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1.

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 verlengd2 tot 25
april 2024.
Op 2 maart 2017 heeft Broadband Belgium het BIPT gemeld dat het zijn gebruiksrechten in de
10.5 GHz-frequentieband wenste af te staan. De gebruiksrechten van Broadband Belgium in de
frequentieband van 10,5 GHz zijn niet meer geldig sedert 10 april 20173.
Op 18 mei 2017 heeft Broadband Belgium het BIPT op de hoogte gebracht van zijn besluit om
zijn gebruiksrechten in de 3.5 GHz-frequentieband terug te geven.

2.

Context

Het besluit van de Raad van het BIPT van 21 maart 2017 betreffende de verlenging van de
gebruiksrechten van Broadband Belgium verlengt de gebruiksrechten van Broadband Belgium tot
25 april 2024.
Met zijn schrijven van 18 mei 2017 heeft Broadband Belgium, voor wie het besluit van 21 maart
2017 bestemd was aan het BIPT laten weten dat het afzag van de gebruiksrechten waarover dat
besluit ging. Dat besluit van 21 maart 2017 is bijgevolg nutteloos geworden.
Daarom moet het besluit van 21 maart 2017 worden ingetrokken.

3.

Besluit

Het besluit van de Raad van het BIPT van 21 maart 2017 betreffende de verlenging van de
gebruiksrechten van Broadband Belgium wordt ingetrokken.

4.

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
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.
3 Besluit van de Raad van het BIPT van 10 april 2017 betreffende de gebruiksrechten van Broadband
Belgium in de 10,5 GHz-frequentieband.
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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.

Axel Desmedt
Raadslid

Jack Hamande
Raadslid

Luc Vanfleteren
Raadslid

Michel Van Bellinghen
Voorzitter van de Raad

4

