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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen 
de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten in het kader van de omzetting van Richtlijn 2014/61/EG 
Adviesvrager: Geert Bourgeois - Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed 
Ontvangst adviesvraag: 12 september 2017 
Adviestermijn: 30 dagen 
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 
Goedkeuring raad: 18 september 2017 
 
 

   
Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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De heer Geert BOURGEOIS 

Minister-president van de Vlaamse Regering 

Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed 

Martelaarsplein 19 

1000 BRUSSEL 

contactpersoon 
Wim Knaepen 
wknaepen@serv.be 

ons kenmerk 
SERV_BR_20170918_SWA_BBC-richtlijn_wk 

Brussel 
18 september 2017 

Adviesvraag over instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord BBC-richtlijn 

Mijnheer de minister-president 

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 doelstellingen in het kader van de 
Digitale Agenda voor Europa zijn in dat opzicht onontbeerlijk. De SERV heeft in zijn advies 
van 24 april 20171 erop gewezen dat de omzetting van de BBC-richtlijn (richtlijn 2014/61/EU) 
op zich positief is, maar dat er korter en efficiënter op de Europese bal moet gespeeld worden. 
Vlaanderen, en meer algemeen België, kunnen het zich niet permitteren achter te blijven op 
het vlak van digitale infrastructuur. 

Het samenwerkingsakkoord kadert voor Vlaanderen in de noodzaak om een onafhankelijke 
geschilleninstantie op te richten voor geschillen over het recht van toegang en de transparantie 
van de bestaande fysieke infrastructuur. Voor geschillen over de coördinatie van civiel werken 
en de transparantie over geplande civele werken wordt via een omzettingsdecreet voorzien in 
een Vlaamse geschillencommissie, terwijl geschillen over de toegang tot fysieke 
binnenhusinfrastructuur worden toegewezen aan de desbetreffende telecom- en 
mediaregulatoren via de Conferentie van Regulatoren voor de Elektronische 
Communicatiesector. 

De SERV stelt vast dat, onder meer via het samenwerkingsakkoord, wordt tegemoet gekomen 
aan de verplichtingen van de BBC-richtlijn tot oprichting van een onafhankelijke instantie voor 
beslechting over geschillen van diverse aard en heeft dan ook geen bemerkingen vanuit 
sociaaleconomische invalshoek.  

1 SERV, Advies over 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, 24 april 
2017 
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Hoogachtend 

 

Pieter Kerremans 

administrateur-generaal  

 

Ann Vermorgen 

voorzitter 

 


