
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2017/205766]

26 OKTOBER 2017. — Decreet tot wijziging van diverse bepalingen
betreffende de elektriciteits- en gasmarkt alsook de nutsbedrijven (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK I. — Wijzigingen in het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

Artikel 1. Artikel 1 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke
elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2008 en 11 april 2014, wordt aangevuld met een lid, luidend
als volgt:

″Het is een gedeeltelijke omzetting van 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 communicatienetwerken
met hoge snelheid. ″.

Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 12 december 2014, wordt aangevuld met
de punten 62o, 63o, 64o en 65o, luidend als volgt:

″ 62o ″elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid″: een elektronisch communicatienetwerk dat
breedband-toegangsdiensten kan leveren met snelheden van minstens 30 Mbps

63o ″fysieke infrastructuur″: elk element van een netwerk dat bedoeld is om er andere elementen van een
elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid in onder te brengen zonder dat het zelf een actief element van
dat netwerk wordt, zoals buizen, masten, kabelgoten, inspectieputten, mangaten, straatkasten, gebouwen of ingangen
in gebouwen, antenne-installaties, torens en palen; kabels, met inbegrip van ongebruikte glasvezels (dark fibre), alsook
elementen van netwerken die worden gebruikt voor de voorziening met voor menselijke consumptie bestemd water
als vermeld in artikel 2, punt 1, van Richtlijn 98/83/EG, zijn geen fysieke infrastructuur;

64o ″instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuur″ : de instantie voor geschillenbeslechting
opgericht door het samenwerkingsakkoord van 10 juli 2017 in het kader van de omzetting van Richtlijn 2014/61/EU;

65o ″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. ″.

Art. 3. Artikel 18 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt aangevuld met de
paragrafen 3, 4 en 5, luidend als volgt :

″ § 3. De netbeheerder, de privénetbeheerder of de beheerder van een gesloten beroepsnet laat de toegang toe tot
zijn fysieke infrastructuren aan elke operator van elektronische communicatie met het oog op de aanleg van elementen
van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid in antwoord op een redelijke aanvraag om toegang
volgens billijke en redelijke modaliteiten en voorwaarden, met inbegrip van het prijsniveau. Deze schriftelijke aanvraag
maakt uitvoerig melding van de elementen van het project waarvoor de toegang wordt aangevraagd, met inbegrip van
een nauwkeurig tijdschema. De Regering bepaalt de procedure, de billijke en redelijke modaliteiten en voorwaarden
van deze toegang.

Binnen twee maanden na ontvangst van de volledige aanvraag bezorgt de netbeheerder, de privé-netbeheerder of
de beheerder van een gesloten beroepsnet zijn beslissing aan de operator van elektronische communicatie. Elke
weigering van toegang is gegrond op objectieve, transparante en evenredige criteria zoals:

1o de technische capaciteit van de infrastructuur waaraan de toegang werd gevraagd;

2o de beschikbare ruimte om de elementen van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid op te
nemen, met inbegrip van de toekomstige behoeften van de operator van elektronische communicatie die op voldoende
wijze door laatstgenoemde werden bewezen;

3o overwegingen inzake veiligheid en openbare gezondheid;

4o de integriteit en de veiligheid van het net;

5o het risico op ernstige interferentie tussen de geplande diensten van elektronische communicatie en de andere
diensten verstrekt met behulp van dezelfde fysieke infrastructuren;

6o de vraag of de netbeheerder, de privé netbeheerder of de beheerder van een gesloten beroepsnet beschikt over
levensvatbare alternatieve middelen voor het verlenen van wholesaletoegang tot de fysieke netwerkinfrastructuur die
geschikt zijn voor het aanbieden van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, op voorwaarde dat de
toegang onder billijke en redelijke voorwaarden wordt verleend;

7o het evenredig gebruik van de beschikbare ruimte en ervoor zorgen dat de netbeheerders, de privénetbeheerders
of de beheerders van een gesloten beroepsnet eigenaars van de fysieke infrastructuur kunnen beschikken over een
voldoende reserveruimte voor hun eigen toekomstige investeringen;

8o het risico voor de veiligheid van de communicatiesystemen van de meters en slimme netten in geval van
toegang tot de infrastructuur van de netbeheerder, de privénetbeheerder of de beheerder van een gesloten beroepsnet
door derde personeel.

