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1. Achtergrond
Bij besluit van de Raad van het BIPT van 7 maart 2011 werd aan ZapFi NV het frequentieblok
3410-3450 / 3510-3550 MHz toegewezen op basis van het koninklijk besluit van 24 maart 2009
betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en 1015010300/10500-10650 MHz. Deze gebruiksrechten zijn geldig van 7 maart 2011 tot 7 maart 2021
en van toepassing in de gemeente Brugge.

2. Motivering
Artikel 10 §2 van het KB van 24 maart 2009 bepaalt :
“Een radiotoegangsoperator deelt gedurende de drie jaren die volgen op de toekenning van
de gebruiksrechten, elke maand, aan het Instituut de volledige lijst mee van de
basisstations die in gebruik zijn.
Na deze periode volstaat de betreffende kennisgeving per semester.”
Na de toekenning van de gebruiksrechten aan ZapFi, ontving het BIPT geen enkele lijst van in
gebruik zijnde basisstations.
Per brief van 19 december 2012 wou het BIPT het efficiënte gebruik van de aan ZapFi
toegewezen frequentiebanden nagaan. Het verzocht ZapFi om mee te delen of hij het hem
toegewezen frequentieblok in gebruik had genomen. Hierop antwoordde ZapFi per brief van 26
december 2012 de betrokken frequentiebanden nooit in dienst te hebben genomen en er reeds
in het verleden afstand van te hebben willen doen.
Overeenkomstig artikel 13 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie is het BIPT belast met het beheer van het radiofrequentiespectrum en de
controle op het gebruik van de frequenties. Artikel 18 § 3 van dezelfde wet bepaalt dat het BIPT
een frequentie waarvoor een gebruiksrecht werd verkregen kan intrekken indien deze niet
binnen een redelijke termijn in dienst wordt genomen. ZapFi geeft zelf aan geen gebruik te
willen maken van de frequentiebanden in kwestie. Bijgevolg is het aangewezen de aan ZapFi
toegekende gebruiksrechten in te trekken zodat deze desgevallend voor ander gebruik kunnen
worden toegewezen.

3. Raadpleging
Het BIPT heeft overeenkomstig de procedure beschreven in lid 1 en 2 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 veertien kalenderdagen
hun opmerkingen aan de regulerende instantie die de ontwerpbeslissing heeft overgemaakt.
(...)”
Het BIPT heeft geen opmerkingen ontvangen.
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4. Besluit
Het BIPT trekt de gebruiksrechten in voor het frequentieblok 3410-3450 / 3510-3550 MHz die
bij besluit van de Raad van het BIPT van 7 maart 2011 toegekend werden aan ZapFi NV voor
radiotoegang in de gemeente Brugge van 7 maart 2011 tot 7 maart 2021.

5. 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.
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