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1.

Inleiding

Dit besluit heeft betrekking op:


de toekenning van gebruiksrechten voor radiofrequenties als gevolg van de procedure
voor de toekenning van gebruiksrechten voor de frequentiebanden van 900 MHz1 en
1800 MHz2;



de verdeling van het spectrum in de 900 MHz- en 1800 MHz-band.

Dit besluit vervolledigt het besluit van het BIPT van 16 november 2011 betreffende de
verdeling van het spectrum in de 900 MHz-, 1800 MHz- en 2 GHz-band3 om de bepalingen van
het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSMmobilofoonnetten (hierna het "GSM-koninklijk besluit") en het koninklijk besluit van 24 oktober
1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten (hierna het
"DCS-koninklijk besluit") te weerspiegelen, zoals aangepast door het koninklijk besluit van 10
april 2014. Het spectrum dat toegewezen is in de 2 GHz-band blijft ongewijzigd.

2.

Retroacta

In 2011 heeft Telenet Tecteo BidCo (hierna BidCo) bij een veiling georganiseerd door het
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna "het BIPT") de vierde 3Gvergunning verworven. Die vergunning omvatte de toekenning van de gebruiksrechten voor de
2 GHz-band en de optionele gebruiksrechten voor een deel van het spectrum in de 900 MHz- en
1800 MHz-radiofrequentiebanden vanaf 27 november 2015 (artikel 64 van het koninklijk
besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning
van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie). Op 8
augustus 2011 heeft BidCo aan het BIPT laten weten dat het van de mogelijkheid wenste
gebruik te maken om gebruiksrechten te verwerven in de 900 MHz- en de 1800 MHz-band
vanaf 27 november 2015 conform alle wettelijke voorschriften.
Tot 27 november 2015 is dat spectrum toegewezen aan de drie andere bestaande operatoren.
Het was immers gepland dat BidCo met ingang van 27 november 2015 spectrum kon gebruiken
in de 900 MHz- en de 1800 MHz-band. Over de verdeling van het spectrum in die banden,
tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021, moest er daarom later nog een besluit worden
genomen.
Op 12 december 2013 heeft het BIPT een brief ontvangen van BidCo waarin stond dat het in elk
geval geen beroep zou doen op de mogelijkheid om de 900 MHz- en 1800 MHz-frequenties te
gebruiken. Naar aanleiding van die brief is het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSMmobilofoonnetten en het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de
exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten aangenomen. Dit koninklijk besluit voorziet in:


een procedure voor toekenning van de frequenties die waren bestemd voor BidCo
tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021;



de mogelijkheid voor het BIPT om de volledige 1800 MHz-band toe te kennen van bij de
inwerkingtreding van het besluit.

Gepaarde frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz.
Gepaarde frequentiebanden 1710-1785 MHz en 1805-1880 MHz.
3 Zie www.bipt.be, gewijzigd door het besluit van de Raad van het BIPT van 18 juni 2013 betreffende het
spectrum dat is toegewezen aan KPN GB in de band van 900 MHz, het besluit van de Raad van het BIPT
van 22 juli 2014 betreffende de verdeling van het spectrum in de 1800 MHz-band en het besluit van de
Raad van het BIPT van 24 september 2014 de teruggave van de 3g-vergunning van Telenet Tecteo BidCo.
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Op 17 juni 2014 is de uitnodiging om kandidaturen in te dienen om deel te nemen aan de
procedure voor de toekenning van gebruiksrechten voor de frequentiebanden van 900 MHz en
1800 MHz bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
De procedure betreft de toewijzing, conform de bepalingen van het GSM-koninklijk besluit, van
4,8 MHz duplex in de 900 MHz-band en 15 MHz duplex in de 1800 MHz-band vanaf 27
november 2015.

3.

Wettelijk kader

Krachtens artikel 7, § 1, 3°, van het GSM-koninklijk besluit verleent het BIPT gebruiksrechten
overeenkomstig artikel 7, § 1/2 van het GSM-koninklijk besluit en voert, in voorkomend geval,
een reorganisatie van frequenties door.
Het spectrum dat is toegewezen aan Belgacom en Mobistar wordt geregeld door:


artikel 7, § 1, van het GSM-koninklijk besluit wat de 900 MHz-frequentieband betreft;



artikel 7, § 5, van het GSM-koninklijk besluit wat de 1800 MHz-frequentieband betreft.

