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De federa/e Wet betreffende de e/ektronische communicatie van 13 juni 2005 werd op 20 juni 2005 in het Belgisch
Staatsblad gepub/iceerd. Deze bijdrage behande/t achtereenvo/gens het toepassingsgebied en de kracht/ijnen van de nieuwe
wet, het gehanteerde begriPpenkader en eva/ueert tens/otte de mate waarin hij zijn voornaamste doe/ste//ingen (zoa/s het
vereenvoudigen van de toetreding tot de markt, het aanmoedigen van een effectieve mededinging tussen de marktspe/ers en
een betere bescherming van de gebruikers) in de toekomst za/ kunnen rea/iseren.

La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques a été publiée au Moniteur belge du 20 juin 2005.

Après avoir éclairci le champ d'application, les lignes de force et le cadre conceptuel de la nouvelle loi, cet article analyse
la mesure dans laquelle la loi réussira à atteindre ses objectifs principaux, à savoir: faciliter l'entrée sur le marché de

nouvelles entreprises en simplifiant les conditions d'accès au marché; optimaliser les règles de concurrence entre les opérateurs
et assurer une meilleure protection des consommateurs.

van de regulering van inhoud en van transmissie
van elektronische signalen. De herziening van de
Richtlijn «Televisie zonder grenzen» (1) kwam in een
stroomversnelling terecht, met ais resultaat het op
13 december il. aangenomen voorstel van de Euro-
pese Commissie voor een «Richtlijn betreffende
audiovisuele mediadiensten» (2). Een geharmoniseerd
en beter aangepast kader voor ailerlei nieuwe audio-

J. Recente initiatieven
op Europees en nationaal vlak

Het juridische kader voor de informatie- en
communicatiesectoren is opnieuw volop in bewe-
ging. Zowel op Europees ais op nationaal niveau
zijn er belangrijke evoluties te melden op het vlak

* David STEVENS en Eva LIEVENS zijn wetenschap-

pelijk medewerker aan het Interdisciplinair Cen-
trum voor Recht en ICT (ICRI) van de K.U.Leuven
-IBBT. Prof. dr. Peggy VALCKE is docent mediatecht
aan de K.U.Brussel en ais post-doctoraal onderzoeker
van het F.W.O.-Vlaanderen eveneens verbonden aan
het ICRI. Robert QUECK is «maître de conférences» en
adjunct-directeur van het Centre de recherches informa-
tique et droit (C.R.ill.) van de F. U.N .D.P. te Namen.
Deze bijdrage werd mee mogelijk gemaakt dankzij een
adviesopdracht voor de Belgian Telecommunications Users
Group, Beltug (www.beltug.be). Zie eveneens: Peggy
VALCKE en David STEVENS, «Recente ontwikkelingen
communicatierecht (2004-2006): Nieuw federaal en
Vlaams kader voor telecommunicatie en omroep», in
VRG-Alumni, Recht in beweging, Antwerpen, Maklu,
2006,53-92 en Quentin COPPIETERS 'T WALLANT, Eva
LIEVENS, Robert QUECK, David STEVENS en Peggy
VALCKE, «Le nouveau cadre réglementaire des commu-
nications électroniques: une avancée significative sur un
terrain incertain?», Revue de droit des technologies de l'infor-
mation, 2Q06, nr. 24, 69-105.

(1) Richtlijn 89/552/EEG van 3 oktober 1989 betref-
fende de coordinatie van bepaalde wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefe-
ning van televisie-omroepactiviteiten, PB. L. 17 oktober
1989, afl. 298, 23, zoals gewijzigd door Richtlijn 97/36/
EG, PB. L. 30 juli 1997 ,afl. 202, 60.
(2) Proposai for a Directive of the European Parliament
and of the Council amending Council Directive 89/552/
EEC on the coordination of cetrain provisions laid down
by law, regulation or administrative action in Member
States concerning the pursuit of television broadcasting
activities, COM(2005) 646final. De evolutie van het
voorstel kan worden opgevolgd via de volgende link:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/regul_en.htm.
Yoor een eerste beknopte bespreking, lie: Peggy
y ALCKE en David STEVENS, «Graduated Regulation
of Regulatable Content and the European Audiovisual
Media Services Directive -One small step for the indus-
try and one giant leap for the legislator?., paper voor-
gesteld op de 2. internationale ocr conferentie «Next
Generation Broadband -Content and user perspecti-
ves.., Kopenhagen, 1-2 december 2005, beschikbaar op:
http://ngb.cict.dtu.dk/ en http://www.icri.be.
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De Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektro-
nische communicatie vervangt de telecommunica-
tiebepalingen uit de oude Wet van 21 maart 1991
en brengt het Belgische regelgevend kader inzake
telecommunicatie op die manier grotendeels in over-
eenstemming met de Europese richtlijnen.

ln deze bijdrage gaan wij uitsluitend in op de
federaie materiële bepaiingen betreffende de elek-
tronische communicatie. De problematiek van de
bevoegdheidsverdeling ais dusdanig (6) (met name:
de federaie overheid bevoegd voor telecommuni-
catie en de gemeenschappen voor radio-omroep en
televisie) en van de huidige blokkering op wet-
gevend en regulerend niveau (7) wordt in deze bij-

visuele diensten en technieken (waaronder nieuwe
reclamevormen, zoals product placement) is hiervan
de doelstelling. Daarnaast trok de Europese Com-
missie (DG Informatiemaatschappij en Media) op
25 november il. oak de herziening op gang van de
richtlijnen over het transport van elektronische com-
municatiesignalen door een publieke consultatie
hierover<3).

Terwijl Europa volop werkt aan de volgende
generaties van richtlijnen (voorzien voor 2007-
2008), slaagde ans land er afgelopen jaar dan toch in
om -na twee veroordelingen door het Hof van ]us-
titie<4) -de elektronische communicatierichtlijnen
van maart 2002<5) op federaal niveau om te zetten.

cadre réglementaire pour les communications électroni-
ques en Europe»,j.T:D.E. 2003, 193-202; Alexandre DE
STREEL, Robert QUECK en Philippe VERNET, «Le nou-
veau cadre réglementaire européen des réseaux et services
de communications électroniques», Cab. dt: eut: 2002,
243-314.

(6) Voor wie met deze problematiek nog niet vertrouwd
zou zijn, lie o.m.: David STEVENS, Caroline UYTfEN-
DAELE en Peggy VALCKE (i.s.m. Robert QUECK) «De
implementatie van de communicatierichtlijnen in België:
kwintet ofkakofonie?», Computerrecht 2003, afl. 1,44-
61; Philippe GÉRARD, Robert QUECK, Peggy VALCKE
en David STEVENS, «Réglementation des réseaux et
services de communications électroniques -Perspectives
européennes et enjeux pour la Belgique fédérale», A&M
2002, afl. 3,257-272.

(3) «CalI for Input on the forthcoming review of the EU
regulatory frarnework for electronic communications and
services including review of the Recommendation on
relevant markets», http://europa.eu.int/
information_sociery /policy / ecomm/info_centre/
documentation/public_consult/ .

(4) H.v.J. 10 maart 2005, Europese Commissie t. Koninkrijk
Be/gië., Dr. C-240/04, PB. L. 14 mei 2005, afl. 115,8
en H.v.J. 28 apri12005, Europese Commissie t. Koninkrijk
Be/gië~ Dr. C-376/04, PB. L. Il juni 2005, afl. 143, 14,
eveneens beschikbaar via: http://www.curia.eu.int.

(5) Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
Dr. 2002/21/EG, 7 maart 2002 inzake een gemeen-
schappelijk regelgevingskader voor elektronische-com-
municatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn),
PB. L. 24 april 2002, afl. 108, 33; Richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad Dr. 2002/20/EG, 7 maart
2002 betreffende de machtiging voor elektronische-com-
municatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn),
PB. L. 24 apri12002, afl. 108,21; Richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad Dr. 2002/19/EG, 7 maart
2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elek-
tronische-communicatienetwerken en bijbehorende
faciliteiten (Toegangsrichtlijn), PB. L. 24 april 2002,
afl. 108,7; Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad Dr. 2002/22/EG, 7 maart 2002 inzake de universele
dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elek-
tronische-communicatienetwerken en -diensten (Uni-
verseledienstrichtlijn), PB. L. 24 april 2002, afl. 108,
51; Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
Dr. 2002/58/EG, 12 juli 2002, betreffende de verwerking
van persoonsgegevens en de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie
(Richtlijn betreffende privacy en elektronische cornmuni-
catie), PB. L. 31 juli 2002, afl. 201, 37 (hierna: «e-Pri-
vacyrichtlijn,,); Richtlijn van de Commissie Dr. 2002/77/
EG, 16 september 2002 betreffende de mededinging op
de markten voor elektronische-communicatienetwer-
ken en -diensten, PB. L. 17 september 2002, afl. 249,
21. Over deze richtlijnen, zie: Peggy VALCKE, David
STEVENS enJos DUMORTIER, «Van Tele-communicatie
naar Elektronische Communicatie -Een eerste verken-
ning van het nieuwe Europese kader voor de elektroni-
sche cornmunicatiesector» , R. W 2002-2003, 841-857;
Alexandre DE STREEL en Robert QUECK, «Un nouveau

