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1.

Retroacta

1. Op 27 mei 2021 ontving het BIPT van Citymesh een officiële, volledige aanvraag voor het opzetten
en exploiteren van een zendinstallatie in de band op 700 MHz (meer bepaald 703-733 MHz en 758788 MHz) gelegen in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee.
2. De toekenning van definitieve gebruiksrechten in de 700 MHz-band in de Belgische exclusieve
economische zone van de Noordzee kan niet doorgaan zonder de publicatie van een koninklijk
besluit met de definitieve voorwaarden 1. Momenteel bestaat er nog geen dergelijk koninklijk besluit.
3. In België is momenteel dus geen procedure voorzien voor de toekenning van gebruiksrechten in de
band 700 MHz in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee, maar is artikel 22
van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (WEC) wel van toepassing.
Dit artikel bepaalt:
“Indien een operator vraagt om een gebruiksrecht te verkrijgen voor een deel van het

radiofrequentiespectrum waarvoor niet in een procedure voor toekenning is voorzien, stelt het
Instituut, binnen de zes weken na de ontvangst van een volledige aanvraag, de voorlopige
voorwaarden vast volgens dewelke de aanvrager zijn activiteiten kan aanvangen of wijst het
een dergelijke aanvraag op gemotiveerde wijze af.
De in het vorige lid vermelde termijn kan overeenkomstig de bestaande internationale
akkoorden terzake door het Instituut worden verlengd indien internationale
frequentiecoördinatie noodzakelijk is. Het Instituut brengt de aanvrager hiervan onverwijld op
de hoogte.
Indien het Instituut het gebruik van een bepaalde radiofrequentie die geheel of gedeeltelijk
gebruikt wordt voor elektronische-communicatiediensten die aan het publiek worden
aangeboden, heeft toegestaan op basis van voorlopige voorwaarden wordt het koninklijk besluit
vermeld in artikel 18, § 1, hiermee in overeenstemming gebracht tenzij de Koning, na advies
van het Instituut, van oordeel is dat het betreffende gebruiksrecht aan andere voorwaarden
onderworpen moet worden. De voorwaarden van het voorlopige gebruiksrecht worden in
voorkomend geval gewijzigd om in overeenstemming te worden gebracht met de bepalingen
van voornoemd besluit.”

1

Volgens art. 18 § 1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie dient de Koning
immers de voorwaarden vast te stellen voor het verkrijgen en uitoefenen van gebruiksrechten voor
radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten die aan het
publiek worden aangeboden.
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4. De Raad van het BIPT nam reeds voorheen besluiten betreffende
gebruiksrechten die onderworpen zijn aan voorlopige voorwaarden
gebruiksrechten”) voor het opzetten en exploiteren van zendinstallaties op
gelegen in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee
Enterprises3 en Citymesh4.

de toekenning van
(hierna “voorlopige
de windmolenparken
aan Telenet2, E-BO

5. Tot op heden werden echter geen frequenties voor breedbandtoepassingen op 700 MHz of 800 MHz
toegekend voor gebruik in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee.
6. De aanvraag van Citymesh betreft 10 MHz duplex in de band 703-733 MHz en 758-788 MHz (30
MHz duplex). Om deze aanvraag te kunnen beoordelen en de voorlopige voorwaarden eventueel
vast te stellen, wenste het BIPT er zicht op te hebben welke andere operatoren geïnteresseerd zijn
om in deze band voorlopige gebruiksrechten te verwerven in de Belgische exclusieve economische
zone van de Noordzee. Dit is in overeenstemming met de in artikelen 5 en 6 van de WEC5 genoemde
beginselen en doelstellingen van het BIPT zoals het niet-verstoren van de concurrentie en het
bevorderen van een efficiënt gebruik van de radiofrequenties.
7. De multibandveiling die gepland is voor 2022 omvat de veiling van gebruiksrechten van de
frequenties die op land gebruikt kunnen worden. De gebruiksrechten voor de Belgische exclusieve
economische zone van de Noordzee vallen hier niet onder.
8. Op 30 juni 2021 keurde de Raad van het BIPT een mededeling goed waarin geïnteresseerden
opgeroepen werden om hun aanvraag in te dienen bij het BIPT tegen 13 augustus 2021. De
procedure vermeld in artikel 22 kan toegepast worden als er geen beroep moet gedaan worden op
een selectieprocedure die het aantal te verlenen gebruiksrechten beperkt.
9. Het uiteindelijke doel van de mededeling was om toe te wijzen voor de ganse Belgische exclusieve
economische zone van de Noordzee. De territoriale wateren behoren niet tot de zone die door dit
besluit geregeld wordt.

