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1.

Inleiding

Dit besluit betreft de verdeling van het spectrum in de 900MHz-band tussen 27 november 2015
en 15 maart 2021.
Dit besluit wijzigt het besluit van het BIPT van 15 december 2014 betreffende de toekenning
van gebruiksrechten en de verdeling van het spectrum in de 900 MHz- en 1800 MHz-banden.

2.

Retroacta

Het besluit van het BIPT van 15 december 2014 betreffende de toekenning van gebruiksrechten
en de verdeling van het spectrum in de 900 MHz- en 1800 MHz-banden:


kent gebruiksrechten toe voor radiofrequenties als gevolg van de procedure voor de
toekenning van gebruiksrechten voor de frequentiebanden van 900 MHz1 en 1800
MHz2;



bepaalt de verdeling van het spectrum in de 900MHz- en 1800MHz-banden tussen 27
november 2015 en 15 maart 2021.

Krachtens punt 9.6 van het besluit van 15 december 2014 dienden Belgacom en Mobistar aan
het BIPT een plan voor te leggen inzake de nieuwe roll-out van de 900MHz-band met de
tussenstappen.
Belgacom en Mobistar hebben een nieuw roll-outplan voorgesteld waarbij de verdeling van het
spectrum in de 900MHz-band anders is dan deze vastgelegd in het besluit van 15 december
2014.

3.

Wettelijk kader

Het spectrum dat aan Belgacom en Mobistar wordt toegekend in de frequentieband wordt
geregeld door artikel 7, § 1 van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten
en de exploitatie van DCS-1800-mobilofoonnetten.
Krachtens artikel 7, § 6, van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 kan het BIPT, na de
betrokken partijen te hebben gehoord, de verdeling van de toegewezen kanalen wijzigen, in
objectief gerechtvaardigde gevallen, binnen redelijke termijnen en op proportionele wijze.

4.

Voorstel van Belgacom en Mobistar

Het voorstel van Belgacom en Mobistar is bedoeld om de operationele impact en de interventies
op het terrein voor beide operatoren tot een minimum te beperken. Lokale
dienstonderbrekingen kunnen inderdaad niet worden uitgesloten tijdens de overgangsfasen.
Figuur 1 vertegenwoordigt het nieuwe roll-outplan van de 900MHz-band voorgesteld door
Belgacom en Mobistar. Dat nieuwe roll-outplan voorziet in twee tussentijdse stappen tussen de
huidige verdeling en de uiteindelijke verdeling (vanaf 27 november 2015). Ter vergelijking, het
besluit van 15 december 2014 voorziet in een nieuw roll-outplan met vier tussenstappen (zie
deel 5.3 van het besluit van 15 december 2014).
De wijziging van de verdeling van het spectrum in de 900MHz-band tussen 27 november 2015
en 15 maart 2021, heeft geen gevolgen voor BASE Company. Base Company kan immers altijd
de 50 lagere kanalen in de 900MHz-band gebruiken, vanaf 27 november 2015.
1
2

Gepaarde frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz.
Gepaarde frequentiebanden 1710-1785 MHz en 1805-1880 MHz.
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Het BIPT heeft dan ook geen reden om het roll-outplan van de 900MHz-band en de wijziging
van de verdeling van het spectrum in de 900MHz-band tussen 27 november 2015 en 15 maart
2021 zoals voorgesteld door Belgacom en Mobistar te weigeren.
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Figuur 1

5.

Openbare raadpleging

Openbare raadpleging De openbare raadpleging inzake het ontwerpbesluit van de Raad van het
BIPT betreffende de verdeling van het spectrum in de 900MHz-band heeft plaatsgevonden
tussen 11 maart en 10 april 2015.
Het BIPT heeft de laatste bijdrage van Mobistar ontvangen. Mobistar steunt het ontwerpbesluit
en heeft geen opmerkingen.

6.

Samenwerkingsakkoord

Het BIPT heeft conform de procedure beschreven in lid 1 en 2 van artikel 3 van het
samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 dit ontwerpbesluit bezorgd 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 worden bezorgen binnen de 14 kalenderdagen hun
opmerkingen aan de regulerende instantie die de ontwerpbeslissing heeft overgemaakt. "
Het BIPT heeft een antwoord ontvangen vanwege de CSA die geen bezwaren hebt tegen de
beslissing. Er werd geen reactie ontvangen van de VRM en de Medienrat.

7.

Besluit

1. Punt 9.3 van het besluit van de Raad van het BIPT van 15 december 2014 betreffende de
toekenning van gebruiksrechten en de verdeling van het spectrum in de 900 MHz- en 1800
MHz-banden wordt vervangen door punt 2.
2. De verdeling van de 900 MHz-band, tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021, is als
volgt:
2.1. de banden 880,1-890,3/925,1-935,3 MHz worden toegewezen aan Base Company;
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2.2. de banden 890,3-896,1/935,3-941,1 MHz worden toegewezen aan Belgacom;
2.3. de banden 896,3-901,9/941,3-946,9 MHz worden toegewezen aan Mobistar.
2.4. de banden 902,1-908,7/947,1-953,7 MHz worden toegewezen aan Belgacom;
2.5. de banden 908,9-914,9/953,9-959,9 MHz worden toegewezen aan Mobistar.

8.

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 hof van beroep van Brussel,
Poelaertplein 1, B-1000 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.

Charles Cuvelliez
Raadslid

Axel Desmedt
Raadslid

Luc Vanfleteren
Raadslid

Jack Hamande
Voorzitter van de Raad
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