(7) ln een recent arrest oordeelde het Arbitragehof
dat hoewel de B. W.H.I. geen sarnenwerking tussen de
betrokken overheden oplegt, het proporrionaliteitsbegin-
sel toch zou zijn geschonden wanneer de betrokken over-
heden bepalingen over de elektronische communicatie-
infrastructuren zouden uitvaardigen zonder voorafgaand
overleg: arrest nt. 132/2004 van 14 juli 2004 (bevestigd
door arrest nt. 128/2005 van 13 juli 2005). Zie hierover:
David STEVENS, «De bevoegdheidverdeling in de elek-
tronische communicatie: van uit de band gelopen schiet-
incident rot nucleaire rarnp?», noot bij Arbitragehof
nr. 132/2004 en nr. 155/2004, A&M 2005/2, 159-166;
Robert QUECK en Peggy VALCKE (i.s.m. Quentin Cop-
PIETERS 'T WALLANT), «L'arrêt de la Cour d'arbitrage
du 14 juillet 2004: percée ou impasse?», noot onder
Arbitragehof nr. 132/2004, 14 juli 2004> R.D.1:I. 2005,
afl. 21, 51-73; Robert QUECK en Quentin COPPIETERS
'T WALLANT, «La compé~ence de la Communauté ger-
manophone en matière de "radiodiffusion aux prises avec
le progrès technologique», in Katrin STANGHERLIN
(ed.), La Communauté germanophone de Belgique Die Deut-
schsprachige Gemeinschaft Belgims, Coll. Projucit, Bruges,
La Charte, 2005, 405-445. De afdeling wetgeving van
de Raad van State volgt het Arbitragehof grotendeels in
deze redenering (waarbij een strengere houding waar te
nemen valt bi; de Franstalige karner). Zie bijvoorbeeld:
RvSt. (afd. wetg.), 28 september 2004,37.660/3,6,
beschikbaar op: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/
documents/15 7 rvstdgem. pdf.
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drage niet specifiek toegelicht. Ook het ontwerp
van samenwerkingsakkoord dat tussen de betrokken
overheden momenteel wordt besproken en waarin
afspraken zullen worden gemaakt over het overleg
inzake wetgevende initiatieven en over het geza-
menlijk uitoefenen van de bevoegdheden van de ver-
schillende regulatoren, zoals het Belgisch lnstituut
voor Postdiensten en Telecommunicatie (B.I.P. T.),
de Vlaamse Regulator voor de Media (V.R.M.)<8),
de «Conseil supérieur de l'Audiovisuel» (C.S.A.) en
de «Medienrat » van de Duitstalige Gemeenschap
komt niet aan de orde. Verder gaan wij niet dieper
in op de bepalingen over het statuut van de federale
regulator, de rechtsmiddelen en geschillenbeslech-
ting.

II. Overzicht federaal kader
voor de elektronische
commurucatle

De federale Wet betreffende de eIektronische
communicatie van 13 juni 2005 werd op 20 juni
2005 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (11). Kort
nadien werd ook de Wet van 6 juli 2005 betreffende
sommige juridische bepalingen inzake eIektroni-
sche communicatie gepubliceerd (B.S. Il augustus
2005). Het federaie wetgevende kader voor de eIek-
tronische- communicatiesector ziet er sinds de inwer-
kingtreding van beide teksten aIs voigt uit(12).

Tenslotte behandelt deze bijdrage evenmin de
bepalingen over het transport van elektronische
signalen voor radio-omroep en televisie<9>, met
name: de Vlaamse «decreten betreffende de radio-
omroep en de televisie, gecoordineerd bij besluit van
de Vlaamse regering van 4 maart 2005» (B.S. 8 april
2005), het «décret du 27 février 2003 sur la radio-
diffusion» (B.S. 17 april 2003) van de Franse
Gemeenschap, het «Dekret über den Rundfunk und
die Kinovorstellungen» (B.S. 6 september 2005) van
de Duitstalige Gemeenschap en het door de minis-
terraad van 30 september 2005 goedgekeurde voor-
ontwerp van wet houdende wijziging van de wet van
30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie
voor omroepuitzendingen en de uitoefening van de
televisieomroep-activiteiten in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad)<lO).

1. de nieuwe Wet betreffende de e/ektronische com-
municatie (wet e-communicatie), die in de plaats
is gekomen van nagenoeg de gehele Titel III
van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van sommige economische over-
heidsbedrijven en van de wet van 30 juli 1979
betreffende de radioberichtgeving; de bepalin-
gen over de doorgangsrechten van operatoren op
openbaar en privaat domein blijven evenwel
behouden in de artikelen 97 tot en met 104
van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van sommige economische over-

heidsbedrijven;
2. de Wet met betrekking rot het statuut van de regu-

tatar van de Be/gische post- en te/ecommunicatiesector
(B.f.P. 7:- Wet), waarin de voornaamste institu-
tionele bepalingen worden samengebracht;

Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen
(B.S. 30 december 2005).

(12) Enkele overige wetgevingsstukken worden wegens
hun geringere dagdagelijkse impact op de markt in
dit overzicht nier vermeld, zoals de Wet rot oprichting
van [BELGACOM} van 19 juli 1930 (B.S. 2 augustus
1930, meermaals gewijzigd, opschrift gewijzigd door
artikel 55 Wet Overheidsbedrijven), de Wet betreffende
[de privatisering van} Belgacom van 10 augustus 2001
(B.S. 25 augustus 2001, gewijzigd door Programmawet
van 2 augustus 2002,B.S. 29 augustus 2002), de Wet rot
samenordening der verschillende wetsbepalingen op de
telegrafie en de telefoni~ met draad van 13 oktober 1930,
B.S. 21 oktober 1930 (meermaals gewijzigd, maar waar-
van nog steeds enkele artikelen van toepassing blijven),
het koninklijk besluit houdende oprichting van de Fede-
raie Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie (25 februari 2002, B.S. 5 maart 2002, erratum
14 maart 2003), en het koninklijk besluit houdende
oprichting van de Programmatorische Overheidsdienst
Telecommunicatie (25 februari 2002, B.S. 5 maart 2002,
erratum 8 maart 2002).

(8) Opgericht door het decreet van 16 december 2005
houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vorm-
gegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse
Regulator voor de Media en houdende wijziging van
sommige bepalingen van de decreten betreffende de
radio-omroep en de televisie, gecoordineerd op 4 maart
2005, B.S. 30 december 2005. De Vlaamse Regulator
voor de Media komt in de plaats van het Vlaams Com-
missariaat voor de Media, de Geschillenraad en de Kijk-
en Luisterraad.
(9) Hierover: Caroline UYïTENDAELE, "Nieuw Europees
regelgevend kader voor elektronische communicatienet-
werken en -diensten -Omzetting door de Gemeenschap-
pen», Mediarecht. Telecommunicatie en telematica 2002, Klu-

wer, Antwerpen.
(10) AIle relevante documenten hierover zijn terug te
vinden op de volgende URL: http://www.law.kuleuven.
be/icri/cl/ecomlaw. php.
(11) En werd intussen reeds tweemaa1 gewijzigd, naar
«goede» gewoonte via prograrnmawet: lie artt. 76 en 79
van de Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalin-
gen (B.S. 29 juli 2005) en de artt. 23, 24 en 25 van de
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III. Wet elektronische
commurucatle

A. Krachtlijnen
en toepassingsgebied

Zoals de Europese richtlijnen, heeft oak de
nieuwe Wet betreffende de elektronische communi-
catie rot doel om een aantal technologische, econo-
mische en maatschappelijke evoluties van de afge-
lopen jaren in rekening te brengen. De volgende
krachtlijnen staan daarbij centraal:

-het vereenvoudigen van de toegang rot de
markt: door het opheffen van bestaande belemme-
ringen voor het aanbieden van elektronische-com-
municatienetwerken en -diensten en het introduce-
ren van het principe van een a/gemme machtiging wil
de wetgever de toetreding toC de markt vereenvou-
digen met het oog op bijkomende concurrentie;

-het in rekening brengen van de toegenomen
mededinging, het aanmoedigen van een effectieve
mededinging en het inbouwen van bijzondere waar-
borgen tegen concurrentieverstoringen of -beper-
kingen door machtige operatoren, waarbij een even-
wicht moet worden gevonden tussen rechtszekerheid
(duidelijke ex ante bepalingen) en llexibiliteit (aan-
passing aan wijzigende marktomstandigheden);

-een betere bescherming van de gebruikers: de
bevordering van de belangen van de burgers, onder
meer dankzij het waarborgen van universeledienst-
vetlening en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

Wat zijn toepassingsgebied en structuur betref-
Fen, sluit de nieuwe wet nauw aan bij de Europese
richtlijnen die hij omzet. Omwille van de toC «tele-
communicatie» beperkte bevoegdheid van de fede-
raIe wetgever, worden de Europese definities echter
niet onverkorr overgenomen, maar met uitsluiting
van «radio-omroep en televisie», ln nagenoeg elke
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B. Begrippenkader

1. Elektronische-communicatienetwerk
Voor de toepassing van de wet is het begrip

«elektronische-comm unicatienetwerk» cruciaal.
Het wordt in Flint 30 van art. 2 van de wet gedefini-
eerd ais «de actieve of passieve transmissiesystemen en, in
voorkomend geva/, de schake/- of routeringsapparatuur en
andere midde/en die het moge/ijk maken signa/en over te
brengen via draad, radiogo/ven, optische of andere e/ektro-
magnetische midde/en, voorzover zij worden gebruikt voor
de transmissie van andere signa/en dan radio-omroep- en
te/evisiesigna/en». Het elektronische-communicatie-
netwerk is het geheel van infrastructuurelementen
(bijvoorbeeld kabels, transmitters, ...) dat kan wor-
den gebruikt om elektronische-communicatiesigna-
len (bijvoorbeeld spraak, data, enz.) te transporteren.
De verschillende elementen waaruit een netwerk is
opgebouwd vormen elk afzonderlijk geen netwerk.
Dit houdt onder meer in dat nier elke onderneming
die bepaalde netwerkelementen beheert met het oog
op het voornamelijk aanbieden van diensten aan der-
den, iPso facto ais een aanbieder van een elektroni-
sche-communicatienetwerk zal worden beschouwd.
Het verstrekken van elektronische communicatie-
diensten (aan derden) impliceert immers noodzake-
lijketwijze de beschikking over en het beheer van
een aantal netwerkelementen.

