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1.

Inleiding

Op 31 maart 2016 werden de gebruiksrechten van b.lite BVBA (hierna “b.lite”) en Mac Telecom
NV (hierna “Mac Telecom”) in de 3,5 GHz- en de 10,5 GHz-frequentieband overgedragen aan
Broadband Belgium BVBA (hierna “Broadband Belgium”).
Broadband Belgium heeft het BIPT gemeld dat het zijn gebruiksrechten in de 10,5 GHzfrequentieband wenste af te staan. Dit besluit heeft betrekking op de intrekking van de
gebruiksrechten van Broadband Belgium in de frequentieband van 10,5 GHz.

2.

Wettelijk kader

De bepalingen van het koninklijk besluit van 24 maart 2009 betreffende radiotoegang in de
frequentiebanden 3410-3500 / 3510-3600 MHz en 10150-10300 / 10500-10650 MHz zijn van
toepassing op de gebruiksrechten in de 3,5 GHz- en de 10,5 GHz-frequentieband.

3.

Retroacta

Op 17 november 2015 hebben b.lite en Mac Telecom het BIPT gemeld dat ze hun
gebruiksrechten in de 3,5 GHz- en de 10,5 GHz-frequentieband wensten over te dragen aan
Broadband Belgium. De over te dragen gebruiksrechten waren geldig tot 25 april 2019.
Broadband Belgium heeft het BIPT ook gevraagd om de voorwaarden met betrekking tot de
overgedragen gebruiksrechten te wijzigen.
Het BIPT is akkoord gegaan1 met het verzoek tot overdracht van de gebruiksrechten van b.lite
en Mac Telecom aan Broadband Belgium, alsook met het verzoek om de voorwaarden in
verband met de overgedragen gebruiksrechten te wijzigen.
Krachtens de overeenkomst voor overdracht tussen b.lite en Mac Telecom enerzijds en
Broadband Belgium anderzijds heeft de overdracht plaatsgevonden op 31 maart 2016.
Op 21 maart 2017 heeft het BIPT de gebruiksrechten van Broadband Belgium verlengd 2 tot 25
april 2024. In het kader van die verlenging heeft Broadband Belgium bijkomende verbintenissen
van zijn kant aanvaard.
Op 2 maart 2017 heeft Broadband Belgium het BIPT gemeld dat het zijn gebruiksrechten in de
10,5 GHz-frequentieband wenste af te staan. Broadband Belgium heeft het BIPT gevraagd om
akte te nemen van de afstand die het doet van zijn gebruiksrechten in de frequentieband van
10,5 GHz met ingang van 1 januari 2017.

4.

Gebruiksrechten betrokken bij de intrekking

Het verzoek om intrekking van Broadband Belgium heeft betrekking op de gebruiksrechten voor
het frequentieblok 10154-10210/10504-10560 MHz in de gemeenten Gent, Elsene en Oostende.
De gebruiksrechten zijn momenteel geldig tot 25 april 2024.

Besluit van de Raad van het BIPT van 23 december 2015 betreffende het verzoek om overdracht van de
gebruiksrechten van b.lite en Mac Telecom aan Broadband Belgium.
2 Besluit van de Raad van het BIPT van 21 maart 2017 betreffende de verlenging van de gebruiksrechten
van Broadband Belgium.
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5.

Analyse door het BIPT

5.1.

Intrekking van de rechten

De belangstelling voor de 10,5 GHz-band is heden uiterst beperkt. Het beschikbare spectrum in
deze frequentieband heeft immers sinds verscheidene jaren nooit een koper gevonden.
Bij de overdracht van de gebruiksrechten was Broadband Belgium niet de minste verbintenis
aangegaan voor de 10,5 GHz-band.
Het BIPT heeft daarom geen reden om zich te verzetten tegen de intrekking van de
gebruiksrechten van Broadband Belgium in de 10,5 GHz-band.

5.2.

Datum van inwerkingtreding van de intrekking

Broadband Belgium heeft het BIPT gevraagd om akte te nemen van de afstand die het doet van
zijn gebruiksrechten in de frequentieband van 10,5 GHz met ingang van 1 januari 2017.
Broadband Belgium heeft het BIPT pas op 2 maart 2017 gemeld dat het zijn gebruiksrechten in
de 10,5 GHz-frequentieband wenste af te staan. De gebruiksrechten van Broadband Belgium
waren dus geldig na 1 januari 2017.
Het BIPT is van oordeel dat er geen reden is om een besluit tot intrekking te nemen met
terugwerkende kracht. De intrekking van de gebruiksrechten wordt dus van kracht de dag
waarop dit besluit wordt aangenomen.

6.

Raadpleging

Het BIPT heeft het ontwerp van dit besluit overgezonden naar Broadband Belgium, dat zich met
dat ontwerp akkoord heeft verklaard.

7.

Samenwerkingsakkoord

Het BIPT heeft overeenkomstig de procedure beschreven in lid 1 en 2 van artikel 3 van het
samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 het ontwerp van dit besluit overgezonden aan
de gemeenschapsregulatoren:
“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
14 kalenderdagen hun opmerkingen aan de
ontwerpbeslissing heeft overgemaakt. “

worden bezorgen binnen
regulerende instantie die

de
de

Het BIPT heeft een antwoord ontvangen vanwege de CSA, de Medienrat en de VRM die geen
bezwaren hebben tegen de beslissing.

8.

Besluit

De gebruiksrechten van Broadband Belgium voor het frequentieblok 10154-10210/1050410560 MHz zijn niet meer geldig vanaf de dag waarop dit besluit wordt aangenomen.
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9.

Beroepsmogelijkheden

Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en
de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het
statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector hebt u de
mogelijkheid om tegen dit besluit beroep in te stellen bij het Marktenhof, Poelaertplein 1, B1000 Brussel. Het beroep wordt, op straffe van nietigheid die ambtshalve wordt uitgesproken,
ingesteld door middel van een ondertekend verzoekschrift dat wordt ingediend ter griffie van
het hof van beroep van Brussel binnen een termijn van zestig dagen na de kennisgeving van het
besluit of bij gebreke aan een kennisgeving, na de publicatie van het besluit of bij gebreke aan
een publicatie, na de kennisname van het besluit.
Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid de vermeldingen vereist door artikel 2, § 2,
van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling
naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator
van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Indien het verzoekschrift elementen bevat
die u als vertrouwelijk beschouwt, dan moet u dat uitdrukkelijk aangeven en op straffe van
nietigheid, een niet-vertrouwelijke versie van dat verzoekschrift indienen. Het Instituut
publiceert op zijn website het verzoekschrift dat door de griffie van het gerecht genotificeerd is.
Elke belanghebbende partij kan in de zaak tussenkomen binnen dertig dagen na deze publicatie.
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