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Dossiernummer : 2006-11-17/40 

Titel

17 NOVEMBER 2006. - Samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds
consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van
informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken
door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie 

Bron : DUITSTALIGE GEMEENSCHAP.FRANSE GEMEENSCHAP.KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER.VLAAMSE
GEMEENSCHAP 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 28-12-2006 bladzijde : 75371

Inwerkingtreding : 19-09-2007 (ART. (11))

Inhoudstafel

Art. 1-11

Tekst

Artikel 1. Dit samenwerkingsakkoord betreft een regeling omtrent het opstellen van regelgeving met betrekking
tot elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de
bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende instanties
bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie.

  Art. 2. In dit samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder :
  1° elektronisch communicatienetwerk : de actieve of passieve transmissiesystemen en, in voorkomend geval,
de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen die het mogelijk maken signalen over te brengen via
draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen;
  2° regulerende instantie :
  -voor wat betreft de federale Staat : Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie/Institut belge des
services postaux et des télécommunications/Institut für Postdienste und Telekommunikation;
  - voor wat betreft de Vlaamse Gemeenschap : Vlaams Commissariaat voor de Media;
  - voor wat betreft de Franstalige Gemeenschap : Conseil supérieur de l'Audiovisuel;
  - voor wat betreft de Duitstalige Gemeenschap : Medienrat.

  Art. 3. Elke ontwerpbeslissing van een regulerende instantie die betrekking heeft op elektronische
communicatienetwerken wordt door de desbetreffende instantie overgemaakt aan de andere regulerende
instanties die zijn opgesomd in artikel 2, 2°, van dit samenwerkingsakkoord.
  De regulerende instanties die geconsulteerd worden bezorgen binnen de 14 kalenderdagen hun opmerkingen
aan de regulerende instantie die de ontwerpbeslissing heeft overgemaakt. Binnen deze termijn kan elk van de
regulerende instanties die geconsulteerd worden vragen dat de ontwerpbeslissing aanhangig wordt gemaakt bij
de Conferentie van Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector (hierna genoemd de CRC). Dit
verzoek tot onmiddellijke overmaking aan de CRC wordt gemotiveerd.
  De betrokken regulerende instantie neemt de opmerkingen in aanmerking die de andere regulerende instanties
eraan bezorgd hebben en maakt de gewijzigde ontwerpbeslissing over aan de andere regulerende instanties.
Deze laatste beschikken na ontvangst van de gewijzigde ontwerpbeslissing over een termijn van 7 kalenderdagen
waarbinnen zij kunnen vragen dat de gewijzigde ontwerpbeslissing aanhangig wordt gemaakt bij de CRC.
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  Ontwerpbeslissingen en opmerkingen omtrent ontwerpbeslissingen worden steeds gemotiveerd vanuit het
oogpunt van de wettelijke bevoegdheid van diegene die de ontwerpbeslissing of de opmerking overmaakt.
  Na afloop van de in het tweede en derde lid voorziene termijn wordt de ontwerpbeslissing geacht, behoudens
tegenbewijs, geen afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de andere regulerende instanties.

  Art. 4. Voorlopige maatregelen die genomen worden door een regulerende instantie in geval van
hoogdringendheid en wanneer er een risico op een moeilijk te herstellen, ernstig nadeel bestaat, worden
vrijgesteld van de toepassing van artikel 3 van dit samenwerkingsakkoord. Zij worden echter onverwijld ter
kennis gebracht van de andere regulerende instanties.
  De voorlopige maatregelen duren in geen geval langer dan twee weken. Indien zij langer nodig zouden zijn,
moeten zij het voorwerp uitmaken van een ontwerpbeslissing en zijn zij onderworpen aan de procedure van
artikel 3.