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.

§ 4. De minimuminformatie betreffende de fysieke infrastructuren worden verstrekt:

1o langs de elektronische weg, door het centraal informatiepunt;

2o als deze informatie niet beschikbaar is via het centraal informatiepunt, op gewoon verzoek, door de
netbeheerder, de privénetbeheerder of de beheerder van gesloten beroepsnet aan elke operator van elektronische
communicatie met hoge snelheid die de toegang tot de fysieke infrastructuren wenst te vragen.
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De minimuminformatie bedoeld in het eerste lid heeft betrekking op :

1o locatie en route;

2o aard en huidig gebruik van de infrastructuur;

3o een contactpunt.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de aanvraag.

De toegang tot de minimuminformatie kan beperkt worden om redenen betreffende de veiligheid en integriteit van
de netwerken, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de veiligheid, de vertrouwelijkheid en de bescherming
van handels- en bedrijfsgeheimen.

§ 5. Op specifiek, schriftelijk verzoek van een onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of
waaraan vergunning voor het aanbieden van openbare communicatienetwerken is verleend, gaat de netbeheerder, de
privénetbeheerder of de beheerder van gesloten beroepsnet, in op redelijke verzoeken tot inspecties ter plaatse van
specifieke elementen van zijn fysieke infrastructuren, onverminderd de beperkingen omschreven in paragraaf 4, vierde
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 snelheid.

Inspecties ter plaatse van de gespecificeerde elementen van de fysieke infrastructuur moeten uiterlijk één maand
vanaf de datum van ontvangst van het schriftelijk verzoek worden toegestaan, waarbij evenredige, niet-
discriminerende en transparante voorwaarden worden gehanteerd. De personen die de toestemming gekregen hebben
moeten de procedures en veiligheidsmaatregelen die hun worden meegedeeld, naleven.

Wanneer een geschil ontstaat in verband met de in de paragrafen 3, 4 en 5 vermelde rechten en verplichtingen,
heeft elke partij bij het geschil het recht het geschil door te verwijzen naar de instantie voor geschillenbeslechting inzake
netwerkinfrastructuur, onverminderd de mogelijkheid voor elke partij om de zaak aanhangig te maken bij een
rechtbank.

De ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden of waaraan vergunning voor het aanbieden
van openbare communicatienetwerken is verleend, nemen de nodige maatregelen ter bescherming van vertrouwelijk-
heid en handels- en bedrijfsgeheimen.

Art.4. In artikel 49bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008 en gewijzigd bij het decreet
van 11 april 2014, worden de woorden ″en deze betreffende de rechten en plichten bedoeld in artikel 18, §§ 3, 4 en 5,
en in artikel 18, §§ 3, 4 en 5, van het gasdecreet″ ingevoegd tussen de woorden ″met uitzondering van deze betreffende
burgerrechtelijke rechten en plichten″ en ″, wordt voor de Geschillenkamer gebracht.″.

HOOFDSTUK II. — Wijzigingen in het decreet van 19 december 2002 de de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

Art. 5. Artikel 1 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt,
vervangen bij het decreet van 17 juli 2008 en gewijzigd bij het decreet van 21 mei 2015, wordt aangevuld met een lid,
luidend als volgt:

″Het is een gedeeltelijke omzetting van 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 communicatienetwerken
met hoge snelheid. ″.

Art. 6. Artikel 2 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt,
gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2008 en 21 mei 2015, wordt aangevuld met de punten 51o, 52o, 53o en 54o, luidend
als volgt:

″ 51o ″elektronische communicatienetwerk met hoge snelheid″: een elektronisch communicatienetwerk dat
breedband-toegangsdiensten kan leveren met snelheden van minstens 30 Mbps;

52o ″fysieke infrastructuur″: elk element van een netwerk dat bedoeld is om er andere elementen van een
elektronische communicatienetwerk met hoge snelheid in onder te brengen zonder dat het zelf een actief element van
dat netwerk wordt, zoals buizen, masten, kabelgoten, inspectieputten, mangaten, straatkasten, gebouwen of ingangen
in gebouwen, antenne-installaties, torens en palen; kabels, met inbegrip van ongebruikte glasvezels (dark fibre), alsook
elementen van netwerken die worden gebruikt voor de voorziening met voor menselijke consumptie bestemd water
als vermeld in artikel 2, punt 1, van Richtlijn 98/83/EG, zijn geen fysieke infrastructuur;

53o ″instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuur″ : de instantie voor geschillenbeslechting
opgericht door het samenwerkingsakkoord van 10 juli 2017 in het kader van de omzetting van Richtlijn 2014/61/EU;

54o ″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. ″.