De Belgische definitie bevat twee expliciete
afwijkingen ten opzichte van de Europese richtlij-
nen. Vooreerst is de verwijzing naar «actieve of pas-
sieve» transmissiesystemen een specifieke Belgische
toevoeging. Over de interpretatie hiervan bestaan
twee opvattingen: de eerste stelt dat het begrip
«actief» verwijst naar de infrastructuurelementen die
instaan voor het transport van signalen (bijvoorbeeld
transmitters of routers), terwijl «passief» zou verwij-
zen naar infrastructuur die nier betrokken is bij het
eigenlijke transport van signalen maar deze omwille
van zijn eigenschappen enkel doorgeeft (bijvoor-
beeld kabels die elektrische stromen doorgeven). Een
andere mogeli jke interpretatie is dat de wetgever
de bedoeling had om eveneens infrastructuur onder
het toepassingsgebied van deze wet te laten vallen
wanneer zij momenteel nier in gebruik is (b.v. dark
fiber, of zelfs lege wachtbuizen), om ondernemingen
die dergelijke systemen witten aanleggen of uitbaten
te kunnen laten genieten van onder meer kosteloze
doorgangsrechten op het openbare domein. Verder is
de beperking dat het moet gaan over «andere dan
radio-omroep en televisiesignalen» een noodzake-
lijke verduidelijking in het licht van de specifieke

Belgische bevoegdheidsverdeling.

tegen vergoeding aangeboden dienst die gehee/ of hoofdza-
ke/ijk bestaat in het overbrengen, waaronder schake/- en
routeringsverrichtingen, van signa/en via e/ektronische-
communicatienetwerken, met uitzondering van (a) de
diensten waarbij met behu/p van e/ektronische-communica-
tienetwerken en -diensten overgebrachte inhoud wardt ge/e-
verd of inhoude/ijk wardt gecontro/eerd, met uitzondering
van (b) de diensten van de informatiemaatschappij zoa/s
omschreven in art. 2 van de Wet van 11 maart 2003
betreffende bepaa/de juridische aspecten van de diensten van
de informatiemaatschappij, die nier gehee/ of hoofdzake/ijk
bestaan uit het overbrengen van signa/en via e/ektronische-
communicatienetwerken en met uitzondering van (c) radio-
omroep en te/evisie».

Het onderscheid tussen de begrippen «netwerk»
en «dienst«heeft ook reeds onder het oude kader heel
wat problemen opgeleverd. Door een aantal evoluties
(b.v.: het steeds verder uitsplitsen van de verschil-
lende rollen in de waardeketen voor de elektronische
communicatie) is het vaak nier eenvoudig aan te
duiden welke onderneming ais «netwerkoperator»
en welke ais «dienstenleverancier» client te worden
aangemerkt. ln beginsel kan het leveren van een
elektronische-communicatiedienst worden onder-
scheiden van het leveren van een elektronische-com-
municatienetwerk aan de band van een analyse van
de activiteit die de aanbieder hoofdzakelijk tot Joel
heeft: een aanbieder van «infrastrucruurgebonden
elementen» is een leverancier van een elektronische-
communicatienetwerk, terwijl een onderneming die
zelf niet hoofdzakelijk het beheren van infrastruc-
tuur tot Joel heeft (b.v. omdat zij gebruik maakt
van het netwerk van een andere onderneming), maar
weI «transmissiediensten» levert ais aanbieder van
een elektronische-communicatiedienst moet worden
beschouwd. Uiteraard kunnen beide kwalificaties
eveneens worden verenigd in hoofde van éénzelfde
onderneming. Samenvattend: het elektronische-com-
municatienetwerk is de noodzakelijke infrastructuur
om het transport van signalen mogelijk te maken,
terwijl de transmissie zelf van signalen een elektro-
nische-communicatiedienst is.

Op dit punt is de bestaande praktijk van het
B.l.P.T. bijzonder relevant, aangezien het lnstituut
ervan uitgaat dat voor elk netwerk en/of elke dienst
maximaal één aangifte client te worden gedaan.
Wanneer de netwerkoperator al een aangifte heeft
gedaan voor zijn infrastructuur, moet een diensten-
leverancier die gebruik maakt van datzelfde netwerk
daarvoor geen nieuwe aangifte indienen en kan hij
zich beperken tot het aangeven van de door hem
aangeboden dienst.

De contouren van het concept «elektronische-
communicatiedienst» worden gevormd Joar een aan-
tal aspecten waarvoor de definitie stelt dat zij geen
deel uitmaken van dat begrip. Het betreft met name:
10 inhoudelijke aspecten: inhoud die weliswaar aan
de gebruiker wordt geleverd via een elektronische-
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2. Elektronische-communicatiedienst
Een «elektronische-communicatiedienst» wordt

in punt 50 van art. 2 gedefinieerd ais «een gewoon/ijk
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communicatienetwerk of -dienst, maar waarbij de
inhoudelijke aspecten doorwegen (bijvoorbeeld het
beschikbaar stellen van televisiekanalen of program-
ma's aan de gebruikers); 20 inhoudelijke diensten op
individuele aanvraag: de diensten van de informatie-
maatschappij(13) voorzover zij nier hoofdzakelijk de
overbrenging van signalen rot doel hebben (bijvoor-
beeld: het on-tint leveren van beursinformatie); 30 de
radio- en televisiediensten, die rot de bevoegdheid
van de gemeenschappen behoren.

plichtingen precies van toepassing zijn op welke
categorieën van aanbieders.

4. Gebruikers

Ook op het vlak van de bescherming van de
gebruikers hanteert de nieuwe wet een aantal over-
lappende begrippen. Het meest restrictieve daar-
van is dat van «consument» (art. 2, 14°), aangezien
het om een natuurlijke persoon gaat die diensten
afneemt buiten de professionele sfeer. Het begrip
«gebruiker» wordt door art. 2, 12° omschreven ais
een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt
van of verzoekt om een openbare elektronische-com-
municatiedienst. Aangezien zowel rechtspersonen ais
natuurlijke personen onder dit begrip worden gevat,
is het duidelijk dat het om een erg ruime omschrij-
ving gaat en dat ook aanbieders van openbare en niet-
openbare elektronische-communicatienetwerken en
-diensten eveneens onder dit begrip ressorteren. Dit
blijkt verder a contrario uit de (restrictievere) defini-
tie van het begrip «eindgebruiker» ais een gebruiker
die geen openbaar elektronische-communicatienet-
werk of openbare elektronische-communicatiedien-
sten aanbiedt. Tetwijl de begrippen «gebruiker» en
«eindgebruiker» eerder betrekking hebben op een
feitelijke toestand, lijkt het begrip «abonnee » ten-
slotte veeleer te verwijzen naar de juridische relatie
tussen partijen, aangezien het gaat om de contractu-
ele tegenpartij van de operator (art. 2, 15°).

C. Voorwaarden
voor het betreden van de markt

1. Uitgangspunt:
voorafgaande kennisgeving
voor netwerken en diensten

Het centrale uitgangspunt van de nieuwe wet is
de vri jheid om -mits eventuele beperkingen omwille
van de openbare orde, de openbare veiligheid en de
volksgezondheid -elektronische-communicatienet-
werken en -diensten aan te bieden. Een «algemene
machtiging» komt in de plaats van het bestaande
vergunningsregime uit de wet van 1991: elke kan-
didaat-operator die een kennisgeving indient, is
gerechtigd de aangeg~ven elektronische-commu-
nicatiediensten of -netwerken aan te bieden. Zoals
vermeld, venrekt de wet van het idee dat een zo

3. Operator
Het begrip «operator» wordt in punt 110

omschreven aIs «een persoon die een kennisgeving heeft
ingediend overeenkomstig art. 9» van dezelfde wet.
Art. 9 vermeldt vervolgens dat «het aanbieden of door-
verkopen in eigen naam en voor eigen rekening van e/ek-
tronische-communicatiediensten of -netwerken kan [...}
pas worden aangevat na een kennisgeving aan het lnsti-
tuut [.. .}». De Belgische wet beschouwt bijgevolg
-tegen de door de Europese richtlijnen gevolgde
aanpak in -ook leveranciers van een elektronische-
communicatiedienst ais een operator.

Hierbij client bovendien de volgende kantte-
kening te worden gemaakt. Deze bepaling werd in
de loop van de parlementaire werkzaamheden (14)

gewijzigd om eveneens «doorverkopers» van elek-
tronische-communicatiediensten (b. v. Delhaize ais
doorverkoper van belminuten van Base) onder het
begrip «operator» te laten vatten. De bedoeling van
dit amendement was om de klanten van deze onder-
nemingen dezelfde bescherming (b. v. in verband
met de kwaliteit van de dienst, de facturatie, enz.) te
bieden ais de (rechtstreekse) klanten van leveranciers
van netwerken of diensten.

Samenvattend kan men dus stellen dat de nieuwe
wet onder het begrip «operator» nagenoeg elke eco-
nomische activiteit inzake het aanbieden van elektro-
nische communicatie lijkt te willen vatten. Minstens
de volgende drie categorieën van aanbieders worden
door de wet ais «operator» beschouwd:

-de aanbieder van een elektronische-communi-

catienetwerk;
-de aanbieder van een elektronische-communi-

catiedienst;
-de doorverkopers van elektronische-communi-

catienetwerken of -diensten.
Het hoeft weinig betoog dat het door deze aan-

pak erg moeilijk is geworden te bepalen welke ver-

maatschappij (oak «Wet Elektronische Handel" of
«e-Commercewet» genoemd), beide B.S. 17 maart 2003.

(14) Wetsontwerp betreffende de elektronische com-
municatie, Par!. Sr. Kamer 2004-2005, nr. 1425/015,6
(amendement nr. 191).

(13) ln ans land gereglementeerd door Wet Il maart
2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de
diensten van de informatiemaatschappij ais bedoeld in
art. 77 G.W. en Wet Il maart 2003 betreffende bepaalde
juridische aspecten van de diensten van de informatie-
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die evenwel nier werden overgenomen in de Belgi-
sche wet. De precieze bedragen voor deze heffingen
worden nier door de nieuwe wet vastgesteld, maar
omwille van de lagere administratieve werklast, lijkt
het redelijk te verwachten dat zij tell opzichte van
de huidige situatie eerder een daling zullen inhou-
den(l5).

2. Uitzondering:
individuele gebruiksrechten
voor nummers en frequenties

Het verkrijgen van een door het B.l.P. T. toe
te kennen individuele vergunning «<individueel
gebruiksrecht» genaamd) kan weI nog ais voorwaarde
worden opgelegd wanneer dit noodzakelijk is voor
een efficiënte toewijzing van nummers of radiofre-
quenties (tenzij het gevaar van schadelijke inter-
ferentie te verwaarlozen is; Zif de artt. Il tot 24).
Het aantal toe te kennen gebruiksrechten mag niet a
priori worden beperkt. De enige uitzondering hierop
is de noodzaak om een etherchaos te vermijden: wan-
neer dit noodzakelijk is voor het efficiënte gebruik
van het radiospectrum kan het B.l.P. T. het aantal
gebruiksrechten beperken overeenkomstig een spe-
ciaal daartoe voorziene procedure. De gebruiksrech-
ten voor nummers moeten in principe binnen de drie
weken worden verleend; de termijn voor het verkrij-
gen van radiofrequenties mag maximaal zes weken
bedragen (zie resp. art. Il § 4 en art. 21 § 2).