2

Besluit van de Raad van het BIPT van 5 oktober 2010 betreffende de toekenning aan KPN Group Belgium van
voorlopige gebruiksrechten voor het opzetten en exploiteren van een zendinstallatie op het
windmolenpark BELWIND gelegen op de Bligh Bank in de Belgische economische zone in de Noordzee en
besluit van de Raad van het BIPT van 21 oktober 2013 betreffende de toekenning aan Base Company van
voorlopige gebruiksrechten voor bepaalde windmolenparken in de Noordzee.
3 Besluit van de Raad van het BIPT van 8 april 2019 betreffende de toekenning aan E-BO Enterprises van
voorlopige gebruiksrechten voor het opzetten en exploiteren van zendinstallaties op de windmolenparken gelegen
in de Belgische economische zone in de Noordzee en betreffende de aanpassing van de financiële voorwaarden in
het besluit van de Raad van het BIPT van 21 oktober 2013 betreffende de toekenning aan Base Company van
voorlopige gebruiksrechten en in het besluit van de Raad van het BIPT van 4 januari 2018 met betrekking tot de
toekenning aan Citymesh van voorlopige gebruiksrechten.
4 Besluit van 27 oktober 2020 betreffende de toekenning aan Citymesh van voorlopige gebruiksrechten voor de
band 3410-3510 MHz voor het opzetten en exploiteren van een zendinstallatie in de Belgische exclusieve
economische zone in de Noordzee.
5 “Art. 5. Binnen het kader van het uitoefenen van zijn bevoegdheden treft het Instituut alle passende

maatregelen om de in de artikel en 6 tot 8 genoemde doelstellingen te verwezenlijken. De maatregelen worden
op de aard van het vastgestelde probleem gebaseerd, proportioneel toegepast en gerechtvaardigd. Ze dienen in
evenredigheid te zijn met die doelstellingen en leven de beginselen van objectiviteit, transparantie, nietdiscriminatie en technologische neutraliteit na.
Art. 6. Bij de uitvoering van de taken die aan het Instituut krachtens deze wet zijn opgelegd, bevordert het de
concurrentie bij de levering van elektronische-communicatienetwerken, van elektronische-communicatiediensten
en van bijbehorende faciliteiten, op de volgende wijze:
1° (…);
2° het zorgt ervoor dat er in de sector van de elektronische communicatie geen verstoring of beperking van de
concurrentie is;
3° [ ...];
4° het bevordert efficiënt gebruik en zorgt voor een efficiënt beheer van de radiofrequenties en de
nummervoorraad.”
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10. Het aanbieden van elektronische communicatienetwerken en -diensten met deze voorlopige
gebruiksrechten is toegelaten.

2.

