
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2017/20523]

31 JULI 2017. — Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betref-
fende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel
van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verlaging
van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienet-
werken met hoge snelheid (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

Zij voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2014/61/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake
maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektroni-
sche communicatienetwerken met hoge snelheid.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van de wet van 12 april 1965 betreffende
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

Art. 2. Artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer
van gasachtige producten en andere door middel van leidingen,
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, wordt aangevuld
met de bepalingen onder 74°, 75°, 76°, 77° en 78°, luidende :

“74°“elektronische communicatienetwerk met hoge snelheid” : een
elektronisch communicatienetwerk dat breedband-toegangsdiensten
kan leveren met snelheden van minstens 30 Mbps;

75° “niet-actieve infrastructuur” : elke vervoerleiding, elk gesloten
industrieel net, elke directe leiding, die niet bestemd is om zelf
gasachtige producten en andere door middel van leidingen te vervoe-
ren, alsook alle gebouwen, machines en bijhorende toestellen bestemd
of gebruikt voor een van de doeleinden opgesomd in artikel 2, § 1, die
elementen van een elektronisch communicatienetwerk met hoge snel-
heid kunnen onderbrengen zonder dat zij zelf een actief element van
het netwerk worden;

76° “instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastruc-
tuur” : de instantie voor geschillenbeslechting opgericht door het
samenwerkingsakkoord van 1 december 2016 om te zorgen voor de
gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2014/61/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging
van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwer-
ken met hoge snelheid;
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77° “centraal informatiepunt” : het KLIM-CICC-systeem (Federaal
Kabels en leidingen Informatie Meldpunt – Point de Contact fédéral
Information Câbles et Conduites) en elk ander centraal elektronisch
informatiepunt dat aanleiding geeft tot dezelfde informatierechten en
-plichten, opgericht of ontworpen bij decreet of ordonnantie;

78° “civiele werken” : het product van een geheel van bouwkundige
of civieltechnische werken dat bestemd is om als zodanig een
economische of technische functie te vervullen en dat een of meer
elementen van een niet-actieve infrastructuur omvat.”.
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Art. 3. In hoofdstuk IV van dezelfde wet wordt een afdeling IV
ingevoegd luidende “Afdeling IV. - Toegang tot niet-actieve infrastruc-
tuur met het oog op de aanleg van elektronische communicatienetwer-
ken met hoge snelheid en coördinatie van civieltechnische werken”.

Art. 4. In afdeling IV, ingevoegd bij artikel 3, wordt een arti-
kel 15/2sexies ingevoegd, luidende :

“Art.15/2sexies. § 1. Elke beheerder van niet-actieve infrastructuur
heeft het recht ondernemingen die elektronische communicatienetwer-
ken aanbieden of waaraan een vergunning voor het aanbieden ervan is
verleend, toegang te geven tot zijn niet-actieve infrastructuur met het
oog op de aanleg van elementen van elektronische communicatienet-
werken met hoge snelheid.

§ 2. Op schriftelijk verzoek van een onderneming die openbare
communicatienetwerken aanbiedt of waaraan een vergunning voor het
aanbieden ervan is verleend, willigt de beheerder van niet-actieve
infrastructuur de redelijke verzoeken om toegang tot zijn niet-actieve
infrastructuur in onder billijke en redelijke eisen en voorwaarden met
inbegrip van de prijs, met het oog op de aanleg van elementen van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid. Dat schrifte-
lijke verzoek bevat een nadere omschrijving van de elementen van het
project waarvoor om toegang wordt verzocht, met inbegrip van een
tijdschema.

§ 3. Elke weigering om toegang te verlenen, is gebaseerd op
objectieve, transparante en evenredige criteria, zoals :

1° de technische geschiktheid van de niet-actieve infrastructuur
waarvoor om toegang wordt verzocht voor het onderbrengen van de in
paragraaf 2 bedoelde elementen van elektronische communicatienet-
werken met hoge snelheid;

2° de beschikbaarheid van ruimte om andere elementen van het
vervoernet, van het gesloten industrieel net of van de directe leiding
van de beheerder van niet-actieve infrastructuur te huisvesten, de
toekomstige behoeften aan ruimte van de beheerder inbegrepen, of om
de in paragraaf 2 bedoelde elementen van de elektronische communi-
catienetwerken met hoge snelheid te huisvesten, waarbij onder meer
rekening wordt gehouden met de toekomstige behoeften aan ruimte,
die afdoende moeten worden aangetoond, van de onderneming die
openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan een vergun-
ning voor het aanbieden ervan is verleend, die het verzoek heeft
ingediend of met de elementen van netwerken van andere onderne-
mingen;