Voor deze gebruiksrechten wordt een afzonder-
lijke heffing ingesteld, om een optimaal gebruik van
deze schaarse goederen te waarborgen. Dergelijke
vergoedingen dienen in verhouding te staan tot het
beoogde doel en moeten rekening houden met de
algemene beleidsdoelstellingen (bijkomende con-
currentie, meer geharmoniseerde interne markt en
betere consumentenbescherming) van het nieuwe
juridische kader (artt. 30 en 31).

licht mogelijk systeem moet worden gehanteerd om
de ontwikkeling van en de investeringen in nieuwe
elektronische-communicatienetwerken en -diensten
te stimuleren. De al te verregaande voorwaarden die
door de oude wetten werden opgelegd voor het ver-
krijgen van toegang rot de markt, behoren voortaan
dus rot het verleden. Door een aanzienlijke vereen-
voudiging van de toepasselijke voorwaarden, stelt
de wet zich oak rot doel de kosten voor administra-
tief toezicht door het B.l.P. T. te verlagen en zo de
concurrentie bijkomend te stimuleren. Bovendien
moeten de voorwaarden die toch nog worden opge-
legd objectief gerechtvaardigd zijn in relatie rot het
betrokken netwerk of de betrokken dienst, alsook
niet-discriminerend, proportioneel en transparant
zijn. Om controlè hierop mogelijk te maken ver-
plicht art. 31 van de nieuwe wet het B.l.P. T. om op
zijn website een overzicht te geven van aile relevante
informatie avec rechten, voorwaarden, procedures,
bijdragen en beslissingen avec het toetreden rot de
markt.

Concreet zal van een kandidaat-operator enkel
verwacht worden dat hij een voorafgaandelijke ken-
nisgeving indient, d.i. een eenvoudige verklaring
waarmee zij het B.l.P.T op de hoogte brengt van
haar voornemen om communicatienetwerken of
-diensten op de markt aan te bieden (art. 9). ln deze
kennisgeving moet de kandidaat-operator slechts
een minimaal aantal gegevens meedelen die het
B.l.P. T. nodig heeft voor het opstellen van een regis-
ter of lijst van aanbieders, zoals de naam, het adres
en het ondernemingsnummer van de aanbieder, de
contactpersoon met het B.l.P. T., een bondige en pre-
cieze beschri jving van de dienst of het netwerk en de
datum waarop de activiteiten vermoedelijk van start
zullen gaan.

De onderneming hoeft geen ontvangstbevesti-
ging vanwege het B.l.P. T. af te wachten om met haar
activiteiten te starten: na het indienen van de ken-
nisgeving heeft zij in principe het recht om netwer-
ken of diensten te leveren, om doorgangsrechten te
vragen, te onderhandelen avec interconnectie en/of
toegang, of aangeduid te worden om elementen van
de universele dienst te verstrekken (art. 10).

Voor de aangifte van een elektronische-commu-
nicatiedienst of -netwerk moet de kandidaat-opera-
toc weI een administratieve bijdrage ter financiering
van de werkzaamheden van het B.l.P. T. betalen. Der-
gelijke bijdragen mogen het bedrag van de feitelijke
administratieve kosten nier overstijgen (art. 29).
De Europese Machtigingsrichtlijn voorziet in haar
art. 12 in een aantal controlemechanismen ter zake

3. Overige bepalingen
in verband met het betreden van de markt

Oorspronkelijk bevatte het derde hoofdstuk van
tiret II de bepaiingen over het recht van operatoren
van een openbaar elektronische-communicatienetwerk om
bij de aanleg en instandhouding van kabels en lijnen
gebruik te maken va~ privé-eigendom en van het
openbaar domein. Die regeling werd nagenoeg onge-
wijzigd overgenomen uit de Wet van 1991, met dien
verstande dat zij van toepassing zou zijn geweest voor
aile operatoren van elektronische-communicatienet-

betrekking rot het statuut van de regulator van de Bel-
gische post- en telecommunicatie-sector, Par!. St. Kamer
2001-2002, nr. 1937/1,67-68.

(15) Interessant hierbij is op te merken dat de Raad van
State dergeIijke bijdrage nier ais een retributie, maar weI
aIs een belasting beschouwt: advies bij WetsontWerp met
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aanbieden, client hiervan eveneens een aangifte te
doen aan het B.l.P. T. (artt. 45-47). Art. 48 voorziet
dat het gebruik van cryptografie (bi jvoorbeeld voor
toepassingen zoals lnternetbankieren, of het verstu-
ren van versleutelde elektronische facturen) vrij is,
maar dat van het aanbieden van versleutelingsdien-
sten aan het publiek een aangifte client te worden
gedaan aan het B.l.P.T. Tenslotte bevat artike149 de
mogelijkheid voor de Koning om reglementering
uit te vaardigen voor eventuele andere nieuwe activi-
teiten inzake elektronische communicatie.

D. Bepalingen
inzake de eerlijke mededinging
tussen operatoren

1. Uitgangspunt:
commerciële onderhandelingen

Een van de belangrijkste doelstellingen van de
nieuwe wet is de aanpassing van de bestaande regel-
geving aan de snel evoluerende markten voor elek-
tronische-communicatienetwerken en -diensten,
waarop zich reeds in meerdere of mindere mate vrije
mededinging heeft ontwikkeld. De vroegere wetge-
ving -die grotendeels bestaat van v66r de volledige
liberaiisering van januari 1998 -was immers prin-
cipieel bestemd ais eerste stap in de overgang van
monopolistische naar concurrentiële markten. De
nieuwe wet daarentegen vertrekt van het uitgangs-
pilot dat aile bijzondere en exclusieve rechten zijn
opgeheven en dat -mirs enkele uitzonderingen (18)
-aileen nog verplichtingen mogen worden opgelegd
aan bepaalde sterke operatoren nadat voor een speci-
fieke markt tekortkomingen aan de werking van de
vrije concurrentie zijn vastgesteld (artt. 50-56).

Zoais de Wet van 1991, neemt oak de nieuwe
wet de commerciële onderhandeling te goeder trouw
ais uitgangspunt voor de totstandbrenging van toe-
gangs- en/of interconnectieovereenkomsten (artt. 50-
53) tussen operatoren. Exploitanten van openbare
communicatienetwerken krijgen evenwel nog steeds
het recht en de plicht toegekend om met elkaar te
onderhandelen avec iQterconnectie «met het doe! e!ek-
tronische-communicatiedi~sten aan te bieden die voor het
pub!iek beschikbaar zijn» (art. 52).

werken. Tijdens de parlementaire werkzaamheden (16)
werden deze bepalingen -uit vrees voor een moge-
lijke bevoegdheidsoverschrijding -echter geschrapt,
zodat op dit punt de bepaIingen uit de wet van 1991
(ongewijzigd) van kracht blijven: een operator van
een openbaar telecommunicatienetwerk(17) kan gratis
het openbaar domein gebruiken om kabels, boven-
grondse lijnen en bijbehorende uitrustingen aan te
leggen, mits goedkeuring van het plan van aanleg.
Voor private eigendommen moet hij weI overeen-
stemming hebben met de eigenaar (artt. 97-104
Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven).

Artt. 25 tot en met 27 leggen aan de operatoren
van openbare elektronische-communicatienetwer-
ken de verplichting op om zoveel mogelijk gedeeld
gebruik te reaIiseren van antennesteunen. De vergoe-
ding die de gebruik makende operator aan de eige-
naar moet betaIen, client op de reële kosten te worden
gebaseerd. Verder worden aile operatoren verplicht
om mee te werken aan de databank van antennesites
(art. 27) en bevat art. 28 de mogelijkheid voor de
Koning om het gedeeld gebruik van andere sites te
reglementeren.

De bepaIingen inzake apparatuur (met narne:
de artt. 32-38, die de omzetting zijn van Richtlijn
1999/5) zijn mutatis mutandis overgenomen uit de
Wet van 1991. De overeenstemming van het appa-
raat met een aantaI door de wet vastgestelde basis-
vereisten wordt door de fabrikant zelf gecontroleerd.
Slechts indien apparatuur niet voorzien is van het
CE-merkteken van conformiteit, moet zij goedge-
keurd worden door de minister, op voorstel van het
B.l.P. T. Enkel goedgekeurde en van het CE-merk-
teken voorziene apparatuur mag worden aangeslo-
ten op een openbaar netwerk, in dienst gesteld en
onderhouden. Oak aile apparatuur die op een open-
baar elektronische-communicatienetwerk kan wor-
den aangesloten, zonder daartoe te zijn bestemd,
moet bij de minister worden aangegeven door de
fabrikant of l~verancier ais 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 artt. 39-44 stellen
immers het principe voorop dat het verboden is een
zend- of ontvangtoestel voor radiocommunicatie te
gebtuiken zonder een voorafgaande vergunning van
het B.l.P. T.

Een onderneming die telefoongidsen, inlichtin-
gendiensten of telefoonshops aan het publiek wil
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ven, zodat de toepassing van deze bepaling nogal precair
geworden is.
(18) Opgesornd in art. 56 van de wet.

(16) Wetsontwerp betreffende de elektronische commu-
nicatie, Par/. SI. Kamer 2004-2005, nr. 1425/008,4-6
(amendementen nr. 107 rot en met 115).
(17) Merk op dat art. 155 van de nieuwe wet weI aile
definities uit de Wet van 21 maart 1991 heeft opgehe-
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dige regulering van de door snelle en onvoorzienbare
evoluties gekenmerkte communicatiemarkten moge-
lijk te maken. Bovendien drong zich een aanpassing
op om de toenemende mededinging in rekening te
kunnen brengen.

Het resultaat is een geherdefinieerd SMP-begrip
dat nauwer aansluit bij de term «machtspositie»
(of dominante positie) uit het algemene mededin-
gingsrecht, en dat bovendien een grotere Bexibiliteit
mogelijk maakt in elk van de drie fasen in de toepas-
sing ervan, zijnde marktdefinitie, marktanalyse en
het opleggen van verplichtingen<21).