Wettelijk kader voor voorlopige gebruiksrechten

11. Artikel 22 van de WEC bepaalt dat het BIPT de voorlopige voorwaarden kan vastleggen die van
toepassing zijn op de gebruiksrechten voor de frequentiebanden waarvoor niet in een
toekenningsprocedure is voorzien.
12. Er bestaat geen enkele toekenningsprocedure voor de 700MHz-band in de Belgische exclusieve
economische zone van de Noordzee. Het BIPT kan dus de voorlopige voorwaarden voor de
gebruiksrechten voor deze frequentieband vastleggen, conform artikel 22 van de WEC. Er bestaat
ook geen toewijzingsprocedure voor de 800MHz-band in de Belgische exclusieve economische zone
van de Noordzee.
13. De voorlopige gebruiksrechten worden desgevallend gewijzigd om in overeenstemming te worden
gebracht met de bepalingen van een toekomstig koninklijk besluit. Operatoren die deelnemen
dienen er dus van op de hoogte te zijn dat deze gebruiksrechten aan andere voorwaarden kunnen
worden onderworpen indien er een mogelijk koninklijk besluit voor de toekenning van deze
gebruiksrechten wordt aangenomen (artikel 22, derde lid WEC). Er kan derhalve geen enkele
aanspraak gemaakt worden op enige vorm van vergoeding voor apparatuur of investeringen die
naderhand niet meer gebruikt kunnen worden of voor latere frequentiewijzigingen.
14. Artikel 49, lid 2, van Richtlijn 2018/1972/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11
december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (hierna
“Europees wetboek voor elektronische communicatie”), legt in principe een geldigheidsduur op van
minstens 15 jaar voor de gebruiksrechten van het radiospectrum. Artikel 49, lid 3, punt b)6 voorziet
echter in naar behoren gerechtvaardigde afwijkingen voor specifieke kortetermijnprojecten. De
behoorlijk gerechtvaardigde aard van de afwijking op de minimumduur van 15 jaar vloeit voor dit
besluit voort uit § 2 hierboven.
15. Het hamsteren van spectrum moet overeenkomstig artikel 19/1 van de WEC worden vermeden. Het
BIPT wil de operatoren aanmoedigen om geen onnodig beslag te leggen op frequenties en om het
spectrum efficiënt te gebruiken. De termijn waarbinnen de frequenties daadwerkelijk gebruikt
moeten worden, wordt op 6 maand gesteld na de aanvang van de gebruiksrechten.
16. Artikel 30 van de WEC voorziet niet in de betaling van een enige heffing voor de 700MHz en 800MHzband in de exclusieve economische zone van Noordzee.
17. Inzake de overdracht of de verhuur van de gebruiksrechten is artikel 19 WEC van toepassing. In
het bijzonder wordt hier gewezen op artikel 19 § 1, tweede lid dat bepaalt dat het Instituut de
overdracht of verhuur kan weigeren indien het betrokken gebruiksrecht oorspronkelijk zonder
kosten is verkregen door de operator, wat hier het geval is.
18. Het BIPT beschikt over de mogelijkheden om maatregelen op te leggen, die voortvloeien uit de
technische en operationele noodzaak om schadelijke storingen te voorkomen of uit hoofde van de
relevante internationale overeenkomsten aangaande het gebruik van radiofrequenties in
overeenstemming met artikel 18, § 1, tweede lid van de WEC7.
“3. Indien naar behoren gerechtvaardigd, mogen de lidstaten in de volgende gevallen van lid 2 van dit artikel
afwijken:
a) (…)
b) voor specifieke projecten op de korte termijn;
(…)”
7 “In afwijking van het eerste lid worden door het Instituut de voorwaarden vastgesteld voor het verkrijgen en
uitoefenen van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor
elektronische-communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden die verband houden met :
1° de technische en operationele voorwaarden ter voorkoming van schadelijke storingen;
6
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3.

Nationale en internationale coördinatie

19. De begunstigde moet er niet alleen rekening mee houden dat dezelfde frequentieband gebruikt zal
worden op land in België en in de buurlanden, maar ook in de exclusieve economische zone van
onze buurlanden in de Noordzee.
20. Meer in het bijzonder plant zowel Nederland als Frankrijk een windmolenpark in zijn deel van de
exclusieve economische zone in de Noordzee. Er werden reeds gebruiksrechten voor de 700MHzband verleend voor deze zone in Nederland.
21. Voor een optimaal gebruik dienen deze verschillende netwerken op elkaar afgestemd te worden en
dient er dus rekening gehouden te worden met terrestriële netwerken en netwerken in de
buurlanden.
22. Er wordt een maximale veldsterkte gecreëerd door de basisstations in de exclusieve economische
zone van België in de Noordzee, van 59 dBµV/m/5 MHz op de grenslijn en de kustlijn en 41
dBµV/m/5 MHz op 6 km van de grenslijn en de kustlijn, opgelegd:
•

ter hoogte van de Belgische kust om de netwerken te land van de Belgische openbare mobiele
operatoren te beschermen;