3° overwegingen met betrekking tot veiligheid en volksgezondheid;

4° de integriteit en veiligheid van de niet-actieve infrastructuur, met
name van kritieke nationale infrastructuur bedoeld in de wet van
1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke
infrastructuren;

5° het risico van ernstige verstoring van de geplande elektronische
communicatiediensten wanneer andere diensten via de niet-actieve
infrastructuur worden verstrekt;

6° de vraag of de beheerder van de niet-actieve infrastructuur
beschikt over levensvatbare alternatieve middelen voor het verlenen
van wholesaletoegang tot de fysieke niet-actieve infrastructuur die
geschikt zijn voor het aanbieden van elektronische communicatienet-
werken met hoge snelheid, op voorwaarde dat de toegang onder
billijke en redelijke voorwaarden wordt verleend.

Uiterlijk twee maanden vanaf de datum van ontvangst van het
volledige verzoek om toegang geeft de beheerder van de niet-actieve
infrastructuur de redenen voor de weigering op.

§ 4. Indien uiterlijk twee maanden vanaf de datum van ontvangst van
het verzoek, toegang wordt geweigerd of geen overeenstemming wordt
bereikt over specifieke eisen en voorwaarden, met inbegrip van de prijs,
heeft elke partij het recht deze kwestie door te verwijzen naar de
instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuur.

Het eerste lid is van toepassing onverminderd de mogelijkheid voor
elke partij om bij geschillen de zaak aanhangig te maken bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die beslist als in kort geding,
overeenkomstig de procedure die bepaald is in artikel 15/2decies.
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§ 5. Dit artikel laat het eigendomsrecht van de eigenaar van de
niet-actieve infrastructuur, indien de beheerder van de niet-actieve
infrastructuur niet de eigenaar is, alsmede het eigendomsrecht van
derden, zoals landeigenaren en eigenaren van privaat eigendom,
onverlet. Dit artikel laat eveneens de verplichting voor de onderneming
die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan een ver-
gunning voor het aanbieden ervan is verleend, om de toelatingen en
vergunningen te bekomen die vereist zijn voor de aanleg van de
bestanddelen van zijn elektronisch communicatienetwerk met hoge
snelheid, onverlet.”.

Art. 5. In dezelfde afdeling IV wordt een artikel 15/2septies inge-
voegd, luidende :

“Art.15/2septies. § 1. Iedere onderneming die openbare communica-
tienetwerken aanbiedt of waaraan een vergunning voor het aanbieden
van openbare communicatienetwerken is verleend, heeft op verzoek
recht op toegang tot de volgende minimuminformatie met betrekking
tot de bestaande niet-actieve infrastructuur van de beheerder van een
niet-actieve infrastructuur, teneinde overeenkomstig artikel 15/2sexies,
§ 2, een verzoek om toegang tot niet-actieve infrastructuur in te dienen :

1° locatie en route;

2° aard en huidig gebruik van de infrastructuur; en

3° een contactpunt.

De onderneming die om toegang verzoekt, specificeert het gebied
waarin wordt overwogen om elementen van elektronische communi-
catienetwerken met hoge snelheid aan te leggen.

Een beperking van de toegang tot de in het eerste lid 1 bedoelde
minimuminformatie wordt gemotiveerd en uitsluitend toegestaan
indien dit noodzakelijk wordt geacht met het oog op de veiligheid en
integriteit van de niet-actieve infrastructuur, de nationale veiligheid, de
volksgezondheid of de openbare veiligheid, de vertrouwelijkheid en de
bescherming van handels- en bedrijfsgeheimen.

§ 2. Indien de in paragraaf 1 bedoelde minimuminformatie niet via
het centrale informatiepunt beschikbaar is, biedt de beheerder van de
niet-actieve infrastructuur op specifiek schriftelijk verzoek van een
onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waar-
aan vergunning voor het aanbieden van openbare communicatienet-
werken is verleend, toegang aan tot dergelijke informatie.

In dat verzoek wordt gespecificeerd in welk gebied de aanleg van
elementen van elektronische communicatienetwerken met hoge snel-
heid wordt overwogen.

Toegang tot informatie moet binnen twee maanden vanaf de datum
van ontvangst van het schriftelijk verzoek worden verleend, waarbij
evenredige, niet-discriminerende en transparante voorwaarden wor-
den gehanteerd, onverminderd de beperkingen overeenkomstig para-
graaf 1.