Art. 7. Artikel 18 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt aangevuld met de
paragrafen 3, 4 en 5, luidend als volgt :

″ § 3. De netbeheerder, de privénetbeheerder of de beheerder van gesloten beroepsnet laat de toegang toe tot zijn
fysieke infrastructuren aan elke operator van elektronische communicatie met het oog op de aanleg van elementen van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid in antwoord op een redelijke aanvraag om toegang volgens
billijke en redelijke modaliteiten en voorwaarden, met inbegrip van het prijsniveau. Deze schriftelijke aanvraag maakt
uitvoerig melding van de elementen van het project waarvoor de toegang wordt aangevraagd, met inbegrip van een
nauwkeurig tijdschema. De Regering bepaalt de procedure, de billijke en redelijke modaliteiten en voorwaarden van
deze toegang.
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Binnen twee maanden na ontvangst van de volledige aanvraag bezorgt de netbeheerder, de privé-netbeheerder of
de beheerder van gesloten beroepsnet zijn beslissing aan de operator van elektronische communicatie. Elke weigering
van toegang is gegrond op objectieve, transparante en evenredige criteria zoals:

1o de technische capaciteit van de infrastructuur waaraan de toegang werd gevraagd;

2o de beschikbare ruimte om de elementen van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid op te
nemen, met inbegrip van de toekomstige behoeften van de operator van elektronische communicatie die op voldoende
wijze door laatstgenoemde werden bewezen;

3o overwegingen inzake veiligheid en openbare gezondheid;

4o de integriteit en de veiligheid van het net;

5o het risico van ernstige interferentie tussen de geplande diensten van elektronische communicatie en de andere
diensten verstrekt met behulp van dezelfde fysieke infrastructuren;

6o de vraag of de netbeheerder, de privé-netbeheerder of de beheerder van gesloten beroepsnet beschikt over
levensvatbare alternatieve middelen voor het verlenen van wholesaletoegang tot de fysieke netinfrastructuur die
geschikt zijn voor het aanbieden van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, op voorwaarde dat de
toegang onder billijke en redelijke voorwaarden wordt verleend;

7o het evenredig gebruik van de beschikbare ruimte en ervoor zorgen dat de netbeheerders, de privénetbeheerders
of de beheerders van gesloten beroepsnet eigenaars van de fysieke infrastructuur kunnen beschikken over een
voldoende reserveruimte voor hun eigen toekomstige investeringen;

8o het risico voor de veiligheid van de communicatiesystemen van de meters en slimme netten in geval van
toegang tot de infrastructuur van de netbeheerder, de privé-netbeheerder of de beheerder van gesloten beroepsnet door
derde personeel.

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.

§ 4. De minimuminformatie betreffende de fysieke infrastructuren worden verstrekt:

1o langs de elektronische weg, door het centraal informatiepunt;

2o als deze informatie niet beschikbaar is via het centraal informatiepunt, op gewoon verzoek, door de
netbeheerder, de privénetbeheerder of de beheerder van gesloten beroepsnet aan elke operator van elektronische
communicatie met hoge snelheid die de toegang tot de fysieke infrastructuren wenst te vragen.

De minimuminformatie bedoeld in het eerste lid heeft betrekking op:

1o locatie en route;

2o aard en huidig gebruik van de infrastructuur;

3o een contactpunt.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de aanvraag.

De toegang tot de minimuminformatie kan beperkt worden om redenen betreffende de veiligheid en integriteit van
de netwerken, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de veiligheid, de vertrouwelijkheid en de bescherming
van handels- en bedrijfsgeheimen.