3. Marktde6nitie

Zo zai het B.l.P. T. in de toekomst op regel-
matige tijdstippen de mackten moeten definiëren
waarin eventueel bijzondere verplichtingen kunnen
worden opgelegd (art. 54). De afbakening client in
beginsei te gebeuren voigens mededingingsrechte-
Iijke methodes(22) en op basis van de Aanbeveling
Relevante Mackten van de Europese Commissie(23).
Deze Aanbeveling bevat de Iijst van relevante pro-
ductmackten «waarvan de kenmerken zodanig zijn
dat het opleggen van wettelijke verplichtingen gerecht-
vaardigd kan zijn» (24), door de Commissie geïnter-
preteerd aIs: mackten waarop geen effectieve con-
currentie aanwezig is, waar dergeIijke concurrentie
ook nier verwacht wordt zich spontaan te zulien
onrwikkeien en waar het algemene mededin-
gingsrecht tekort schiet om het probleem te ver-

2. Operatoren met sterke marktpositie
Het begrip «aanmerkelijke marktmacht»

(AMM) of «sterke machtspositie» (SMP) (19) speelt
een sleutelrol bij het opleggen van ex ante-verplich-
tingen. am een eerlijk verloop van de vrije mede-
dinging mogelijk te maken, wordt het nog steeds
noodzakelijk geacht om aan operatoren met een
sterke positie op de markt bijzondere verplichtingen
op te leggen «<asymmetrisch regime»). Een aantal
markten in de elektronische communicatiesector is
immers nog onvoldoende concurrentieel om sector-
specifiek markttoezicht nu al achterwege te laten.
Nieuwkomers zijn voor hun dienstverlening vaak
nog afuankelijk van bestaande operatoren (meestal,
doch nier altijd meer, de vroegere monopolisten), die
dergelijke machtspositie zouden kunnen aanwenden
om hun concurrenten uit de markt te stoten. Het
SMP-regime beoogt precies mogelijke misbruiken
van dergelijke machtsposities te vermijden(20) en op
die manier een effectieve concurrentie te realiseren
op de markten. Het uiteindelijke streefdoel is een
situatie van daadwerkelijke mededinging in aile seg-
menten van de communicatiesector, zadar sectorspe-
cifieke bepalingen zoveel mogelijk kunnen worden
opgeheven en het algemene mededingingsrechte-
lijke toezicht (van de Raad voor de mededinging)
volstaat.

Dit mechanisme is dus ongewijzigd gebleven ten
opzichte van de vroegere wetgeving. WeI was op de
markten gebleken dat het SMP-begrip onvoldoende
dynamisch was om oak in de toekomst een slagvaar-

(19) ln de Europese richtlijnen is de Engelse term signi-
ficant market power (SMP) vertaald ais «aanmerkelijke
marktmacht». De nieuwe federale wetgeving hanteert
het begrip «sterke machtspositie» (eveneens af te korten
rot SMP). De inhoudelijke betekenis van beide begrip-
pen is identiek. Over het SMP-begrip onder het oude en
nieuwe regelgevende kader, lie uitvoerig: Peggy VALCKE,
Digitale Diversiteit -Convergentie van media-, telecommuni-
catie- en mededingingsrecht, Brussel, Larcier, 2004, 375-407
en 453-505; Alexandre DE STREEL, «The New Concept
Of "Significant Market Power"", E.C.L.R. 2003,535-
542.

(20) Hierin ligt precies het verschil met het algemene
mededingingsrecht: waar het mededingingsrecht machts-
misbruiken achteraf (a posteriori) gaat bestraffen, ligt de
opzet van het SMP-regime in het vooraf (a priori) ingrij-
pen om etvoor te zorgen dat misbruiken zich nier kunnen
voordoen.

(21) ln de hierna volgende paragrafen worden de ver-
schillende stappen in het SMP-regime slechts beknopt
besproken. Voor meer details, lie: Alexandre DE STREEL,
«Market Definitions in the new European regulatory
frarnework for electronic communications», lnfo 2003,
vol. 5, afl. 3,27-47; Alexandre DE STREEL, «The lnte-
gration of Competition Law Principles in the New
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European Regulatory Framework for Electronic Com-
munications», World Competition 2003, vol. 26, afl. 3,
489-513. Specifiek voor de mobiele sector, zie: Peggy
Valcke, Robert Queck en Eva Lievens, EU Communications
Law: Significant Market Power in the Mohile Sec/or, Chelten-
ham (UK) & Northampton (USA), Edward Elgar, 2005,
187 p.

(22) Cfr art. 15 Kaderrichtlijn en Richtsnoeren van
de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling
van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektro-
nische communicatienetwerken en -diensten,
PB. C. Il juli 2002, afl. 165,6 (hierna: Richtsnoeren
Marktanalyse).

(23) Aanbev. Eur. Comm. betreffende relevante produc-
ten- en dienstenmarkten in de elektronische communi-
catiesector 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 ondetworpen, PB. L. 8 mei 2003,
ail. 114, 45; in deze tekst verkort: Aanbeveling Rele-
vante Markten.

(24) Zie art. 15 en ovetweging 27 Kaderrichtlijn.
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en subnetten, voor het verzorgen van breed-
band- en spraakdiensten.

12 Wholesale-breedbandtoegang (deze markt
omvat bitstream-toegang waarmee de transmis-
sie van breedbandgegevens in beide richtingen
mogelijk wordt gemaakt en andere vormen van
wholesale-toegang die over andere infrastructu-
ren wordt geleverd, voorzover zij faciliteiten
bieden die equivalent zijn met bitstream-toe-
gang. Hieronder valt «netwerktoegang en bij-
zondere netwerktoegang»).

13 Mgevende segmenten van huurlijnen op who-
lesale-niveau.

14 Bundelsegmenten van huurlijnen op wholesale-
ruveau.

15 Toegang en gespreksopbouw op openbare
mobiele telefoonnetwerken.

16 Gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele net-
werken (waardoor mogelijk elke operator als
SMP zou worden beschouwd voor terminatie
van oproepen op zijn netwerk)

17 De nationale wholesale-markt voor internatio-
nale roaming via openbare mobiele netwerken

18 Omroeptransmissiediensten, voor het leveren
van omroepinhoud aan eindgebruikers.

Ten opzichte van het « oude » systeem, waarbij
de markten op statische wijze rechtstreeks werden
geïdentificeerd in de wet zelf, betekent deze nieuwe
wijze van marktdefiniëring uiteraard een aanzien-
lijke versoepeling. Het B.l.P. T. kan voortaan snel-
1er inspringen op wijzigende marktomstandigheden
en overgaan rot een nieuwe marktafbakening wan-
neer de mededingingsrechtelijke problemen zou-
den verschuiven. Deze grotere 6exibiliteit client weI
te worden genuanceerd in die zin dat de Europese
Commissie een sterke vinger in de par houdt. Om
te vermijden dat de toegenomen bewegingsvrijheid
van de nationale regulatoren rot een al te grote frag-
mentering van nationale markten in de Europese
Unie zou leiden, vertrekt de marktdefiniëring steeds
van de Aanbeveling Relevante Markten en behoudt
-zoals gezegd -de Europese Commissie het laatste
woord.

4. Marktanalyse

De tweede fase van het SMP-gebeuren, de markt-
analyse, houdt essenti~l in dat het B.I.P. T. nagaat
welke operator(en) op een geïdentificeerde markt
als SMP-operator kan (kunnen) worden aangeduid
(art. 55). De oude wet voorzag als criterium een

helpen (25). Met andere woorden, de eerste stap van
«marktdefinitie» valt eigenlijk uiteen in een rase
van «marktselectie» en een rase van «marktafbake-
rung».

Voor de markten die opgenomen zijn in
de Aanbeveling Relevante Markten bakent het
B.l.P. T. enkel de geografische dimensie af, rekening
houdend met de nationale omstandigheden. Evenwel
kan het B.l.P. T. ook markten definiëren die buiten
de lijst van de Commissie vallen of daarvan afwij-
ken. ln dat geval moeten weI een aantal specifieke
procedures worden gevolgd, die erop neerkomen dat
enerzijds de sector en andere regulatoren moeten
worden geconsulteerd en dat anderzijds de Europese
Commissie haar fiat moet geven met de afwijkende
marktdefinitie (26):

De door de Europese Commissie geïdentificeerde
18 productmarkten zijn:

a) Op refait-niveau:
Nr. Omschrijving
1 Toegang tot het openbare telefoonnet op een

vaste locatif voor particuliere gebruikers.
2 Toegang tot het openbare telefoonnet op een

vaste locatie voor niet-particuliere gebruikers.
4 Openbaar beschikbare lokale en/of nationale

telefoondiensten geleverd op een vaste locatie
voor particuliere gebruikers.

3 Openbaar beschikbare internationale telefoon-
diensten geleverd op een vaste locatie voor par-
ticuliere gebruikers.

5 Openbaar beschikbare lokale en/of nationale
telefoondiensten geleverd op een vaste locatie
voor niet-particuliere gebruikers.

6 Openbaar beschikbare internationale telefoon-
diensten geleverd op een vaste locatie voor
niet-particuliere gebruikers.

7 De minimumverzameling van huurlijnen (dit
omvat de gespecificeerde types van huurlijnen
tot en met 2 Mb/sec).

b) Op wholesale-niveau:
Nr. Omschrijving
8 Gespreksopbouw op het openbare telefoonnet-

werk, verzorgd op een vaste locatie.
9 Gespreksafgifte op afzonderlijke openbare tele-

foonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie.
10 Gespreksdoorgiftediensten in het vaste open-

bare telefoonnetwerk.
Il Ontbundelde toegang op wholesale-niveau

(inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten

(25) Aanbeveling Relevante Markten, §§ 9 e.v. (voor
meer details lie de bijbehorende «Toelichting»). Over
deze zogenaamde «drie criteria-test», zie: Alexandre DE
STREEL, «Remedies in the European Electronic Commu-
nications Sector», in Damien GERADIN (ed.), Remedies in
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Network Industries: EC Competition Law vs. Sector-specific
Regulation, Anrwerpen-Oxford, lntersentia, 2004, 67-
124.
(26) Cfr infra.
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marktaandeel van 25 % of hoger. Onder de nieuwe
regeling wordt het B.I.P. T. geacht ook hier een gro-
tere Bexibiliteit te krijgen, nu het B.I.P. T. de posi-
rie van een onderneming op een markt zal moeten
beoordeien op basis van mededingingsrechteIijke
methodes en criteria(27). Voortaan «(wardt) een opera-
tar geacht een sterke machtspositie op een relevante markt
te hebben, wanneer hij, alleen of samen met anderen, een
aan machtspositie gelijkwaardige positif bezit, dit wil zeg-
gen een economische kracht bezit die hem in staal stelt zich
in belangrijke mate onafhankelijk van zijn concurrenten,
klanten of consumenten te gedragen" (art. 55 § 3 al. 2) (28).
Bovendien wordt aan het B.I.P. T. ook de mogelijk-
heid gegeven om een gezamenlijke machtspositie
in hoofde van twee of meer ondernemingen (joint
dominance) vast te steIIen. Ten siotte kan voigens de
nieuwe wet een onderneming met SMP eveneens aIs
machtig wordt beschouwd op nauw verwante mark-
ten «<hefboomeffect" of leverage). ln de communi-
catiesector wordt doorgaans het voorbeeld gegeven
van een onderneming die een sterke positie heeft op
de markt voor infrastructuur en deze kan Iaten door-
werken op de verwante dienstenmarkt (bijvoorbeeld
voor spraakdiensten of internettoegang).