§ 3. Op specifiek, schriftelijk verzoek van een onderneming die
openbare communicatie-netwerken aanbiedt of waaraan vergunning
voor het aanbieden van openbare communicatienetwerken is verleend,
gaat de beheerder van een niet-actieve infrastructuur in op redelijke
verzoeken tot inspecties ter plaatse van specifieke elementen van zijn
niet-actieve infrastructuur. In dat verzoek worden de elementen van het
betrokken netwerk gespecificeerd met het oog op de aanleg van
elementen van elektronische communicatienetwerken met hoge snel-
heid.

Inspecties ter plaatse van de gespecificeerde elementen van de
niet-actieve infrastructuur moeten uiterlijk één maand vanaf de datum
van ontvangst van het schriftelijk verzoek worden toegestaan, waarbij
evenredige, niet-discriminerende en transparante voorwaarden wor-
den gehanteerd, onverminderd de beperkingen overeenkomstig para-
graaf 1. De personen die de toestemming gekregen hebben moeten de
procedures en veiligheidsmaatregelen die hun worden meegedeeld,
nauwgezet naleven.

§ 4. Wanneer een geschil ontstaat in verband met de in dit
artikel vermelde rechten en verplichtingen, heeft elke partij bij het
geschil het recht het geschil door te verwijzen naar de instantie voor
geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuur.

Het eerste lid is van toepassing onverminderd de mogelijkheid voor
elke partij om bij geschillen de zaak aanhangig te maken bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die beslist als in kort geding,
overeenkomstig de procedure die bepaald is in artikel 15/2decies.

§ 5. Wanneer zij overeenkomstig dit artikel toegang krijgen tot
informatie, nemen de ondernemingen die openbare communicatienet-
werken aanbieden of waaraan vergunning voor het aanbieden van
openbare communicatienetwerken is verleend, de nodige maatregelen
ter bescherming van vertrouwelijkheid en handels- en bedrijfsgehei-
men.”.
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Art. 6. In dezelfde afdeling IV wordt een artikel 15/2octies inge-
voegd, luidende :

“Art.15/2octies. § 1. Onverminderd iedere bepaling ter regulering
van de coördinatie van civieltechnische werken in het openbaar
domein, ingevoerd bij decreet of ordonnantie, heeft de beheerder van
een niet-actieve infrastructuur het recht om met ondernemingen die
elektronische communicatienetwerken aanbieden of waaraan een ver-
gunning voor het aanbieden ervan is verleend, te onderhandelen over
overeenkomsten met betrekking tot de coördinatie van civieltechnische
werken met het oog op de aanleg van elementen van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid.

§ 2. De beheerder van een niet-actieve infrastructuur die, direct of
indirect, geheel of gedeeltelijk met overheidsgeld gefinancierde civiele
werken uitvoert, voldoet aan elk redelijk verzoek om onder transpa-
rante en niet-discriminerende voorwaarden de civiele werken te
coördineren, die gedaan worden door ondernemingen die openbare
communicatienetwerken aanbieden of waaraan vergunning voor het
aanbieden ervan is verleend, met het oog op de aanleg van elementen
van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid.

Dat verzoek kan worden ingewilligd, mits :

1° dit geen aanvullende kosten, daaronder begrepen kosten door
bijkomende vertragingen, met zich zal meebrengen voor de oorspron-
kelijk geplande civiele werken;

2° dit geen belemmering zal vormen voor de controle over de
coördinatie van de werken;

3° het verzoek om coördinatie zo spoedig mogelijk wordt gedaan, en
in ieder geval ten minste één maand voordat het definitieve project
wordt ingediend bij de bevoegde vergunningverlenende autoriteiten.

§ 3. Indien binnen een maand vanaf de datum van ontvangst van het
formele verzoek om overleg overeenkomstig § 2 geen overeenstem-
ming is bereikt over de coördinatie van civiele werken, heeft elke partij
het recht de zaak door te verwijzen naar de instantie voor geschillen-
beslechting inzake netwerkinfrastructuur.

Het eerste lid is van toepassing onverminderd de mogelijkheid voor
elke partij om bij geschillen de zaak aanhangig te maken bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die beslist als in kort geding,
overeenkomstig de procedure die bepaald is in artikel 15/2decies.

Art. 7. In dezelfde afdeling IV wordt een artikel 15/2novies inge-
voegd, luidende :

“Art.15/2novies. § 1. Met het oog op onderhandelingen over over-
eenkomsten met betrekking tot de coördinatie van civiele werken als
bedoeld in artikel 15/2octies, stelt de beheerder van een niet-actieve
infrastructuur, op specifiek schriftelijk ingediend verzoek van een
onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waar-
aan vergunning voor het aanbieden van openbare communicatienet-
werken is verleend, de volgende minimuminformatie ter beschikking
over lopende of geplande civiele werken met betrekking tot zijn
niet-actieve infrastructuur waarvoor een vergunning is verleend,
waarvoor een vergunningsprocedure loopt of waarvoor binnen de
komende zes maanden een eerste aanvraag voor een vergunning bij de
bevoegde vergunningverlenende autoriteiten zal worden ingediend :

1° de locatie en het type werkzaamheden;

2° de betrokken elementen van de niet-actieve infrastructuur;

3° de geraamde datum voor de aanvang van de werkzaamheden en
de duur; en

4° een contactpunt.

