, Brugge, Die Keure, 1999, 347‐377. 

C. UYTTENDAELE en W. CALLENS, “Het juridisch statuut van satellietgrondstations”, Mediarecht 1998, afl. 10, 91. 

C. UYTTENDAELE en P. VALCKE, “De kwalificatie van  interactieve  informatiediensten als omroep:  loopt het Belgische Arbitragehof 
voor op Europa?, noot onder GwH 6 november 2002, nr. 156/2002, Mediaforum 2003/3, 112‐116. 

C. UYTTENDAELE, J. VAN NIEUWENHOVE en P. VALCKE, "De aanzet van het Arbitragehof tot een klaardere definitie van omroep: een 
vingerwijzing voor verdere audiovisuele ontwikkelingen?", noot onder GwH 31 oktober 2000, nr.109/2000, AM 2001, nr. 1, 130‐
139.  

P. VALCKE, "De telecommunicatiereglementering in België. Bescherming van de gebruikers en van de eerlijke mededinging (met 
case  study:  ontbundeling  van  het  aansluitnet)",  in  J.  DUMORTIER  (ed.),  Recente  ontwikkelingen  in  informatica‐  en 
telecommunicatierecht, Brugge, die Keure, 1999, 299‐345. 

P. VALCKE, "There's no such thing as a free Internet", in J. DUMORTIER, F. ROBBEN en M. TAEYMANS (ed.), A decade of research @ the 
crossroads of Law and IT, Brussel, Larcier, 2001, 303‐327. 

P. VALCKE, « Kapitel I : Länderbericht Belgien », in P. VALCKE, W. HINS, R. ELLGER, Fernsehen im Breitbandkabel. Ein Rechtsvergleich. 
Die Regulierung  in Belgien, Grossbritannien, den Niederlanden und den USA, Schriftenreihe der Landesmedienanstalten, Band 
27, Berlin, Vistas Verlag GMBH, 2003, 17‐120. 

P. VALCKE, ‘Netwerk neutraliteit: First Amendment of hoax?’, Computerr. 2006, afl. 5, 242. 

P. VALCKE, “De rol van de Raad voor de Mededinging in de telecommunicatiesector” in J. STUYCK, W. DEVROE en P. WYTINCK (eds.), 
De nieuwe Belgische Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 187‐196. 

P. VALCKE, L. HOU, D. STEVENS en E. Kosta "Guardian Knight or Hands Off: The European Response to Network Neutrality. Legal 
Considerations on the Electronic Communications Reform", C&S 2008, n° 72, 89‐112. 

P. VALCKE en E. KOSTA, “La directive à la conservation de données de trafic (Traduction: Marie‐Hélène Boulanger)”, RDTI 2006, nr. 
26, 307‐328. 

P. VALCKE en D. STEVENS, “Nieuwe wetgeving telecommunicatie”, Computerr.  1999, 344‐347. 

P. VALCKE, D. STEVENS, en  J. DUMORTIER, "Van Tele‐communicatie naar Elektronische Communicatie  ‐ Een eerste verkenning van 
het nieuwe Europese kader voor de elektronische‐communicatiesector", RW 2002‐2003, 841‐857. 

P. VALCKE en D. STEVENS, “Graduated Regulation of ‘Regulatable’ Content and the European Audiovisual Media Services Directive 
‐ One small step for the industry and one giant leap for the legislator?”, Telematics & Informatics 2007, afl. 4, 282‐302. 

P. VALCKE, en D. STEVENS, "Gemeenten niet langer toegestaan te delen in de telecomwinsten...?", noot onder Gent 15 september 
2006, Computerr. 2007, afl. 2, 120 ‐ 128. 

P. VALCKE, en D. STEVENS, "Marktregulering in de telecommunicatiesector: hof van beroep verfijnt institutionele en procedurele 
aspecten" (noot onder Brussel, 1 juni 2007), TBH 2008/9, 821‐833 

P. VALCKE, D. STEVENS en J. DUMORTIER,  "Juridische kanttekeningen bij de Leuvense 'Kabeloorlog'", AM 1998/3, 192‐212. 

P.  VALCKE,  D.  STEVENS  en  J.  DUMORTIER,  “Een  aparte  interconnectieregeling  voor  Internetverkeer?  Een  beschrijving  van  de 
problematiek in België en analyse van oplossingen in het buitenland”, Computerr.  1999, 289‐299. 



 
 

 
570 
 

P. VALCKE, D. STEVENS, E. LIEVENS, en K. LEFEVER, "Hoofdstuk 1. Communicatierecht"  in P. VALCKE, en J. DUMORTIER (eds.), Trends  in 
Digitale Televisie: Juridische Uitdagingen, Brugge, die Keure, 2008, 1‐120. 

P. VALCKE & C. UYTTENDAELE  , “De kwalificatie van  interactieve  informatiediensten als omroep:  loopt het Belgische Arbitragehof 
voor op Europa?”, Mediaforum 2003/3, 114‐116. 