Het spectrum dat is toegewezen aan Base Company wordt geregeld door:


artikel 8, §§ 6-8, van het DCS-koninklijk besluit wat de 900 MHz-frequentieband betreft;



artikel 8, §§ 2 en 2bis, van het DCS-koninklijk besluit wat de 1800 MHz-frequentieband
betreft.

4.

Toewijzingsprocedure

4.1.

Ontvangen kandidaturen

Het BIPT heeft, binnen de vastgelegde termijn die liep tot 22 september 2014, drie
kandidaturen ontvangen om deel te nemen aan de procedure voor de toekenning van
gebruiksrechten voor de frequentiebanden van 900 MHz en 1800 MHz, namelijk vanwege
Belgacom, Mobistar en Base Company.
Overeenkomstig artikel 7, § 1/1, vijfde lid, van het GSM-koninklijk besluit, heeft het BIPT de
ontvankelijkheid van alle kandidaturen onderzocht op basis van de eerste vier leden van artikel
7, § 1/1 van het GSM-koninklijk besluit. Alle kandidaturen zijn ontvankelijk verklaard door het
BIPT, dat de kandidaten daarover ingelicht heeft overeenkomstig artikel 7, § 1/1, zesde lid, van
het GSM-koninklijk besluit op 29 september 2014.
Belgacom, Mobistar en Base Company wensten gebruiksrechten te krijgen voor respectievelijk
13 kanalen, 8 kanalen en 1 kanaal.

4.2.

Resultaten van de procedure

Overeenkomstig artikel 7, § 1/2, eerste lid, van het GSM-koninklijk besluit, worden de kanalen
verdeeld in gelijke delen van 8 kanalen onder de drie ontvankelijk geachte kandidaten. Als er
meer dan twee kandidaten ontvankelijk worden bevonden, mag een operator niet meer dan 12
kanalen krijgen.
Omdat Base Company kandidaat is voor minder dan 8 kanalen, kan het verschil worden
voorgesteld aan Belgacom en Mobistar. Belgacom en Mobistar kunnen dus respectievelijk 12 en
8 kanalen krijgen.
Overeenkomstig artikel 7, § 5, vijfde lid, van het GSM-koninklijk besluit, wordt ook 5 MHz
duplex toegewezen in de 1800 MHz-band aan Belgacom, Mobistar en Base Company.
De volgende tabel vat de resultaten van de procedure samen:
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Operator
Belgacom
Mobistar
Base Company
Totaal

5.

900 MHz-band

1800 MHz-band

2,4 MHz duplex
(12 kanalen)
1,6 MHz duplex
(8 kanalen)
0,2 MHz duplex
(1 kanaal)
4,2 MHz duplex
(21 kanalen)

5 MHz duplex
5 MHz duplex
5 MHz duplex
15 MHz duplex

900 MHz-band

De 900 MHz-band bestaat uit 174 kanalen van 200 kHz duplex.
Voor het gebruik van de GSM-technologie is er een scheidingskanaal nodig tussen twee
frequentieblokken die door twee verschillende operatoren worden gebruikt. Voor het gebruik
van de UMTS- of de LTE-technologie is het besluit van de Raad van het BIPT van 16 november
2011 betreffende het gebruik van de UMTS- en de LTE-technologie in de 900MHz-, 1800MHzen 2GHz-banden4 van toepassing.

5.1.

Situatie voor 27 november 2015

Belgacom en Mobistar beschikken elk over 60 GSM-kanalen, en Base Company over 50 kanalen
in de 900 MHz-band, en dit tot 27 november 2015. Vier kanalen worden niet toegewezen.
Er zijn vier scheidingskanalen, aangezien Belgacom en Mobistar elk twee niet aaneengrenzende
frequentieblokken hebben. De vier scheidingskanalen zijn kanalen die toegewezen zijn aan de
operatoren (een kanaal van Base Company, een kanaal van Belgacom en twee kanalen van
Mobistar)5.
De kanalen zijn als volgt verdeeld:
BASE COMPANY
(49+1)

BELGACOM
(30)

MOBISTAR
(1+28+1)

BELGACOM
(29+1)

MOBISTAR
(30)
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Figuur 1

5.2.