In haar verzoek vermeldt de onderneming die openbare communi-
catienetwerken aanbiedt of waaraan vergunning voor het aanbieden
van openbare communicatienetwerken is verleend, het gebied waarin
de aanleg van elementen van elektronische communicatienetwerken
met hoge snelheid wordt overwogen. De beheerder van een niet-actieve
infrastructuur verleent uiterlijk twee weken vanaf de datum van
ontvangst van het schriftelijke verzoek de gevraagde informatie, onder
evenredige, niet-discriminerende en transparante voorwaarden.

Een beperking van de toegang tot de minimuminformatie wordt
gemotiveerd en uitsluitend toegestaan indien dit noodzakelijk wordt
geacht met het oog op de veiligheid en integriteit van de niet-actieve
infrastructuur, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de
openbare veiligheid, de vertrouwelijkheid en de bescherming van
handels- en bedrijfsgeheimen.
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§ 2. De beheerder van een niet-actieve infrastructuur kan het verzoek
overeenkomstig § 1 weigeren in de volgende gevallen :

1° hij heeft de gevraagde informatie in elektronisch formaat openbaar
gemaakt, of

2° de toegang tot dergelijke informatie is mogelijk via het centraal
informatiepunt.

§ 3. De beheerder van een niet-actieve infrastructuur stelt de in
§ 1 bedoelde minimuminformatie waar om is verzocht, ter beschikking
via het centraal informatiepunt.

§ 4. Wanneer een geschil ontstaat in verband met de in dit
artikel vermelde rechten en verplichtingen, heeft elke partij bij het
geschil het recht het geschil door te verwijzen naar de instantie voor
geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuur.

Het eerste lid is van toepassing onverminderd de mogelijkheid voor
elke partij om bij geschillen de zaak aanhangig te maken bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die beslist als in kort geding,
overeenkomstig de procedure die bepaald is in artikel 15/2decies.”

Art. 8. In dezelfde afdeling IV wordt een artikel 15/2decies inge-
voegd, luidende :

“Art.15/2decies. § 1. Het beroep bedoeld in artikel 15/2sexies, § 4,
tweede lid, 15/2septies, § 4, tweede lid, 15/2octies, § 3, tweede lid,
of 15/2novies, § 4, tweede lid, wordt op straffe van onontvankelijkheid
die ambtshalve wordt uitgesproken, ingesteld bij verzoekschrift dat
ondertekend wordt en ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van
Brussel wordt neergelegd. Het verzoekschrift wordt ter griffie neerge-
legd in evenveel exemplaren als er partijen in de zaak zijn.

§ 2. Binnen de drie werkdagen die volgen op de neerlegging van het
verzoekschrift wordt het verzoekschrift door de griffie van de recht-
bank van eerste aanleg te Brussel bij gerechtsbrief betekend aan de
partijen die door eiser voor de zaak worden opgeroepen.

Op elk ogenblik kan de rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor
de zaak alle andere personen ambtshalve oproepen wier situatie door
het beroep kan worden aangetast, om in het geding tussen te komen.

§ 3. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel bepaalt de termijnen
binnen dewelke de partijen elkaar hun geschreven opmerkingen
bezorgen en daarvan ter griffie kopie neerleggen. De rechtbank bepaalt
eveneens de datum van de debatten.

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel beslist binnen een termijn
van zestig dagen te rekenen vanaf de neerlegging van het verzoek-
schrift bedoeld in paragraaf 1.”

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van de wet van 29 april 1999
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Art. 9. Artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 21 juli 2016, wordt aangevuld met de bepalingen onder 63°, 64°,
65°, 66° en 67° luidende :

“63° “elektronische communicatie-netwerken met hoge snelheid” :
een elektronisch communicatienetwerk dat breedbandtoegangsdien-
sten kan leveren met snelheden van minstens 30 Mbps;

