Raadpleging betreffende
het ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT
betreffende de toewijzing van exclusieve
frequentiebanden voor het gebruik van
straalverbindingen in de 70/80GHz-band

Hoe kunt u reageren op dit document?
Tot 18 februari 2022
Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
Met de referentie “Consult-2022-A5”
Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11)
Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze
betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.
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1.

Inleiding

1. Dit besluit betreft de toewijzing aan Telenet Group, Proximus en Orange Belgium van exclusieve
frequentiebanden in de 70/80GHz-band1 voor het gebruik van straalverbindingen.
2. In 2021 had het BIPT besloten2 om voor de 70/80GHz-band aan de openbare mobiele operatoren
exclusieve banden toe te wijzen op voorlopige basis voor een periode van een jaar, namelijk tot 30
maart 2022. Dit besluit verlengt de geldigheidsduur van de toewijzing van deze exclusieve banden.

2.

Wettelijk kader

3. Krachtens artikel 33, derde lid, van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de
private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde
middelen, kan het BIPT beslissen om exclusieve frequentiebanden toe te wijzen aan bepaalde
gebruikers die een groot aantal verbindingen tot stand willen brengen. In die banden kunnen
verbindingen in gebruik worden genomen zonder dat er van het BIPT een vergunning verkregen is.
De gebruikers in casu stellen alles in het werk om deze verbindingen volgens de regels van de kunst
te realiseren. Krachtens artikel 33, vierde lid, worden de vergunningen ten minste een keer per jaar
geregulariseerd.

3.

Verlenging

4. De 70/80GHz-band zou essentieel kunnen zijn voor de backhauling van de toekomstige 5Gbasisstations. De omvang van de uitrol van verbindingen in de 70/80GHz-band door de openbare
mobiele operatoren was evenwel nog onzeker in 2021.
5. De drie openbare mobiele operatoren hadden in 2021 gevraagd om een exclusieve frequentieband
van minstens 1 GHz toegewezen te krijgen.
6. De tegemoetkoming aan de vraag van de openbare mobiele operatoren maakte het voor andere
gebruikers dan deze operatoren onmogelijk om verbindingen uit te rollen met grotere bandbreedtes
dan 1 GHz. Een verkoper van apparatuur voor de 70/80GHz-band vroeg aan het BIPT om het
gebruik van de 70/80GHz-band te dereguleren. De toekomstige vraag van andere gebruikers dan
de openbare mobiele operatoren was evenwel ook onzeker.
7. Een deregulering van de 70/80GHz-band in 2021 zou een regulering in de toekomst erg bemoeilijkt
hebben. Een regulering van de band in 2021 belette echter geen deregulering in de toekomst. Het
BIPT had bijgevolg beslist om exclusieve banden op voorlopige basis toe te wijzen aan de openbare
mobiele operatoren voor een periode van een jaar (zie § 2).
8. Het BIPT had een verdeling van het spectrum van de 70/80GHz-band gekozen:
•

die gelijkaardige mogelijkheden biedt aan de drie openbare mobiele operatoren in termen van
gebruik van de 70/80GHz-band;

•

die het op termijn mogelijk maakt om verbindingen op te zetten met bandbreedtes van meer
dan 1 GHz voor de openbare mobiele operatoren;

•

die het mogelijk maakt om verbindingen op te zetten met bandbreedtes van minstens 1 GHz
voor andere gebruikers dan de openbare mobiele operatoren.

9. De voorlopige verdeling van de 70/80GHz-band die in 2021 beslist is, wordt geïllustreerd in figuur
1.

1

71-76/81-86 GHz.
Besluit van de Raad van het BIPT van 30 maart 2021 betreffende de toewijzing van exclusieve
frequentiebanden voor het gebruik van straalverbindingen.
2
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10. De onzekerheden omtrent de omvang van de toekomstige uitrol van verbindingen in de 70/80GHzband, zowel door de openbare mobiele operatoren als door andere gebruikers, bestaan nog altijd.
11. Momenteel zijn in de 70/80GHz-band slechts 18 verbindingen opgezet die toebehoren aan andere
gebruikers dan de openbare mobiele operatoren, waarvan er 5 in werking zijn gesteld in 2021. Een
onmiddellijke deregulering van de 70/80GHz-band lijkt dus niet nodig.
12. In de loop van het jaar 2022 zal het BIPT een multibandveiling 3 organiseren die de komst van
nieuwkomers op de Belgische mobiele markt zou kunnen mogelijk maken. De behoeften van deze
potentiële nieuwkomers in termen van spectrum voor het gebruik van straalverbindingen zijn nog
onbekend.
13. Het BIPT acht het dus opportuun om de geldigheidsduur van de toewijzing van de exclusieve banden
met 12 maanden te verlengen tot 30 maart 2023.
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Figuur 1

4.

Samenwerkingsakkoord

14. 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 verzonden naar
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. ”
15. [Antwoorden]

5.

Besluit

16. De geldigheid van de toewijzingen bedoeld in § 46, h), in § 47, d) en in § 48, e) van het besluit van
de Raad van het BIPT van 30 maart 2021 betreffende de toewijzing van exclusieve
frequentiebanden voor het gebruik van straalverbindingen, wordt verlengd tot 30 maart 2023.

6.

Beroepsmogelijkheden

17. 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.

3

Toewijzingsprocedure voor de banden van 700 MHz, 900 MHz, 1400 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz en 3600 MHz.
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18. 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
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Lid van de Raad
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