(art. 5): zij moeten op de aard van het vastgestelde
probleem gebaseerd zijn, gerechtvaardigd in het
licht van de algemene doelstellingen opgesomd in
de artt. 6 t.e.m. 8 (bevordering van concurrentie,
bijdragen rot de interne markt en bescherming van
de gebruikers) en proportioneel met de nagestreefde
doelstellingen. Tevens moeten ze de beginselen van
objectiviteit, transparantie, niet-discriminatie en
technologische neutraliteit naleven (29).

De voornaarnste verplichtingen die aan SMP-
operatoren kunnen worden opgelegd, zijn de vol-
gende:

5. Opleggen van verplichtingen

Oak in de derde fase, het opleggen van speci-
fieke verplichtingen aan de ondernemingen die op
een bepaalde markt avec SMP beschikken, is een
grotere dynamiek ingebouwd. AIs algemeen uit-
gangspunt bepaalt art. 55 § 3 al. 1 dat bijzondere
verplichtingen slechts kunnen worden opgelegd
wanneer een bepaalde markt nier concurrentieel is
(in de praktijk: aIs er minstens één onderneming met
SMP op de betrokken markt kan worden geïdenti-
ficeerd). AIle markten moeten regelmatig worden
geanalyseerd om te bepalen of er bepaalde verplich-
tingen opgelegd, gewijzigd of geschrapt dienen te wor-
den. ln tegenstelling rot de oude wetgeving (van
1991) worden deze verplichtingen dus nier langer
van rechtswege opgelegd. De artt. 57 rot 65 van de
wet bevatten enkel een opsomming van mogeli jke
verplichtingen (zie kader), terwijl de veranrwoorde-
lijkheid om deze in concrete gevallen (op basis van
een individuele beoordeling) op te leggen voort-
aan bij het B.l.P. T. ligt. Het B.l.P. T. moet bepaalde
principes naleven bij de selectie van verplichtingen

Terwijl artt. 57 rot en met 62 de verhouding
tussen aanbieders van elektronische-communicatie-
netwerken en -diensten regelen (waaronder onder
meer de verplichting om concurrenten toegang te
geven rot zijn netwerken of diensten), bevatten de
artt. 63 rot en met 65 mogelijke verplichtingen
die kunnen worden opgelegd aan SMP-operatoren
in hun relatie rot de (eind)gebruikers. Zij kunnen
bi jvoorbeeld inhouden dat aangewezen onderne-
mingen geen buitensporige prijzen mogen vragen,
de toegang rot de markt nier mogen belemmeren,
de mededinging nier mogen beperken door middel
van afbraakprijzen (price squeeze), geen ongegronde
voorkeur voor bepaalde eindgebruikers aan de dag
mogen leggen en diensten nier op een onredelijke
wijze mogen bundelen. Het B.l.P.T. krijgt dus aan-
zienlijke bevoegdheden inzake prijstoezicht toege-

(27) Bemerk evenwel dat ook onder ber oude SMP-
begrip de nationale regulator kon afwijken van de regel
van 25 %-marktaandeel op basis van andere criteria, zoals
toegang rot financiële bronnen, het bezit van essentiële
faciliteiten, verticale integratie, enz., enerzijds, en dat
ook voor de beoordeling van een economische machts-
positif in mededingingsrechtelijke termen het mark-
taandeel van een onderneming vaak doorslaggevend is
(met de gewoonlijke vaststelling van dominantie rot

gevolg wanneer aandelen van 40 à 50 % of meer worden
bereikt), anderzijds. De «grotere flexibiliteit» moet hier
dus enigszins worden genuanceerd.
(28) Vergelijk met art. 14.2 Kaderrichtlijn.
(29) Cfr art. 5.3 en 8.4 Toegangsrichtlijn.
(30) Merk op dat de Koning daarbij kan voorschrijven
welke boekhoudkundige modellen en methodes het
B.I.P. T. moet hanteren (art. 60, § 1 al. 2).
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wezen. 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 eerlijke con-
currentie niet kan worden bereikt door het opleg-
gen van de «groothandelsverplichtingen» of de in
art. 63 voorziene maatregelen betreffende operator-
keuze of -voorkeuze (art. 64 § 1). Voor het opleg-
gen van de verplichtingen inzake tarifering client het
B.l.P. T. bovendien volgens specifieke procedures een
advies in te winnen van de Raad voor de Mededin-
ging (art. 55 §§ 4 en 5).

Een Belgisch eigenaardigheidje is de toekenning
van de mogelijkheid aan de Koning (en niet aan het
B.l.P. T.)(31) om «indien uitzondertijke omstandigheden
het f'echtvaaf'digen» en na advies van het B.l.P. T. nog
andere verplichtingen op te leggen dan degene ver-
meld in de wet. De Europese Commissie beschikt
daarbij evenwel avec een veto-recht.

Ten slotte bevatten de artt. 66 en 67 een aantal
specifieke bepalingen voor operatoren met bi jzon-
dere voorrechten (zoals een wettelijk monopolie of
een vrijstelling van bepaalde belastingen) in andere
sectoren. Dergelijke operatoren worden verplicht de
activiteiten in de elektronische-communicatiesector
structureel te scheiden van hun andere activiteiten.

E. U niversele diensr
en aanvullende diensren

Dm eventuele tekortkomingen ten gevolge van
de vrije marktwerking op te vangen, hebben de
Europese richtlijnen voor de telecommunicatiesec-
tor destijds het concept van universeledienstverle-
ning ingevoerd: het inbouwen van de garantie dat
een minimum pakket van telecommunicatiediensten
universeel en tegen betaalbare prijzen ter beschik-
king zal worden gesteld door minstens één operator.
Dit concept blijft tot op vandaag behouden. Een
belangrijk nieuw uitgangspunt van de nieuwe richt-
lijnen (en van de Belgische wet) is dat voor de leve-
ring ervan voortaan geen operatoren a priori mogen
worden uitgesloten. De «markt» voor de universele
dienst wordt ais 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 univer-
sele dienst zal het wellicht om een eerder hypothe-
tische mogelijkheid gaan, vermits de verplichting

wordt opgelegd om het hele nationale grondgebied
te bedienen (art. 69).

De inhoud van de universele dienst wordt
vastgesteld door art. 68 (32). Het pakket dat aan de
begunstigden moet worden verleend bestaat uit de
volgende elementen:

-toegang rot het vaste PSTN-telefoonnetwerk
(artt.70-73);

-sociale tarieven voor bepaalde groepen van
begunstigden (art. 74);

-de terbeschikkingstelling van een minimaal
aantal openbare betaaltelefoons (artt. 75-78);

-toegang rot de universele inlichtingendienst
(artt. 79-85)

-toegang rot de universele telefoongids
(artt. 86-91).

Voor elk van deze elementen bevat de wet bepa-
lingen over de aanwijzing van de ondernemingen die
belast zijn met de verlening ervan. Er wordt voor-
zien in een openbare aanbestedingsprocedure waar-
bij elke operator zich kandidaat kan stellen om de
dienst te verlenen. Enkel wanneer geen enkele kan-
didaat zich aanmeldt, kan de overheid een operator
verplichten een bepaalde dienst aan alle gebruikers
te leveren (play or pay, zie de artt. 71,76,80 en 87).
De leverancier ontvangt een vergoeding: ofwel op
basis van de tijdens de aanbestedingsprocedure over-
eengekomen prijs, ofwel op grond van de door het
B.I.P. T. gecontroleerde netto-kosten (33) (zie artt. 73,
78,85 en 91, met verwijzing naar de artt. 100-102).
Deze vergoedingen worden gefinancierd door bij-
dragen van de operatoren van de openbare telefonie-
dienst in het universeledienstfonds (artt. 92-104).

Voor het sociale element van de universele dienst
(sociale tarieven) geldt echter een afzonderlijke rege-
ling. Art. 74 bepaalt immers dat elke operator van
vaste of mobiele openbare telefonie aan de begun-
stigde categorieën van gebruikers bijzondere tarief-
voorwaarden moet aanbieden. Daartoe wordt een
afzonderlijk fonds opgericht, waarin de operatoren
dienen bij te dragen wanneer hun aandeel van soci-
ale abonnees lager is dan het gemiddelde in de sec-
tor(34).

ln de wet worden in een afzonderlijk hoofdstuk,
buiten de universele dienst am, enkele aanvullende
diensten aan de gebruikers gegarandeerd. Vermits
deze diensten geen onderdeel vormen van de univer-
sele dienst, mag de kostprijs ervan nier aan de opera-
toren (b. v. door middelvan het fonds voor de univer-
sele dienst) worden opgelegd, maar moet de overheid

(31) Hoewel art. 8.3 al. 2 Toegangsrichtlijn nochtans
weI de bedoeling had dergelijke mogelijkheid te creëren
voor de regulator.
(32) Cfr art. 3-15 Universeledienstrichtlijn.

(33) Merk op dat de door art. 13 van de Universele-
dienstrichtlijn voorziene vereiste dat de kost voor de
betrokken operator een «onredelijke last» moet uitmaken
in de Belgische wet niet is overgenomen.
(34) De conformiteit van deze maatregel met de Univer-
seledienstrichtlijn kan eveneens betwist worden.

N
;;0
0
0
N..
]~
~
~
~
=<

-
172 LARCIER

-



~
0.)
0.).