64° “niet-actieve infrastructuur” : elk element van een transmissienet,
van een gesloten industrieel net, van een aansluiting op deze netwer-
ken, van een verbinding, van een directe lijn, die elementen van een
elektronische communicatienetwerk met hoge snelheid kunnen onder-
brengen zonder dat zij zelf een actief element van het netwerk worden
zoals buizen, masten, kabelgoten, inspectieputten, mangaten, straatkas-
ten, gebouwen of ingangen in gebouwen, antenne-installaties, torens en
palen, uitgezonderd de exclusieve ruimten van de elektrische dienst in
de zin van het artikel 51 van het algemeen reglement op de elektrische
installaties, bij koninklijk besluit van 10 maart 1981 bindend gemaakt;
de kabels, ongebruikte glasvezels (dark fibre) inbegrepen, zijn geen
niet-actieve infrastructuur;

65° “instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastruc-
tuur” : de instantie voor geschillenbeslechting opgericht door het
samenwerkingsakkoord van 1 december 2016 om te zorgen voor de
gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2014/61/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging
van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwer-
ken met hoge snelheid;

66° “centraal informatiepunt” : het KLIM-CICC-systeem (Federaal
Kabels en leidingen Informatie Meldpunt – Point de Contact fédéral
Information Câbles et Conduites) en elk ander centraal elektronisch
informatiepunt dat aanleiding geeft tot dezelfde informatierechten en
-plichten, opgericht of ontworpen bij decreet of ordonnantie;
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67° “civiele werken” : het product van een geheel van bouwkundige
of civieltechnische werken dat bestemd is om als zodanig een
economische of technische functie te vervullen en dat een of meer
elementen van een niet-actieve infrastructuur omvat.”.

Art. 10. In dezelfde wet wordt een hoofdstuk IIIbis ingevoegd met
als titel “Hoofdstuk IIIbis IV. - Toegang tot niet-actieve infrastructuur
met het oog op de aanleg van elektronische communicatienetwerken
met hoge snelheid en coördinatie van civieltechnische werken”.

Art. 11. In hoofdstuk IIIbis, ingevoegd bij artikel 9, wordt een
artikel 14/1 ingevoegd, luidende :

“Art.14/1. § 1. Elke beheerder van niet-actieve infrastructuur heeft
het recht ondernemingen die elektronische communicatienetwerken
aanbieden of waaraan een vergunning voor het aanbieden ervan is
verleend, toegang te geven tot zijn niet-actieve infrastructuur met het
oog op de aanleg van elementen van elektronische communicatienet-
werken met hoge snelheid.

§ 2. Op schriftelijk verzoek van een onderneming die openbare
communicatienetwerken aanbiedt of waaraan een vergunning voor het
aanbieden ervan is verleend, willigt de beheerder van niet-actieve
infrastructuur voldoen aan redelijke verzoeken om toegang tot zijn
niet-actieve infrastructuur in onder billijke en redelijke eisen en
voorwaarden met inbegrip van de prijs, met het oog op de aanleg van
elementen van elektronische communicatienetwerken met hoge snel-
heid. Dat schriftelijke verzoek bevat een nadere omschrijving van de
elementen van het project waarvoor om toegang wordt verzocht, met
inbegrip van een tijdschema.

§ 3. Elke weigering om toegang te verlenen, is gebaseerd op
objectieve, transparante en evenredige criteria, zoals :

1° de technische geschiktheid van de niet-actieve infrastructuur voor
het onderbrengen van de in paragraaf 2 bedoelde elementen van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid;

2° de beschikbaarheid van ruimte om andere elementen van het
transmissienet, van het gesloten industrieel net, van de aansluiting of
van de directe leiding van de beheerder van niet-actieve infrastructuur
te huisvesten, de toekomstige behoeften aan ruimte van de beheerder
inbegrepen, of om de in paragraaf 2 bedoelde elementen van de
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te huisves-
ten, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de toekomstige
behoeften aan ruimte, die afdoende moeten worden aangetoond, van
de onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of
waaraan een vergunning voor het aanbieden ervan is verleend en die
het verzoek heeft ingediend of met de elementen van netwerken van
andere ondernemingen;

3° overwegingen met betrekking tot veiligheid en volksgezondheid;

4° de integriteit en veiligheid van de niet-actieve infrastructuur, met
name van kritieke nationale infrastructuur bedoeld in de wet van
1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke
infrastructuren;

5° het risico van ernstige verstoring van de geplande elektronische
communicatiediensten wanneer andere diensten via de niet-actieve
infrastructuur worden verstrekt;

6° de vraag of de beheerder van de niet-actieve infrastructuur
beschikt over levensvatbare alternatieve middelen voor het verlenen
van wholesaletoegang tot de fysieke niet-actieve infrastructuur die
geschikt zijn voor het aanbieden van elektronische communicatienet-
werken met hoge snelheid, op voorwaarde dat de toegang onder
billijke en redelijke voorwaarden wordt verleend.

