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1.
Dit besluit heeft betrekking op het spectrum dat is toegewezen aan KPN GB in de
frequentieband van 900 MHz1.
Het besluit van de Raad van het BIPT van 16 november 2011 betreffende de verdeling van het
spectrum in de 900 MHz-, 1800 MHz- en 2 GHz-band stelt de spectrumverdeling vast onder de
verschillende mobiele operatoren in de frequentiebanden van 900 MHz, 1800 MHz en 2 GHz.
Op 2 juli 2013 zal de 2G-vergunning2 van KPN GB stilzwijgend worden verlengd3 tot 2 juli 2018.
KPN GB heeft het BIPT laten weten dat het na 2 juli 2013 de kanalen 121-124 opgeeft.
Dit besluit wijzigt het besluit van de Raad van het BIPT van 16 november 2011 betreffende de
verdeling van het spectrum in de 900 MHz-, 1800 MHz- en 2 GHz-band, om te weerspiegelen
dat de kanalen 121-124 door KPN GB worden opgegeven. Met uitzondering van de kanalen
121-124 verandert er in het besluit van 16 november 2011 niets aan de overige toewijzingen
van frequentiebanden aan KPN GB en aan de andere operatoren.

2.
Het spectrum dat aan KPN GB wordt toegewezen in de frequentieband van 900 MHz wordt
geregeld door artikel 8, §§ 6-8 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het
opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofoonnetten.
Artikel 30, § 1/2, vierde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie staat het aan een operator toe om afstand te doen van een aaneensluitend blok
van spectrum:
"Indien een operator van spectrum afstand wil doen, dan moet dit een aaneensluitend blok
vormen."

3.

-

-

De 2G- en 3G-operatoren4 zijn de enigen die over gebruiksrechten kunnen beschikken in de
900MHz-band voor 21 maart 2021. Het BIPT heeft hen dus een ontwerpbesluit toegestuurd.
Het BIPT heeft een antwoord ontvangen van Belgacom, Mobistar en KPN GB. Zij hebben geen
bezwaar tegen het besluit.

4.
Het BIPT heeft conform de procedure beschreven in lid 1 en 2 van artikel 3 van het
samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 een ontwerpbesluit 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.

Gekoppelde frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz.
Gebruiksrechten toegekend in de frequentiebanden 900 MHz en 1800 MHz krachtens het koninklijk
besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofoonnetten.
3 Krachtens artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de
exploitatie van DCS-1800-mobilofoonnetten.
4 Belgacom, Mobistar, KPN GB en Telenet Tecteo Bidco.
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De regulerende instanties die geraadpleegd worden bezorgen binnen de veertien
kalenderdagen hun opmerkingen aan de regulerende instantie die de ontwerpbeslissing
heeft overgezonden."
Het BIPT heeft een antwoord ontvangen vanwege de Medienrat die geen bezwaren hebt tegen
de beslissing. Er werd geen reactie ontvangen van de CSA en de VRM.

5.
Vanaf 2 juli 2013:
1. is het frequentieblok 914,1-914,9/959,1-959,9 MHz niet langer toegewezen aan KPN
GB;
2. vervalt het tweede streepje van punt 5.3 van het besluit van de Raad van het BIPT van
16 november 2011 betreffende de verdeling van het spectrum in de 900 MHz-, 1800
MHz- en 2 GHz-band.

6.
Overeenkomstig 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 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 wordt ingediend op de griffie van het gerecht in hoger beroep in zoveel
exemplaren als er betrokken partijen zijn. Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid de
vermeldingen van 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.
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