~
(/)-
~

,..q
u
0.)~

zelf instaan voor de financiering ervan. Momenteel
is Belgacom aIs enige aanbieder verplicht om deze
diensten aan te bieden.

diensten (de zogenaamde triple play: telefonie, inter-
net, televisie) in het achterhoofd te hebben gehad.
Toch lijkt het allerminst uitgesloten dat oak een
gezamenlijke aanbod van bijvoorbeeld vaste en
mobiele telefoondiensten door dit artikel wordt
mogelijk gemaakt. Het precieze toepassingsgebied
van deze bepaling is echter moeilijk te bepalen
omwille van een gebrek aan overeenstemming tus-
sen de terminologie van dit artikel en de Wet Han-
delsprakti jken.

G. Bescherming
van de persoonlijke levenssfeer

1. Uirgangspunr

De nieuwe wet brengt oak een aanpassing van
de bepalingen avec de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer in de elektronische communicatie-
sector met zich mee(36). 20 wordt het toepassings-
gebied van de privary-bescherming 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 -uit-
gesloten. Bovendien is het toepassingsgebied van de
meeste bepalingen beperkt tot openbare elektroni-
sche communicatienetwerken.

Een belangrijke nieuwigheid bestaat erin dat de
geboden bescherming zich niet langer tot natuur-
lijke personen beperkt. Door hoofdzakelijk gebruik
te maken van het begrip «abonnee» -in art. 2, 150
gedefinieerd ais «een natuurlijke of rechtspersoon die
houder is van een nummer dat toegekend is door een opera-
for voor de levering van elektronische-communicatiediensten
en die gebruikmaakt van een elektronische-communicatie-
dienst ingevolge een met een operator gesloten contract» (cfr
supra) -worden een aantal maatregelen uitgebreid
naar rechtspersonen.

Art. 124 vormt het uitgangspunt van de
bescherming: indien men daartoe geen toestemming
heeft gekregen van aile andere betrokken personen,
mag niemand met opzet kennis nemen van gege-
vens 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 gege-
vens wijzigen, schrappen, kenbaar maken, opslaan

F. Bescherming
van de eindgebruikers

De nieuwe wet bevat voor het overige een aantal
algemene bepalingen met betrekking rot de belan-
gen en de rechten van de gebruikers (titel IV, hoofd-
stuk III, «De bescherming van de eindgebruikers»).
Zo worden operatoren verplicht om met han gebrui-
kers een conrract af te sluiten waarin een minimum
aantal punten zijn opgenomen en om bepaalde infor-
marie (onder meer inzake tarieven en kwaliteit) op
transparante wijze bekend te maken (artikelen 108
rot 111). Verder client het B.I.P.T. te waken over de
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden diensten
en nerwerken (artt. 113 rot 115), alsook over het
aanbieden door operatoren van betalingsfaciliteiten
(art. 120) of extra faciliteiten (art. 121), zoals ca/-
/ing fine identification (CU) of dua/ tone mufti frequency
(DTMF).

Opmerkeli jk is verder dat de Belgische wet voor
de communicatiesector een beperkte uitzondering
mogelijk maakt op het principiële verbod op geza-
menlijke verkoop vervat in art. 54 W.H.P.C. <35)

Wegens het bijzondere karakter van de sector en de
technologische evolutie (hoofdzakelijk de conver-
gentie), wil de wetgever de drempels opheffen die
de gebruikers verhinderen een geïntegreerd aanbod
van diensten te onrvangen. Zo voorziet art. 112 in
de mogelijkheid om aan consumenten (i.e. gebrui-
kers buiten de uitoefening van han professionele
activiteiten) telefoon-, internet-, TV-diensten en/of
«intermediaire interactieve producten» (decoders)
onder een aantal srrikte cumulatieve voorwaarden
gezamenlijk te verkopen:

-elk product en elke dienst client afzonderlijk
verkrijgbaar te zijn;

-de consument client te worden ingelicht over
de afzonderlijke prijs en het prijsvoordeel;

-het gezamenlijk aanbod client de consument
een prijsvoordeel op te leveren;

-de geldigheidsduur en eventuele andere moda-
liteiten dienen te worden vermeld;

-de maximumduur van het gezamenlijk aanbod
is één jaar.

Bij het opstellen van dit artikellijkt de wetge-
ver hoofdzakelijk het aanbieden van geconvergeerde

(35) Of correcrer: art. 112 bepaalt welke diensten en
producten geacht worden een geheel te vormen in de zin
van art. 55, 10 W.H.P.C., waarvoor het verbod op koppel-
verkoop niet geldt (Wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van
de consument, W.H.P.C.).

(36) Uiteraard blijven de algemene bepalingen van de
Wet van 8 december 1992 toC bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van toepassing ais tex generatis ren
opzichte van deze bepalingen.
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of er gebruik van maken. Ben aantal uitzonderingen
hierop is voorzien in art. 125. Kennisname is onder
meer weI toegelaten wanneer dit nodig is voor de
goede werking en integriteit van het netwerk, of
voor het verhinderen van ongewenste eIektronische
communicatie indien de eindgebruiker daarmee
heeft ingestemd.

«gegeven dat wardt verwerkt in een elektronische-communi-
catienetwerk waarmee de geografische positie van de eind-
apparatuur van een eindgebruiker van een voar het publiek
beschikbare elektronische-communicatiedienst wordt weerge-
geven» en die kunnen worden gebruikt voor het aan-
bieden van diensten met toegevoegde waarde (zoals

bijvoorbeeld geïndividualiseerde verkeersinforma-
rie 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
geen verdere concretere indicatie. Bovendien moet
hi j over een eenvoudige methode beschikken om de
verwerking van locatiegegevens kosteloos tijdelijk
uit te schakelen.

2. Verkeersgegevens

De verwerking van verkeersgegevens met betrek-
king rot abonnees of eindgebruikers wordt bijko-
mend gereglementeerd door art. 122. Deze gegevens
mogen enkel worden verwerkt door een beperkt aan-
tal bevoegde personen (art. 122 § 5) en zij dienen te
worden verwijderd of geanonimiseerd zodra zij nier
meer nodig zijn voor de transmissie van de commu-
nicatie (art. 122 § 1). Er wordt geen vaste termijn
bepaald, maar op grand van de bepalingen van de
algemene wet op de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer geldt het principe dat de gegevens
nier langer mogen worden bewaard dan nodig is in
het kader van de doelstelling waarvoor de gegevens
werden verzameld.

Op het principe van de anonimisering zijn een
aantal uitzonderingen voorzien. 20 moeten operato-
ren weI blijven samenwerken met de instanties die
bevoegd zijn voor de opsporing van strafbare feiten,
en met de ombudsdienst voor de telecommunica-
rie voor het tegengaan van kwaadwillige oproepen
(art. 122 § 1 al. 2, 1° en 2°, zie oak art. 126). Daar-
naast mogen een aantal specifieke gegevens door de
operatoren worden verwerkt met het oog op de fac-
turering van abonnees of interconnectiebetalingen
(art. 122 § 2) en om fraude op te sporen (art. 122
§ 4). Tenslotte bepaalt art. 122 § 3 de voorwaarden
waaronder de operatoren de marketing mogen ver-
zorgen voor eigen communicatiediensten, diensten
met verkeersgegevens of met locatiegegevens: de
abonnee of eindgebruiker moet vooraf voldoende
worden geïnformeerd avec de voorgenomen verwer-
king en ermee hebben ingestemd, en hij moet zijn
instemming kosteloos kunnen intrekken.

4. Medewerkingsplicht, identificatie,
afluisteren en zakelijke communicatie

Art. 126 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 tele-
communicatie. Voor spraaktelefonie bepaalt dit arti-
kel dat de verkeers- en identificatiegegevens moeten
worden bewaard gedurende een periode van 12 rot
36 maanden (37).

Art. 127 bevat de regeling over de 1) identifi-
catie van de oproeplijn en 2) de identificatie van de
oproepers en het opsporen, lokaliseren of aBuisteren
van privé-communicatie. Dit artikel verbiedt oak in
zeer algemene bewoordingen het gebruik van bevei-
ligingstechnieken die de identificatie of het aBuiste-
ren zouden kunnen bemoeilijken.

Art. 128 ten glotte stelt dat de registratie van
communicaties of verkeersgegevens is toegelaten
voorzover deze nodig is om bewijs te kunnen leve-
ren van een commerciële transactie of van een andere
zakelijke communicatie en voorziet in een specifieke
uitzondering voor ca//-centers.

5. Bescherming van informatie
in netwerken of eindapparatuur

Het «gebruik van elektronische-communicatienetwer-
ken voor de opslag van informatie of voor het verkrijgen
van toegang lot informatie die is opgeslaan in de eindappa-
ratuur van een abonnee ofeen eindgebruiker» wordt onder
bepaalde voorwaarden toegelaten door art. 129. De

3. Locatiegegevens
Een vergelijkbaar regime wordt door art. 123

geïnstalleerd voor de verwerking van locatie-gege-
vens van abonnees of eindgebruikers. Dergelijke
gegevens, die door art. 2, 70 worden gedefinieerd ais

(37) Op 14 december 2005 keurde het Europees Parle-
ment de fel omstreden richtlijn avec deze materie goed:
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref-
fende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in
verband met het aanbieden van openbare elektronische-
communicatiediensten en rot wijziging van Richt-

lijn 2002/58/EG. Meer info hierover: http://www.
europarl.eu.int/ en Peggy VALCKE en Eleni KOSTA,
«Data "re-tensions" in the European electronic commu-
nications sector», in KIEKERGAARD S. (ed.), Proceedings of
the First International Conference on Legal, Privacy and Secu-
rity Issues in Information Technology, 2006, vol. 2, 373-395.
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len worden bepaald over de nummerreeksen waarbi j
naast de communicatie ook voor de inhoud client te
worden betaald (bijvoorbeeld: 0900-nummers, zoals
de bekende «roze>, nummers.. .). Het beroep tegen
de beslissingen van de ethische commissie wordt
door de afzonderlijke Wet betreffende sommige juri-
dische bepalingen inzake elektronische communica-
rie bij het bof van beroep te Brussel ondergebracht.

toegang rot informatie in netwerken of in de appara-
tuur van de gebruiker (b.v. cookies, spyware, software-
patches of -updates) is enkel toegelaten wanneer de
volgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan:

-aan de abonnee of eindgebruiker wordt duide-
lijke en precieze informatie verschaft over de doel-
einden van de verwerking en over zijn rechten in
verband met de bescherming van zijn persoonlijke
levenssfeer;

-aan de abonnee of eindgebruiker wordt de dui-
delijk leesbare en ondubbelzinnige mogelijkheid
geboden de voorgenomen verwerking te weigeren.