Uiterlijk twee maanden vanaf de datum van ontvangst van het
volledige verzoek om toegang geeft de beheerder van de niet-actieve
infrastructuur de redenen voor de weigering op.

§ 4. Indien uiterlijk twee maanden vanaf de datum van ontvangst van
het verzoek, toegang wordt geweigerd of geen overeenstemming wordt
bereikt over specifieke eisen en voorwaarden, met inbegrip van de prijs,
heeft elke partij het recht deze kwestie door te verwijzen naar de
instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuur.

Het eerste lid is van toepassing onverminderd de mogelijkheid voor
elke partij om bij geschillen de zaak aanhangig te maken bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die beslist als in kort geding,
overeenkomstig de procedure die bepaald is in artikel 14/5.

78191MONITEUR BELGE — 09.08.2017 — BELGISCH STAATSBLAD
 h

ttp
://

w
w

w
.e

m
is

.v
ito

.b
e 

B
el

gi
sc

h 
S

ta
at

sb
la

d 
dd

 0
9-

08
-2

01
7 

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

dd



§ 5. Dit artikel laat het eigendomsrecht van de eigenaar van de
niet-actieve infrastructuur, indien de beheerder van de niet-actieve
infrastructuur niet de eigenaar is, alsmede het eigendomsrecht van
derden, zoals landeigenaren en eigenaren van privaat eigendom,
onverlet. Dit artikel laat eveneens de verplichting voor de onderneming
die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan een ver-
gunning voor het aanbieden ervan is verleend, om de toelatingen en
vergunningen te bekomen die vereist zijn voor de aanleg van de
bestanddelen van zijn elektronisch communicatienetwerk met hoge
snelheid, onverlet.”.

Art. 12. In hetzelfde hoofdstuk IIIbis wordt een arti-
kel 14/2 ingevoegd, luidende :

“Art.14/2. § 1. Iedere onderneming die openbare communicatienet-
werken aanbiedt of waaraan een vergunning voor het aanbieden van
openbare communicatienetwerken is verleend, heeft op verzoek recht
op toegang tot de volgende minimuminformatie met betrekking tot een
niet-actieve infrastructuur van de beheerder van een niet-actieve
infrastructuur, teneinde overeenkomstig artikel 14/1, § 2, een verzoek
om toegang tot niet-actieve infrastructuur in te dienen :

1° locatie en route;

2° aard en huidig gebruik van de infrastructuur; en

3° een contactpunt.

De onderneming die om toegang verzoekt, specificeert het gebied
waarin wordt overwogen om elementen van elektronische communi-
catienetwerken met hoge snelheid aan te leggen.

Een beperking van de toegang tot de minimuminformatie wordt
gemotiveerd en uitsluitend toegestaan indien dit noodzakelijk wordt
geacht met het oog op de veiligheid en integriteit van de niet-actieve
infrastructuur, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de
openbare veiligheid, de vertrouwelijkheid en de bescherming van
handels- en bedrijfsgeheimen.

§ 2. Indien de in paragraaf 1 bedoelde minimuminformatie niet via
het centrale informatiepunt beschikbaar is, biedt de beheerder van de
niet-actieve infrastructuur op specifiek schriftelijk verzoek van een
onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waar-
aan vergunning voor het aanbieden van openbare communicatienet-
werken is verleend, toegang aan tot dergelijke informatie.

In dat verzoek wordt gespecificeerd in welk gebied de aanleg van
elementen van elektronische communicatienetwerken met hoge snel-
heid wordt overwogen. Toegang tot informatie moet binnen twee
maanden vanaf de datum van ontvangst van het schriftelijk verzoek
worden verleend, waarbij evenredige, niet-discriminerende en transpa-
rante voorwaarden worden gehanteerd, onverminderd de beperkingen
overeenkomstig paragraaf 1.

§ 3. Op specifiek, schriftelijk verzoek van een onderneming die
openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan vergunning
voor het aanbieden van openbare communicatienetwerken is verleend,
gaat de beheerder van een niet-actieve infrastructuur in op redelijke
verzoeken tot inspecties ter plaatse van specifieke elementen van hun
niet-actieve infrastructuur, onverminderd de beperkingen beschreven
in paragraaf 1, derde lid. In dat verzoek worden de elementen van het
betrokken netwerk gespecificeerd met het oog op de aanleg van
elementen van elektronische communicatienetwerken met hoge snel-
heid.

Inspecties ter plaatse van de gespecificeerde elementen van de
niet-actieve infrastructuur moeten uiterlijk één maand vanaf de datum
van ontvangst van het schriftelijk verzoek worden toegestaan, waarbij
evenredige, niet-discriminerende en transparante voorwaarden wor-
den gehanteerd, onverminderd de beperkingen overeenkomstig para-
graaf 1. De personen die de toestemming gekregen hebben moeten de
procedures en veiligheidsmaatregelen die hun worden meegedeeld,
nauwgezet naleven.

