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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van 
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten 

Adviesvrager: Geert Bourgeois – minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands 
Beleid en Onroerend Erfgoed 

Ontvangst adviesvraag: 4 april 2017 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 24 april 2017 

 

   

Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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Minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed 

 

Martelarenplein 19 

B-1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Wim Knaepen SERV_20170424_Elektronische_communicatienetwerken_wk 24 april 2017 

wknaepen@serv.be   

Adviesvraag voorontwerp van decreet inzake maatregelen tot verlaging van de kosten 
voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot 
wijziging van diverse decreten 

Mijnheer de minister-president 

 

Het ter advies voorgelegde voorontwerp van decreet beoogt de (gedeeltelijke) omzetting van 

richtlijn 2014/61/EU van 15 mei 2014. Deze richtlijn wil de uitrol van elektronische 

communicatienetwerken met hoge snelheid vergemakkelijken en stimuleren door het 

gezamenlijk gebruik van bestaande fysieke infrastructuur te bevorderen en de efficiënte aanleg 

van nieuwe fysiek infrastructuur mogelijk te maken, zodat deze netweken tegen lagere kosten 

kunnen worden uitgerold. 

De opkomst van ICT leidt tot een transformatie van de economie in de volle breedte en kan 

gezien worden als General Purpose Technology, net zoals elektriciteit en de stoommachine 

dit waren. Kenmerkend voor een general purpose technology is dat de constante stroom van 

innovaties in toepassingen op zijn beurt de verdere ontwikkeling van deze technologie 

voortstuwt. ICT heeft dan ook in bijna alle activiteiten van economische productie en interactie 

een plek. 

Een hoogwaardige digitale infrastructuur is van primordiaal belang om de kansen en 

opportuniteiten van de digitale maatschappij en economie aan te grijpen. De uitrol van 

hogesnelheidsbreedband en de realisatie van de Europese breedbanddoelstellingen in het 

kader van de Digitale Agenda voor Europa zijn in dat opzicht onontbeerlijk. Vlaanderen, en 

meer algemeen België, kunnen hierbij niet achterblijven. 

Op zich is de omzetting van de betrokken richtlijn dan ook positief te noemen. Echter, 

aangezien de Europese instellingen het ritme en de inhoud bepalen van de uitvoering van de 

Digitale Agenda, is het voor de Belgische overheden zaak om snel op de bal te spelen  en 

efficiënt de Europese regelgeving om te zetten in nationale wetgeving of tijdig voorbereidende 

maatregelen te treffen voor de tenuitvoerlegging van Europese regelgeving. De SERV stelt 

vast dat de Belgische overheden de opgelegde timing voor omzetting van de betrokken 

richtlijn, nl. 1 januari 2016 met toepassing ervan vanaf 1 juli 2016), niet hebben gehaald. 
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Daarnaast merkt de SERV op basis van de Nota aan de Vlaamse regering op dat het 

voorontwerp van decreet, in zover toepasselijk, terugvalt op een oude tekstversie van het 

samenwerkingsakkoord van 1 december 2016 tussen de federale Staat en de regionale 

overheden, in afwachting van een definitieve versie die rekening houdt met de opmerkingen 

van de Raad van State. De SERV vraagt om, waar toepasselijk, zo snel als mogelijk de 

definitieve tekst van het samenwerkingsakkoord in het decreet te integreren met het oog op 

het vrijwaren van de rechtszekerheid.   

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