Deze voorwaarden zijn nier van toepassing wan-
neer de toegang ais enig Joel heeft de verzending
van een communicatie te vergemakkelijken, of een
door de abonnee gevraagde dienst van de informatie-
maatschappi j te leveren.

Momenteel bestaat echter nog onduidelijkheid
over de omvang en gevolgen van een eventuele wei-
gering. Zo is vooreerst nier duidelijk of een syste-
matische weigering door de software van de eindge-
bruiker (b.v. door de browser in het geval van cookies)
volstaat, dan weI of voor iedere individuele toegang
rot het eindapparaat (i.e. elk cookie afzonderlijk) de
mogelijkheid rot weigering client te worden voor-
zien. Over de gevolgen van een weigering kan wor-
den opgemerkt dat de toegang rot informatie over
de gebruiker vaak zal worden gebruikt om de navi-
gatie door de gebruiker (dus nier de «verzending van
de communicatie») te vereenvoudigen, zodat aan de
weigerende eindgebruiker moeilijk dezelfde functio-
naliteit kan worden geboden.

Wat dit laatste betreft, gaf de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
zijn advies over deze bepalingen (advies Dr. 08/2004
van 14 juni 2004 over het toenmalige art. 140) te
kennen dat de toegang lot websites niet zou mogen worden
onderworpen aan het aanvaarden van één of ander cookie,
vermits dit de specifieke regeling volledig zou uit-
hollen.

6. Overige faciliteiten ofdiensten

De artt. 130 rot 133 bevatten een aantai spe-
cifieke regels in verband met de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van gebruikers bij het
gebruik van cal/ing line identification (CU), cali for-
warding en in verband met aanbieden van een tele-
foongids of inlichtingendienst aan abonnees, terwijl
de artt. 134 rot 136 een eerder aigemene consumen-
tenbeschermende roI vervullen. Zo verplicht arti-
kel 136 de operatoren om hun medewerking te verle-
nen aan de activiteiten van de ombudsdienst voor de
telecommunicatie, verbiedt art. 135 het ongevraagd
activeren of deactiveren van operatorkeuze of -voorkeuze
en richt art. 134 de ethische commissie voor de tele-
communicatie op, met ais voornaamste opdracht het
uitwerken van een ethische code waarin regels zul-

H. Procedurele bepalingen
Titel V groepeert een aantal algemene bepalin-

gen die noodzakelijk zijn voor de correcte toepas-
sing van de nieuwe wet. ln vier korte hoofdstukken
worden een aantal aspecten van hoofdzakelijk institu-
tionele aard gereglementeerd. De volgende onder-
werpen komen onder meer aan bod:

-de uitwisse/ing van infotmatie (artt. 137-138):
deze artikelen voeren enerzijds voor het B.l.P.T. de
mogelijkheid in om van operatoren aIle informatie
te verkrijgen voorzover deze evenredig is met de uit-
oefening van de opdrachten van het lnstituut. Aan
het B.l.P. T. wordt ook de integrale bevoegdheid
toegekend te bepalen binnen welke termijn deze
informatie client te worden verstrekt. Opmerkelijk is
verder dat aIle informatie door de operatoren gratis
ter beschikking client te worden gesteld, en dat het
Bl.P. T. indien nodig een dwangsom aan de operato-
ren kan opleggen. Verder verplichten deze bepalin-
gen het Bl.P. T. om in de door de richtlijn voorziene
gevallen de nodige informatie aan de Europese Com-
missie te bezorgen.

-de consu/tatie- en samenwerkingsprocedures

(artt. 139-144): Elk artikel van dit hoofdstuk regelt
een specifieke vorm van raadpleging. Art. 139 sti-
puleert dat het Bl.P. T. voor elke kwestie die onder
zijn bevoegdheid val t, de betrokken actoren kan
raadplegen, terwijl art. 140 het lnstituut in principe
verplicht om een openbare consultatie te organise-
ren over een beslissing die aanzienlijke gevolgen zou
kunnen hebben voor een relevante markt (omzetting
van de raadplegings- en transparantieprocedure van
art. 6 van de Kaderrichtlijn). ln een aantal specifieke
gevallen en wanneer een voorgenomen beslissing
een invloed zou kunnen hebben op de handel tus-
sen lidstaten, client het Bl.P. T. zowel de Europese
Commissie aIs de NRI's van de Lidstaten te consul-
teren (art. 141, omzetting van de consolidatieproce-
dure van art. 7.3 Kaderrichtlijn). Art. 142 ten slotte
regelt de voorlopige maatregelen.

Art. 143 bevat de procedure voor die beslissin-
gen van het Bl.P. T. die door de Europese Commis-
sie moeten worden goedgekeurd: enerzi jds marktde-
finities die afwijken van de Aanbeveling Relevante
Markten, anderzijds de al dan nier aanwijzing van
SMP-operatoren (art. 7.4 Kaderrichtlijn). Voor der-
gelijke beslissingen wordt voor de Europese Com-
missie de mogelijkheid voorzien om door midde/ van
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een gedetailleerde en objectieve beslissing met precieze vooy-
stellen tot wijzigingen, het lnstituut te doen afzien van

zijn voorgenomen beslissing.
-strafbepalingen en diverse bepalingen (artt. 145-

165)

Het oorspronkelijke opzet van de nieuwe Wet
betreffende de elektronische communicatie was uiter-
mate ambitieus: het was irnmers de bedoeling om
aIle bestaande basiswetgeving (tot voor kart hoofd-
zakelijk de Wetten van 1979 betreffende de radio-
berichtgeving en titel II van de Wet van 21 maart
1991) integraal te vervangen door een nieuwe
«elektronische communicatiewet» die nauwer zou
aansluiten bij het nieuwe Europese kader. Oak aIle
secundaire regelgevende teksten zouden worden aan-
gepast aan de nieuwe uitgangspunten: lagere drem-
pels voor toegang toC de markt, stimuleren van bij-
komende concurrentie tussen marktspelers en betere
bescherming van de gebruikers. Gaandeweg werden
de ambities echter op verschillende vlakken bijge-
steld. 20 werden in 2003 de bepalingen avec het
statuut van de regulator (het B.I.P. T.) ondergebracht
in een afzonderlijke wet. Het omzetten van de Euro-
pese richtlijnen op het federale niveau heeft onder
meer daardoor aanzienlijke vertraging opgelopen.
Tijdens de besprekingen van de nieuwe wet werd
bovendien regelmatig afgeweken van de Europese
richtlijnen. Ten slotte zorgde het Arbitragehof naar
het einde van de werkzaarnheden toe nog voor bijko-

mende complicaties, met ais meest tastbare resultaat
het behoud van de bepalingen over het gebruik van
het openbare en private domein in de oude wet van
1991 en de noodzaak om de onrwerpwet voor te leg-
gen aan het overlegcomité.

Of de nieuwe wet betreffende de elektronische
communicatie erin zal slagen zijn doelstellingen
te realiseren, zal sterk afbangen van de secundaire
maatregelen en de toepassing ervan door de regula-
tor(38). De meest directe impact op de organisatie van
de markten hebben uiteraard de bepalingen inzake
SMP. Daarover organiseerde het B.l.P. T. weliswaar al
een eerste consultatie met betrekking rot de markt-
analyses in de ctuster «toegang» (markten l, 2, Il
en 12)<39), maar de Europese Commissie mocht van
België nog geen officiële notificaties onrvangen (40).
Het is dus voorlopig nog even wachten op de eerste
SMP-beslissingen, nier in het minst omdat eerst het
hoger vermelde samenwerkingsakkoord in werking
moet treden.

Op Europees niveau wordt inmiddels weI al
pijnlijk duidelijk dat één van de voornaamste doel-
stellingen van de richtlijnen van 2002, met Dame
deregulering, nog verre van is bereikt. lntegendeel,
uit het overzicht van notificaties van NRI's in het
buitenland (41) blijkt dat de nieuwe richtlijnen eerder
rot meer regulering hebben geleid: meer markten,
meer operatoren en meer verplichtingen (42). Werk-
gelegenheid voor regulatoren (en juristen !) heeft het
nieuwe kader dus alvast opgeleverd. Nu maar hopen
dat oak de informatie- en communicatiesector zelf
-en vooral de gebruikers! -daar beter zullen van
worden.

(38) Totnogtoe werden slechts twee (weinig belangrijke)
uitvoeringsbesluiten in het Staatsb/ad gepubliceerd:
het M.B. van 1 september 2005 inzake radio-amateurs
(B.S. 27 september 2005) en het M.B. van 12 december
2005 inzake kosteloze blokkering van oproepnummers
(B.S. 16 december 2005). Voor het overige geldt bijge-
volg de regel dat de bestaande besluiten van kracht blij-
ven voor lover zij voldoende rechtsgrond kunnen vinden
in de nieuwe wettelijke regeling.

(39) B.l.P.T., «Nationale consultatie ten aanzien van
het ontwerp van besluit van de raad van het B.l.P. T. met
betrekking tot de marktdefinitie, de analyse van de con-
currentieverhoudingen, de identificatie van de onderne-
mingen met een sterke machtspositie en het vaststellen
van de geëigende verplichtingen voor de markten van de
duster «toegang», opgenomen in de Aanbeveling van de
Europese Commissie van Il februari 2003», 25 oktober

2005, http://www.bipt.be/Telecoms/SMP/Marktanaly-
seToegang20051025.pdf.
(40) ans land ontving hietvoor op 13 oktober 2005
weI een formele aanmaning van de Europese Commissie,
maar nadien geen met redenen omkleed advies, in tegen-
stelling rot een aantal andere Lidstaten (op 14 december
2005). Zie ter zake de r'ersberichten van de Commissie:

http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/
im p lemen tari on- enforcemen tl index_en. h tm

(41) ICRI biedt een overzichtelijke tabel aan op zijn
website http://www.icri.be, onder «Communications
Law» (rechtstreekse link: http://www.law.kuleuven.ac.be/

icri/documents/175tableremedies.doc).

(42) Kwatongen beweren dat dit een noodzakelijk
gevolg is van de overlevingsdrang van sectorspecifieke
regulatoren...
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