§ 4. Wanneer een geschil ontstaat in verband met de in dit
artikel vermelde rechten en verplichtingen, heeft elke partij bij het
geschil het recht het geschil door te verwijzen naar de instantie voor
geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuur.
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Het eerste lid is van toepassing onverminderd de mogelijkheid voor
elke partij om bij geschillen de zaak aanhangig te maken bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die beslist als in kort geding,
overeenkomstig de procedure die bepaald is in artikel 14/5.

§ 5. Wanneer zij overeenkomstig dit artikel toegang krijgen tot
informatie, nemen de ondernemingen die openbare communicatienet-
werken aanbieden of waaraan vergunning voor het aanbieden van
openbare communicatienetwerken is verleend, de nodige maatregelen
ter bescherming van vertrouwelijkheid en handels- en bedrijfsgehei-
men.”.

Art. 13. In hetzelfde hoofdstuk IIIbis wordt een arti-
kel 14/3 ingevoegd, luidende :

“Art.14/3. § 1. Onverminderd iedere bepaling ter regulering van de
coördinatie van civieltechnische werken in het openbaar domein,
ingevoerd bij decreet of ordonnantie, heeft de beheerder van een
niet-actieve infrastructuur het recht om met ondernemingen die
elektronische communicatienetwerken aanbieden of waaraan een ver-
gunning voor het aanbieden ervan is verleend, te onderhandelen over
overeenkomsten met betrekking tot de coördinatie van civieltechnische
werken met het oog op de aanleg van elementen van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid.

§ 2. De beheerder van een niet-actieve infrastructuur die, direct of
indirect, geheel of gedeeltelijk met overheidsgeld gefinancierde civiele
werken uitvoert, voldoet aan elk redelijk verzoek om onder transpa-
rante en niet-discriminerende voorwaarden de civiele werken te
coördineren, die gedaan worden door ondernemingen die openbare
communicatienetwerken aanbieden of waaraan vergunning voor het
aanbieden ervan is verleend, met het oog op de aanleg van elementen
van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid.

Dat verzoek kan worden ingewilligd, mits :

1° dit geen aanvullende kosten, daaronder begrepen kosten door
bijkomende vertragingen, met zich zal meebrengen voor de oorspron-
kelijk geplande civiele werken;

2° dit geen belemmering zal vormen voor de controle over de
coördinatie van de werken;

3° het verzoek om coördinatie zo spoedig mogelijk wordt gedaan, en
in ieder geval ten minste één maand voordat het definitieve project
wordt ingediend bij de bevoegde vergunningverlenende autoriteiten.

§ 3. Indien binnen een maand vanaf de datum van ontvangst van het
formele verzoek om overleg overeenkomstig § 2 geen overeenstem-
ming is bereikt over de coördinatie van civiele werken, heeft elke partij
het recht de zaak door te verwijzen naar de instantie voor geschillen-
beslechting inzake netwerkinfrastructuur.

Het eerste lid is van toepassing onverminderd de mogelijkheid voor
elke partij om bij geschillen de zaak aanhangig te maken bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die beslist als in kort geding,
overeenkomstig de procedure die bepaald is in artikel 14/5.”

Art. 14. In hetzelfde hoofdstuk IIIbis wordt een arti-
kel 14/4 ingevoegd, luidende :

“Art.14/4 § 1. Met het oog op onderhandelingen over overeenkom-
sten met betrekking tot de coördinatie van civiele werken als bedoeld in
artikel 14/3, stelt de beheerder van een niet-actieve infrastructuur, op
specifiek schriftelijk ingediend verzoek van een onderneming die
openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan vergunning
voor het aanbieden van openbare communicatienetwerken is verleend,
de volgende minimuminformatie ter beschikking over lopende of
geplande civiele werken met betrekking tot zijn niet-actieve infrastruc-
tuur waarvoor een vergunning is verleend, waarvoor een vergunnings-
procedure loopt of waarvoor binnen de komende zes maanden een
eerste aanvraag voor een vergunning bij de bevoegde vergunningver-
lenende autoriteiten zal worden ingediend :

1° de locatie en het type werkzaamheden;

2° de betrokken elementen van de niet-actieve infrastructuur;

3° de geraamde datum voor de aanvang van de werkzaamheden en
de duur; en

4° een contactpunt.
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In haar verzoek vermeldt de onderneming die openbare communi-
catienetwerken aanbiedt of waaraan vergunning voor het aanbieden
van openbare communicatie-netwerken is verleend, het gebied waarin
de aanleg van elementen van elektronische communicatienetwerken
met hoge snelheid wordt overwogen. De beheerder van een niet-actieve
infrastructuur verleent uiterlijk twee weken vanaf de datum van
ontvangst van het schriftelijke verzoek de gevraagde informatie, onder
evenredige, niet-discriminerende en transparante voorwaarden.