§ 5. 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 netbeheerder, de
privé-netbeheerder of de beheerder van gesloten beroepsnet, in op redelijke verzoeken tot inspecties ter plaatse van
specifieke elementen van zijn fysieke infrastructuren, onverminderd de beperkingen omschreven in paragraaf 4, vierde
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 snelheid.

Inspecties ter plaatse van de gespecificeerde elementen van de fysieke infrastructuur moeten uiterlijk één maand
vanaf de datum van ontvangst van het schriftelijk verzoek worden toegestaan, waarbij evenredige, niet-
discriminerende en transparante voorwaarden worden gehanteerd. De personen die de toestemming gekregen hebben
moeten de procedures en veiligheidsmaatregelen die hun worden meegedeeld, naleven.

Wanneer een geschil ontstaat in verband met de in de paragrafen 3, 4 en 5 vermelde rechten en verplichtingen,
heeft elke partij bij het geschil het recht het geschil door te verwijzen naar de instantie voor geschillenbeslechting inzake
netwerkinfrastructuur, onverminderd de mogelijkheid voor elke partij om de zaak aanhangig te maken bij een
rechtbank.

De ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden of waaraan vergunning voor het aanbieden
van openbare communicatienetwerken is verleend, nemen de nodige maatregelen ter bescherming van vertrouwelijk-
heid en handels- en bedrijfsgeheimen. ″.
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HOOFDSTUK III. — Wijzigingen in het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie,
de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen

Art. 8. In artikel 26 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie
van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen, vervangen bij het decreet van 28 november 2013, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

1o paragraaf 2 wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt :

″Het technisch comité kan zich alle inlichtingen en documenten laten mededelen die het comité nodig acht voor
de behandeling van het beroep en om getuigen te horen.

Het technisch comité hoort op hun verzoek de verzoeker of zijn raadsheer, de beheerder of zijn afgevaardigde.
Wanneer een partij erom verzoekt gehoord te worden, worden de andere partijen erom verzocht te verschijnen.″;

3o de paragrafen 3 en 4 worden vervangen als volgt:

″ § 3. Wanneer het geschil een beheerder van kabels of leidingen op het gebied van telecommunicatie betreft en in
functie van het voorwerp van het geschil, kan de Commissie beslissen om het onderzoek van dit geschil voor te leggen
aan de instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuur opgericht door het samenwerkingsakkoord
van 10 juli 2017 in het kader van de omzetting van 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 communicatienetwerken
met hoge snelheid.

§ 4.Onder voorbehoud van de bevoegdheden die aan de Commissie door dit decreet worden toevertrouwd, beslist
de instantie voor geschillenbeslechting bedoeld in paragraaf 3 in de volgende gevallen:

1o de weigering van een beheerder van kabels en leidingen om de toegang tot bestaande fysieke infrastructuren
toe te laten met het oog op de aanleg van elementen van communicatienetwerken met hoge snelheid of als geen
overeenstemming wordt bereikt over specifieke en commerciële eisen en voorwaarden, met inbegrip van de prijs;

2o het geschil betreffende de rechten en plichten van de beheerders van kabels en leidingen inzake informatie
betreffende de bestaande infrastructuren in het gebied waarin een aanleg van elementen van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid wordt overwogen;

3o het geschil betreffende de coördinatie van de civiele bouwkunde met het oog op de aanleg van elementen van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid;

4o het geschil betreffende de rechten en plichten van de netwerkoperatoren inzake informatie betreffende de
lopende civiele bouwkunde of bedoeld in het gebied waarin een aanleg van elementen van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid wordt overwogen. ″.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 26 oktober 2017

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen,
Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging,

A. GREOLI

De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie,
Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming,

P.-Y. JEHOLET

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,

C. DI ANTONIO

De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens,

J.-L. CRUCKE

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden,
Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN

De Minister van Plaatselijke Besturen,
Huisvesting en Sportinfrastructuren,

V. DE BUE

___________________
(1) Zitting 2017-2018.
Stukken van het Waals Parlement 893 (2016-2017) Nrs. 1 tot 4.
Volledig verslag, openbare vergadering van 25 oktober 2017
Bespreking.
Stemming.
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