Situatie tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021

Het totale aantal toegewezen kanalen per operator, vanaf 27 november 2015, is als volgt:




Belgacom: 62 kanalen
Mobistar: 58 kanalen
Base Company: 51 kanalen

Drie kanalen worden niet toegewezen en kunnen worden gebruikt als scheidingskanaal.
Indien de drie operatoren elk één frequentieblok toegewezen krijgen (zie bijvoorbeeld figuur
2), zijn er twee scheidingskanalen nodig. Maar in dat geval:


4
5

zou er een ingewikkelde herschikking van de band nodig zijn;

Zie www.bipt.be.
Over de scheidingskanalen zijn er tot op heden geen besluiten van het BIPT geweest.
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zou de verdeling van de voorkeurkanalen tussen Belgacom en Mobistar onevenwichtig
zijn, in die mate dat een van de twee operatoren niet in staat zou zijn om GSM-diensten
te verstrekken aan de Duitse en de Luxemburgse grens.
BASE COMPANY
(51)

BELGACOM
(62)

MOBISTAR
(58)

Figuur 2

De procedures voor grenscoördinatie voor GSM zijn gebaseerd op het begrip voorkeurkanalen.
De 900 MHz-band wordt verdeeld in blokken van voorkeurkanalen en niet-voorkeurkanalen
voor elk land. In geval van een voorkeurkanaal mag het veldniveau de waarde van 19 dBµV/m
niet overschrijden op een lijn op 15 km binnen het andere land. In geval van een nietvoorkeurkanaal mag het veldniveau de waarde van 19 dBµV/m niet overschrijden aan de grens.
Bij 2G-vergunningen moet het veld, om van een voldoende dienstkwaliteit te kunnen spreken,
ten minste 47 dBµV/m bedragen, ofwel een stuk meer dan 19 dBµV/m. Het is dus onmogelijk
om aan de grens GSM-diensten te verstrekken met niet-voorkeurkanalen.
Als de verdeling van figuur 2 zou worden aangenomen, dan zou Mobistar beschikken over 40
voorkeurkanalen (van de 58) in het grensgebied met Duitsland en Nederland, terwijl Belgacom
er geen enkel zou hebben (van de 62). Elke andere verdeling met één frequentieblok voor
Belgacom en voor Mobistar zou leiden tot een soortgelijk onevenwicht.
Met de huidige verdeling (figuur 1) is het aantal voorkeurkanalen dat Belgacom en Mobistar
hebben, zo goed als identiek. Om het evenwicht te bewaren bij de verdeling van de
voorkeurkanalen moeten Belgacom en Mobistar elk nog altijd ten minste twee
aaneengrenzende frequentieblokken blijven krijgen.
In dat geval zijn er twee opties, wetende dat vanaf 27 november 2015 een extra kanaal wordt
toegewezen aan Base Company:


het extra kanaal grenst aan het blok van 50 reeds toegewezen kanalen;



het extra kanaal zit in het bovenste deel van de band (een van de vier momenteel niet
toegewezen kanalen).

Voor de eerste optie moeten Belgacom en Mobistar een herschikking doorvoeren (zie deel 5.3).
In de tweede optie moeten Belgacom en Mobistar niet noodzakelijk een herschikking6
doorvoeren, maar dan zou het extra kanaal van Base Company weer onbruikbaar zijn,
aangezien de apparatuur van Base Company slechts werkt in het onderste gedeelte van de 900
MHz-band.
De eerste optie maximaliseert het aantal daadwerkelijk bruikbare kanalen (171 kanalen) en
maakt het dus mogelijk een optimale efficiëntie van het spectrum te waarborgen. Het is ook
deze optie die Base Company in staat stelt een extra kanaal daadwerkelijk te gebruiken. Het
BIPT heeft daarom voor de eerste optie gekozen.
Er wordt dus een totaal van vijf frequentieblokken toegewezen:


een blok aan Base Company (51 kanalen);



twee niet-aaneengrenzende blokken aan Belgacom (62 kanalen in totaal);



twee niet-aaneengrenzende blokken aan Mobistar (58 kanalen in totaal).