•

ter hoogte van de grens te land tussen België en de buurlanden, alsook ter hoogte van de kust
van de buurlanden, om de netwerken te land van de mobiele operatoren van de buurlanden
te beschermen;

•

ter hoogte van de grens tussen de exclusieve economische zone van België in de Noordzee en
de exclusieve economische zones van de buurlanden, om de netwerken van de buurlanden in
hun exclusieve economische zones te beschermen.

23. Het staat de operatoren vrij om de karakteristieken van hun netwerk te ontwerpen, op voorwaarde
dat de voorwaarden die voortvloeien uit de nationale en internationale coördinatie gerespecteerd
worden.
24. De operatoren notificeren de indienststelling van elk basisstation aan het BIPT. Deze notificatie
omvat alle technische karakteristieken van het basisstation (frequentie, vermogen, antennetype,
tilt, antennehoogte,..) samen met een berekeningsresultaat van de veldsterkte die door het netwerk
gegenereerd wordt op de kustlijn, de grenslijn en 6 km van deze lijnen verwijderd zodat hiermee
bewezen wordt dat aan de nationale en internationale coördinatie voldaan werd.

4.

De jaarlijkse rechten

25. Er wordt voor de toegekende gebruiksrechten een jaarlijks recht voor de terbeschikkingstelling van
de frequenties gevraagd. Voor de bestaande voorlopige gebruiksrechten (zie § 4) bedraagt het
jaarlijks recht voor de terbeschikkingstelling van frequenties 500 euro per basisstation per frequentie
per maximale bandbreedte van 5 MHz FDD of 10 MHz TDD. Voor 3 basisstations per antennesite
komt dat neer op 150 euro per MHz en per antennesite. Voor de rechten die in overeenstemming
met dit besluit worden toegekend, wordt dat bedrag vastgelegd op 250 euro per MHz en per
antennesite8. Dit bedrag van 250 euro per MHz en per antennesite is hoger dan voor de bestaande
voorlopige gebruiksrechten omdat de waarde van het spectrum voor de 700MHz- en 800MHzbanden groter is dan die van het spectrum van de bestaande voorlopige gebruiksrechten.

2° de verplichtingen uit hoofde van de relevante internationale overeenkomsten aangaande het gebruik van
radiofrequenties;
(…)”.
8

Dit komt neer op 500 euro per MHz duplex per antennesite (bedrag in 2021).
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26. Deze jaarlijkse rechten zijn verschuldigd voor de ganse geldigheidsperiode van de gebruiksrechten.
De bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
De eerste betaling van het jaarlijkse recht voor de terbeschikkingstelling van elk toegewezen
frequentieblok wordt verricht binnen de dertig dagen vanaf de aanvang van de geldigheidsperiode
van de gebruiksrechten voor dat frequentieblok, naar rata van het aantal dagen dat overblijft tot
31 december van het lopende jaar. Voor daaropvolgende kalenderjaren wordt het jaarlijkse recht
voor de terbeschikkingstelling van de frequenties uiterlijk 31 januari van het jaar waarop het recht
betrekking heeft voldaan.

5.

Ontvangen aanvragen

27. Het BIPT heeft 4 aanvragen ontvangen (van Citymesh, eBO Enterprises, Isea en Tampnet).
28. Hoewel er geen formeel ontvankelijkheidsbesluit genomen werd, werden alle dossiers administratief
in orde bevonden.
29. Aangezien elk van de vier kandidaten minstens 10 MHz duplex vroeg, werd beslist om 3 maal 10
MHz duplex in de 700MHz-band en 10 MHz duplex in de 800MHz-band toe te wijzen.