  Art. 5. De CRC wordt opgericht en is een samengesteld uit de vier leden van de Raad van het Belgisch Instituut
voor postdiensten en telecommunicatie, twee leden van de regulerende instantie van de Vlaamse Gemeenschap,
twee leden van de regulerende instantie van de Franstalige Gemeenschap en één lid van de regulerende instantie
van de Duitstalige Gemeenschap. Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord wordt de in dit lid
omschreven samenstelling van de CRC aanzien als de gebruikelijke samenstelling van de CRC.
  De CRC heeft rechtspersoonlijkheid en neemt haar huishoudelijk reglement aan. Het huishoudelijk reglement van
de CRC treedt pas inwerking na goedkeuring door het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-
omroep en Televisie waarvan sprake in artikel 9 van dit samenwerkingsakkoord.
  Tegen alle beslissingen van de CRC kan binnen de 60 dagen nadat de beslissing aangetekend ter kennis werd
gebracht van de belanghebbende partijen, bij het hof van beroep te Brussel, rechtsprekend zoals in kortgeding,
beroep met volle rechtsmacht worden ingesteld waarbij het hof de bestreden beslissing kan vervangen door een
nieuwe beslissing.
  Het beroep wordt bij verzoekschrift ingesteld tegen de CRC. Het hof van beroep te Brussel stelt de partijen die
belang hebben bij de bestreden beslissing met een aangetekend schrijven in kennis van het bestaan van het
beroep.
  Het beroep vermeld in deze paragraaf heeft geen schorsende werking tenzij indien het hof de schorsing van de
bestreden beslissing uitspreekt. Voor alle aspecten die betrekking hebben op de procedure voor het hof van
beroep van Brussel, is het Gerechtelijk Wetboek van toepassing.
  De leden van de CRC die deel uitmaken van de gebruikelijke samenstelling van de CRC duiden elk jaar op de
verjaardag van de inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord in hun midden een voorzitter en een lid die
het secretariaat zal waarnemen aan, waarbij voor beide functies een beurtrol wordt gerespecteerd tussen de
leden van de CRC.
  Elke beslissing van de CRC wordt genomen bij consensus tussen de aanwezige regulerende instanties. De leden
van een regulerende instantie onthouden zich bij de stemming indien er geen eensluidend standpunt is tussen die
leden.
  In het kader van haar werking en bij het nemen van beslissing neemt de CRC de regels en principes zoals
bepaald in het toepasselijk Europees regelgevend kader in acht.
  Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie waarvan sprake in artikel 9
van dit samenwerkingsakkoord neemt op verzoek van een Minister tot wiens bevoegdheden het beheer behoort
van een regulerende instantie die is opgesomd in artikel 2, 2°, van dit samenwerkingsakkoord, de beslissing van
de CRC in de plaats van de CRC in zijn gebruikelijke samenstelling.
  Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie beslist in dit geval bij
consensus. In het kader van haar werking en bij het nemen van beslissing neemt het Interministerieel Comité
voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie de regels en principes zoals bepaald in het toepasselijk
Europees regelgevend kader in acht.
  Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie kan maar op basis van de
procedure die omschreven is in het vorige lid een beslissing nemen nadat een periode van 75 kalenderdagen is
verstreken tijdens dewelke de CRC in zijn gebruikelijke samenstelling beraadslaagd heeft omtrent het punt dat
voor beslissing voorligt.
  Vanaf de 30ste kalenderdag van de voormelde periode van 75 kalenderdagen kan een regulerende instantie die
een ontwerpbeslissing aanhangig heeft gemaakt bij de CRC aan elk van de regulerende instanties die weigeren
om in te stemmen met de aanhangig gemaakte ontwerpbeslissing vragen dat zij binnen de 15 kalenderdagen een
gedetailleerd tegenvoorstel voorlegt aan de CRC. De regulerende instantie die in voorkomend geval binnen de
termijn van 15 kalenderdagen nalaat om een gedetailleerd tegenvoorstel voor te leggen wordt geacht in te
stemmen met de aanhangig gemaakte ontwerpbeslissing.

  Art. 6. De regulerende instantie die de ontwerpbeslissing had voorgelegd, staat in voor de verdere uitvoering
van de beslissing van de CRC. Deze regulerende instantie informeert de andere regulerende instanties die zijn
opgesomd in artikel 2, 2°, van dit samenwerkingsakkoord over de maatregelen die genomen werden ter
uitvoering van de beslissing van de CRC.

  Art. 7. Op gemotiveerd verzoek van één van de leden van de CRC maakt elk lid binnen de 7 werkdagen
gedetailleerde informatie over omtrent de houder en de voorwaarden die verbonden zijn aan vergunningen of
welke machtiging dan ook die door het betrokken lid werden toegekend.
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  Art. 8. De leden van regulerende instanties die deelnemen aan de werkzaamheden van de CRC zijn
onderworpen aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen vertrouwelijke informatie waarvan ze kennis hebben in het
kader van de uitvoering van hun functie, meedelen aan derden, behalve in de wettelijke vastgelegde
uitzonderingen. In geval van niet-nakoming van deze verplichting zal de regulerende instantie waar het
desbetreffende lid deel van uitmaakt of in voorkomend geval de overheid die bevoegd is voor het beheer van de
betrokken regulerende instantie, een gepaste sanctie opleggen.
  De verplichting onder het vorig lid blijft van toepassing nadat het desbetreffende lid niet langer deelneemt aan
de werkzaamheden van de CRC.

  Art. 9. Er wordt een Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie opgericht.
  Dit Comité bestaat uit :
  1° de minister(s) aangeduid door de federale regering;
  2° de minister(s) aangeduid door de Vlaamse Gemeenschap;
  3° de minister(s) aangeduid door de Franstalige Gemeenschap;
  4° de minister(s) aangeduid door de Duitstalige Gemeenschap.
  Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie heeft tot taak om in onderling
overleg en met respect voor ieders bevoegdheid, volgens de modaliteiten en procedures zoals vastgelegd binnen
het Overlegcomité, de wederzijdse consultatie te organiseren omtrent mekaars initiatieven inzake het opstellen
van ontwerpregelgeving met betrekking tot omroep en telecommunicatie.

  Art. 10. In de CRC worden voorafgaandelijk de werkzaamheden van de " European Regulators Group " die werd
opgericht door de beslissing van de Europese Commissie 2002/627/EC op 29 juli 2002 en haar werkgroepen
besproken.

  Art. 11.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking nadat het werd goedgekeurd door de federale
Wetgevende Kamers en de Gemeenschappen. (NOTA : de W 2006-12-27/33, art. 158, het DVR 2007-05-04/52,
het DDG 2007-06-25/33 en het DFG 2007-07-02/43 houden instemming met het onderhavig
samenwerkingsakkoord. Voor de datume van inwerkingtreding van het onderhavig samenwerkingsakkoord heeft
Justel de Raad van State gevolgd en de datum 19-09-2007 aangenomen.)
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