P. VALCKE en K. VERSTRAETE,  “Ontbundeling  van het aansluitnet. De  ‘local  loops’, de havens  van de  telecommunicatiemarkt?”, 
Mediarecht 1999, afl. 11, 55‐85.  

P. VALCKE en M. VAN BOSSTRAETEN, "Spelregels voor semafonie in België. Wordt er nog gebiept?", Mediarecht 1999, 101‐126. 

A.M. VAN DEN BOSSCHE, “Geween en tandengeknars te Brussel: De rechterlijke controle op de toepassing en de handhaving van 
het mededingingsrecht in België”, RW 2009, 1026‐1042. 

R. VAN DEN HOVEN VAN GENDEREN, “De Commissie‐richtlijn mededinging telecommunicatiediensten, breekijzer de facto monopolies 
of papieren tijger?”, Computerr. 1990, nr. 2, 60‐64.  

R. VAN DEN GENDEREN, “1998: de laatste stap in de liberalisering van telecommunicatie?”, I&I 1993, nr. 2, 42‐46. 

B. VAN DER HERTEN, “Tweehonderd jaar privatiseringsdebat in België. Historische reflectie over het wel en wee van de Belgische 
(tele)communicatiebedrijven”, Res Publica 1993, 73‐93. 

B. VAN DER HERTEN, “De verre voorlopers van Belgacom. Van optische naar elektrische telegrafie in België, 1803‐1850”, Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, nr. 3‐4, 5. 

N. VAN EIJK, “Audiovisuele mediadiensten en het internet”, Ars Aequi 2008, 549‐555. 

N. VAN EIJK, “Consumentenbescherming in de elektronische communicatiesector”, Mediaforum 2006, 338‐345. 

N. VAN EIJK, “Liberalisering van kabeltelevisienetten in Europees en Nederlands perspectief”, Mediaforum 1995, 68‐70. 

N. VAN EIJK, “Europese mediaregels. Een terugkeer naar overheidstoezicht op omroepprogramma’s?”, Nederlands  Juristenblad 
1989, 47‐51. 

N. VAN EIJK en D. STEVENS, “Rubriek telecommuncatie”, Computerr. 2007, 48‐51. 

N. VAN EIJK en D. STEVENS, “Rubriek telecommuncatie”, Computerr. 2007, 178‐181. 

N. VAN EIJK en D. STEVENS, “Rubriek telecommuncatie”, Computerr. 2007, 300‐302. 

N. VAN EIJK en D. STEVENS, “Rubriek telecommunicatie", Computerr. 2008, 172‐174. 

N. VAN EIJK en D. STEVENS, “Rubriek telecommuncatie”, Computerr. 2008, 314‐316. 

B. VANNEUVILLE, "Het aanleggen van telecommunicatie‐infrastructuur", Mediarecht, Telecommunicatie en telematica 1996, afl. 7, 
99. 

B. VANNEUVILLE, “Interconnectie”, Mediarecht, Telecommunicatie en telematica 1997, afl. 8, 91‐109. 

J. VAN NIEUWENHOVE, “Over  internationale verdragen, samenwerkingsakkoorden en de “Etablissement”. Enkele kanttekeningen 
bij de arresten 12/94, 17/94 en 33/94 van het Grondwettelijk Hof”, RW 1994‐95, 449‐457. 

J. VANTOMME, “Belgacom in het nieuwe telecommunicatielandschap”, Mediarecht, Telecommunicatie en telematica 1995, afl. 5, 
63‐91. 

J.  VELAERS,  « Het  Grondwettelijk  Hof :  ‘Een  Grondwettelijk  hof  met  een  beperkte  bevoegdheid’.  Een  overzicht  van  dertig 
maanden werking”,  in A. ALEN en L.P. SUETENS (eds.), Zeven knelpunten na zeven jaar Staatshervorming, Brussel, Story‐Scientia, 
1988, 143‐212. 

J. VELAERS, “De bevoegdheidsverdeling inzake radio en televisie (artikel 4, 6° BWHI) in het medialandschap van de 21
ste
 eeuw”, 

AM 2000, 228‐243 

P. WYTINCK, “Concentratiecontrole naar Belgisch mededingingsrecht (na de wetten van 10 juni 2006)” in J. STUYCK, W. DEVROE en 
P. WYTINCK (eds.), De nieuwe Belgische Mededingingswet 2006, Mechelen, Kluwer, 2006, 63‐97. 

T. ZGAJEWSKI, “Les  incertitudes  judiciaires dans  les télécommunications: un révélateur du malaise  juridictionnel belge  face à  la 
libéralisation européenne?”, JT 2000, 505‐516. 

T. ZGAJEWSKI and M. VAN BELLINGHEN, “Quelle réforme pour le régulateur des telecommunications en Belgique?”, Stud.Dipl. 2000, 

65 ‐ 67. 