6.

De gebruiksrechten

30. De 700MHz-band en de 800MHz-band zijn beschikbaar voor gebruik in de exclusieve economische
zone in de Noordzee.
31. De gebruiksrechten mogen gebruikt worden voor het aanbieden van commerciële diensten.
32. De aanvang van de geldigheidsduur van de gebruiksrechten valt samen met de publicatie van dit
besluit op de website van het BIPT.
33. De frequenties waarvoor gebruiksrechten verleend worden moeten uiterlijk zes maand na aanvang
van hun geldigheidsduur in dienst worden gesteld.
34. Er worden geen dekkingseisen opgelegd aan de operatoren.
35. Bij de overgang van de gebruiksrechten die onder artikel 22 WEC verleend worden naar de
definitieve gebruiksrechten die toegekend zullen worden dienen passende overgangsmaatregelen
uitgewerkt te worden. Het BIPT zal hier indien nodig te gepasten tijde de nodige maatregelen
voorstellen, na het horen van de betrokken partijen.

7.

Plaatsbepaling van de toegewezen blokken

36. Het BIPT heeft aan de vier kandidaten de mogelijkheid geboden om hun voorkeur mee te delen
voor de plaats en de verdeling van de verschillende frequentieblokken (3 maal 10 MHz duplex in de
700MHz-band en 10 MHz duplex in de 800MHz-band).
37. De vier kandidaten hebben hebben elk hun voorkeuren aan het BIPT meegedeeld.
38. De plaats van de verschillende frequentieblokken werd door het BIPT vastgesteld, rekening
houdende met de voorkeuren van de vier kandidaten:
•

Tampnet:

het blok 703-713/758-768 MHz;

•

Isea:

het blok 713-723/768-778 MHz;

•

Citymesh:

het blok 723-733/778-788 MHz;

•

eBo-Enterpises:

het blok 811-821/852-862 MHz.
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8.

Openbare raadpleging

39. Het ontwerp werd onderworpen aan een openbare raadpleging van 9 september 2021 tot 8 oktober
2021. Er werd een antwoord ontvangen van Citymesh, Orange en Tampnet. Er waren geen
bezwaren tegen het besluit.

9.

Samenwerkingsakkoord

40. Het BIPT heeft overeenkomstig de procedure beschreven in het eerste en tweede lid 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 worden bezorgen binnen de 14 kalenderdagen hun
opmerkingen aan de regulerende instantie die de ontwerpbeslissing heeft overgemaakt. ”
41. Het BIPT heeft een antwoord ontvangen vanwege de CSA, de Medienrat en de VRM die geen
bezwaren hebben tegen de beslissing.

10.

Besluit

42. Conform artikel 22 van de WEC, heeft de Raad van het BIPT beslist om de volgende gebruiksrechten
toe te kennen:
•

Tampnet:

het blok 703-713/758-768 MHz;

•

Isea:

het blok 713-723/768-778 MHz;

•

Citymesh:

het blok 723-733/778-788 MHz;

•

eBo-Enterpises:

het blok 811-821/852-862 MHz.