Een beperking van de toegang tot de minimuminformatie wordt
gemotiveerd en uitsluitend toegestaan indien dit noodzakelijk wordt
geacht met het oog op de veiligheid en integriteit van de niet-actieve
infrastructuur, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de
openbare veiligheid, de vertrouwelijkheid en de bescherming van
handels- en bedrijfsgeheimen.

§ 2. De beheerder van een niet-actieve infrastructuur kan het verzoek
overeenkomstig § 1 weigeren in de volgende gevallen :

1° hij heeft de gevraagde informatie in elektronisch formaat openbaar
gemaakt, of

2° de toegang tot dergelijke informatie is mogelijk via het centraal
informatiepunt.

§ 3. De beheerder van een niet-actieve infrastructuur stelt de in
paragraaf 1 bedoelde minimuminformatie waar om is verzocht, ter
beschikking via het centraal informatiepunt.

§ 4. Wanneer een geschil ontstaat in verband met de in dit
artikel vermelde rechten en verplichtingen, heeft elke partij bij het
geschil het recht het geschil door te verwijzen naar de instantie voor
geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuur.

Het eerste lid is van toepassing onverminderd de mogelijkheid voor
elke partij om bij geschillen de zaak aanhangig te maken bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die beslist als in kort geding,
overeenkomstig de procedure die bepaald is in artikel 14/5.”.

Art. 15. In hetzelfde hoofdstuk IIIbis wordt een arti-
kel 14/5 ingevoegd, luidende :

“Art.14/5. § 1. Het beroep bedoeld in artikel 14/1, § 4, tweede lid,
14/2, § 4, tweede lid, 14/3, § 3, tweede lid, of 14/4, § 4, tweede lid,
wordt op straffe van onontvankelijkheid die ambtshalve wordt uitge-
sproken, ingesteld bij verzoekschrift dat ondertekend wordt en ter
griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel wordt neerge-
legd. Het verzoekschrift wordt ter griffie neergelegd in evenveel
exemplaren als er partijen in de zaak zijn.

§ 2. Binnen de drie werkdagen die volgen op de neerlegging van het
verzoekschrift wordt het verzoekschrift door de griffie van de recht-
bank van eerste aanleg te Brussel bij gerechtsbrief betekend aan de
partijen die door eiser voor de zaak worden opgeroepen.

Op elk ogenblik kan de rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor
de zaak alle andere personen ambtshalve oproepen wier situatie
gevolgen dreigt te hebben door het beroep, om in het geding tussen te
komen.

§ 3. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel bepaalt de termijnen
binnen dewelke de partijen elkaar hun geschreven opmerkingen
bezorgen en daarvan ter griffie kopie neerleggen. De rechtbank bepaalt
eveneens de datum van de debatten.

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel beslist binnen een termijn
van zestig dagen te rekenen vanaf de neerlegging van het verzoek-
schrift bedoeld in paragraaf 1.”

Art. 16. In artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° het eerste lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 44° en 45°,
luidende :

“44° vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 15/2sexies, § 4,
tweede lid, 15/2septies, § 4, tweede lid, 15/2octies, § 3, tweede lid,
en 15/2novies, § 4, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen;

45° vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 14/1, § 4, tweede
lid, 14/2, § 4, tweede lid, 14/3, § 3, tweede lid, et 14/4, § 4, tweede lid,
van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt”;

2° in het tweede lid, worden de getallen en het woord “37° en 43°”
vervangen door de getallen en het woord “37°, 43°, 44° en 45°”.
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Art. 17. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van de
artikelen 1, 76°, 15/2sexies, § 4, eerste lid, 15/2septies, § 4, eerste lid,
15/2octies, § 3, eerste lid, en 15/2novies, § 4, eerste lid, van de wet van
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen en van de artikelen 2, 65°, 14/1, § 4,
eerste lid, 14/2, § 4, eerste lid, 14/3, § 3, eerste lid, en 14/4, § 4, eerste
lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt, zoals zij respectievelijk zijn ingevoegd door de
artikelen 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 en 14 van deze wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ‘s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De minister van Justitie,
K. GEENS

De minister van Energie,
M.-C. MARGHEM

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken : 54 2583
Integraal Verslag : 19 juli 2017
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