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1. Onderwerp van het advies
Dit advies betreft het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van
26 februari 2010 betreffende de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die
geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten die aan het
publiek worden aangeboden. Het wordt door het Instituut verstrekt overeenkomstig artikel 14,
§ 1, 1°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de Belgische post- en
telecommunicatiesector:
“Art. 14. § 1. Onverminderd zijn wettelijke bevoegdheden, heeft het Instituut de
volgende taken met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en
elektronische communicatiediensten, eindapparatuur, radioapparatuur en met
betrekking tot postdiensten en openbare postnetwerken zoals gedefinieerd door
artikel 131 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven :
1° het formuleren van adviezen op eigen initiatief, in de gevallen waarin de wetten
en besluiten erin voorzien of op verzoek van de minister of van de Kamer van
volksvertegenwoordigers;”
Dit advies wordt genomen in uitvoering van artikel 19 § 1 van de wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie waarin wordt bepaald dat de Koning na advies van
het BIPT de nadere regels vastlegt waaronder de overdracht of de verhuur kan plaatsvinden van
gebruiksrechten voor radiofrequenties geheel of gedeeltelijk gebruikt voor aan het publiek
aangeboden elektronische-communicatiediensten.

2. Advies
Het BIPT is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van het voorliggende ontwerp.
Het koninklijk besluit van 26 februari 2010 geeft uitvoering aan artikel 19 van de wet van 13
juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Artikel 19 handelt over de mogelijkheid
tot overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties. Dit artikel werd aangepast bij de wet
van 10 juli 2012: naast de overdracht werd ook de verhuur van radiofrequenties mogelijk. Het
voorliggende koninklijk besluit past het koninklijk besluit van 26 februari 2010 aan aan de
wijziging van artikel 19 van de wet.
Doorheen het ontwerp wordt aan de overdracht in het bestaande besluit de term verhuur
toegevoegd om de terminologie in overeenstemming te brengen met het gewijzigde artikel 19
van de wet. Zo wordt duidelijk hoe de verhuur precies kan plaatsvinden, bv. op welke manier de
aanvraag bij het BIPT dient te gebeuren. Verder wordt bepaald dat in geval van verhuur alle
rechten en plichten bij de verhuurder blijven: de verhuurder is verantwoordelijk voor de
naleving van de voorwaarden verbonden aan het verkrijgen en uitoefenen van de verhuurde
gebruiksrechten en is dus het aanspreekpunt voor het BIPT i.v.m. deze gebruiksrechten.
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Het BIPT ondersteunt dit ontwerp. De mogelijkheid tot het verhuren van frequenties door de
wet geboden wordt door dit ontwerp geconcretiseerd. Op die manier wordt er een duidelijk
kader vastgelegd met de voorwaarden waarbinnen frequenties verhuurd kunnen worden. Dit
zal een efficiënt frequentiegebruik ten goede komen.
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