43. De gebruiksrechten worden volledig of deels gebruikt voor de verstrekking van openbaar
beschikbare
elektronische-communicatiediensten
of
openbare
elektronischecommunicatienetwerken.
44. De gebruiksrechten zijn geldig vanaf de datum waarop dit besluit op de website van het Instituut
gepubliceerd wordt.
45. De gebruiksrechten dekken het gebruik van de basisstations in de Belgische exclusieve economische
zone van de Noordzee en het gebruik van de eindtoestellen die aangesloten zijn op het netwerk
voor radiotoegang.
46. De begunstigde oefent de toegekende gebruiksrechten uit conform de verplichtingen die
voortvloeien uit alle wetgeving, reglementeringen of individuele uitvoeringsbesluiten ter zake.
47. De frequenties, die het voorwerp hebben uitgemaakt van de gebruiksrechten, moeten in dienst
gesteld worden uiterlijk 6 maand na aanvang.
48. De begunstigde meldt de indienststelling van elk basisstation aan het BIPT. Deze notificatie omvat
alle technische karakteristieken van het basisstation (frequentie, vermogen, antennetype, tilt,
antennehoogte,..) samen met een berekeningsresultaat van de veldsterkte die door het netwerk
genereerd wordt op de kustlijn, de grenslijn en 6 km van deze lijnen verwijderd.
49. De begunstige maakt op 1 januari van elk jaar een overzicht van de in dienstgestelde antennesites
over aan het BIPT.
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50. De begunstigde betaalt een heffing genaamd jaarlijks recht voor de terbeschikkingstelling van
frequenties.
50.1.
Het jaarlijkse recht voor de terbeschikkingstelling van frequenties bedraagt 250 euro
per MHz per antennesite.
50.2.
De begunstigde betaalt het jaarlijkse recht voor de terbeschikkingstelling van
frequenties, voor de blokken toegewezen op 1 januari van dat jaar waarop het recht betrekking
heeft, uiterlijk 31 januari van het jaar waarop het recht betrekking heeft.
50.3.
De eerste betaling van het jaarlijks recht voor de terbeschikkingstelling voor elk
toegewezen frequentieblok wordt verricht binnen dertig dagen vanaf de aanvang van de
geldigheidsperiode van de gebruiksrechten voor dat frequentieblok, naar rata van het aantal
dagen dat overblijft tot 31 december van het lopende jaar.
50.4.
Indien de gebruiksrechten voor een frequentieblok verstrijken, is het jaarlijks recht voor
de terbeschikkingstelling voor dat frequentieblok verschuldigd tot de dag waarop de
gebruiksrechten verstrijken.
50.5.
De bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen dat basis 2013=100 als referentieperiode heeft. De aanpassing geschiedt
met behulp van de coëfficiënt die verkregen wordt door het indexcijfer van de maand december
die voorafgaat aan de maand januari in de loop waarvan de aanpassing plaatsvindt, te delen
door het indexcijfer van de maand december 2020. Na toepassing van de coëfficiënt worden
de bedragen afgerond tot het hogere honderdtal in euro.
51. Indien de begunstigde het jaarlijks recht voor de terbeschikkingstelling van frequenties niet
integraal of deels betaalt, worden zijn gebruiksrechten ingetrokken.
52. De begunstigde respecteert de verplichtingen die voortvloeien uit de grensoverschrijdende
coördinatie in het kader van de internationale overeenkomsten die het BIPT gesloten heeft.
53. De begunstigde respecteert de verplichtingen die voortvloeien uit de coördinatie met de netwerken
die op land gebruikt worden.
54. Het verlenen van de gebruiksrechten geeft geen rechten wat betreft de hoeveelheid spectrum die
aan elke operator zal worden toegewezen, noch qua plaats van de frequenties die zullen worden
verkregen bij een definitieve frequentietoewijzing. Er wordt in geen enkele schadevergoeding
voorzien indien de apparatuur die werkt conform de gebruiksrechten, niet compatibel is met de
frequenties verkregen naar aanleiding van een definitieve frequentietoewijzing.
55. De begunstigde kan, op eigen initiatief, de geldigheid van de gebruiksrechten stopzetten.
56. Op verzoek van het BIPT verstrekt de begunstigde alle informatie betreffende de staat van
ingebruikneming van zijn netwerk, inclusief de volledige lijst van de gebruikte basisstations.

11.

Beroepsmogelijkheden

57. 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, 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.
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58. 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
Lid van de Raad

Bernardo Herman
Lid van de Raad

Luc Vanfleteren
Lid van de Raad

Michel Van Bellinghen
Voorzitter van de Raad
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