Er zijn vier scheidingskanalen nodig. Drie van deze vier scheidingskanalen zijn niet-toegewezen
kanalen (aangezien er slechts 171 van de 174 worden toegewezen). Het vierde
Als aan Belgacom een derde blok in het bovenste deel van de band wordt toegewezen, is er geen
herschikking nodig.
6

6

scheidingskanaal moet daarentegen onvermijdelijk een kanaal zijn dat aan een operator is
toegewezen.
Opdat Base Company een extra kanaal kan gebruiken, moeten Belgacom en Mobistar een
herschikking doorvoeren.
Het is redelijk dat Base Company als tegenwicht dan het scheidingskanaal levert. Zonder
herschikking zou het extra kanaal van Base Company immers in het bovenste deel van de band
liggen en zou Base Company, zoals nu het geval is, slechts 49 kanalen kunnen gebruiken.
Het 50e kanaal dat toegewezen is aan Base Company en dat tot 27 november 2015 wordt
gebruikt als scheidingskanaal, zal dan daadwerkelijk door Base Company kunnen worden
gebruikt vanaf 27 november 2015. Het 51e kanaal dat toegewezen is aan Base Company en dat
tot 27 november 2015 effectief wordt gebruikt door Belgacom, zal vanaf 27 november 2015
worden gebruikt als scheidingskanaal.
Er moet eraan worden herinnerd dat in het kader van de formulering van de algemene
opdrachten van het BIPT inzake elektronische communicatie de wetgever de specificiteiten in
verband met het beheer door het BIPT van het radiospectrum als volgt heeft gedefinieerd in
artikel 6, 4°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie:
"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
:
[...]
4° het bevordert efficiënt gebruik en zorgt voor een efficiënt beheer van de
radiofrequenties [...] ".
De keuze van het BIPT maakt het dus mogelijk ervoor te zorgen dat het spectrum efficiënt
wordt beheerd en dat er een evenwicht komt tussen de belangen van de drie operatoren: Base
Company zal werkelijk een extra kanaal kunnen gebruiken vanaf 27 november 2015. Dit
impliceert een herschikking voor Mobistar en Belgacom. Als tegenwicht wordt het
scheidingskanaal toegewezen aan Base Company.
De kanalen worden dus als volgt verdeeld:
BASE COMPANY
(50+1)

BELGACOM
(33)

MOBISTAR
(28)

BELGACOM
(29)

MOBISTAR
(30)

Figuur 3

5.3.

Tussenstappen

Het is onmogelijk om meteen op 27 november 2015 over te stappen van de huidige verdeling
(figuur 1) naar de uiteindelijke verdeling (figuur 3). Er zullen verschillende tussenstappen
nodig zijn, die afgerond zouden moeten worden voor 27 november 2015.
Als voorbeeld toont figuur 4 een scenario met vier tussenstappen.
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Figuur 4

Opdat dit besluit tijdig kan worden uitgevoerd wordt van Belgacom en Mobistar verwacht dat
ze uiterlijk 30 januari 2015 een plan voorleggen in verband met de nieuwe schikking van de
900 MHz-band waarin de tussenstappen worden vermeld.

6.

1800 MHz-band

De 1800 MHz-band bestaat uit 374 kanalen van 200 kHz duplex (74,8 MHz duplex), met aan
beide kanten een scheidingsband van 0,1 MHz, dus in totaal 75 MHz duplex.
Voor het gebruik van de GSM-technologie is er een scheidingskanaal nodig tussen twee
frequentieblokken die door twee verschillende operatoren worden gebruikt. Voor het gebruik
van de UMTS- of de LTE-technologie is het besluit van de Raad van het BIPT van 16 november
2011 betreffende het gebruik van de UMTS- en de LTE-technologie in de 900MHz-, 1800MHzen 2GHz-banden van toepassing.

6.1.

Situatie voor 27 november 2015

Vanaf 15 juni 20157 en tot 27 november 2015 beschikken Belgacom, Mobistar en Base Company
elk over 124 kanalen (74,8 MHz duplex). Twee niet toegewezen kanalen worden gebruikt als
scheidingskanaal.

6.2.

Situatie tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021

De hoeveelheid spectrum toegekend in de 1800 MHz-band is gelijk aan het dubbele van de
hoeveelheid spectrum toegekend in de 900 MHz-band, afgerond op het hogere veelvoud van 5
MHz.
Belgacom, Mobistar en Base Company beschikken dus elk over 25 MHz duplex.
Om een herschikking te vermijden volstaat het om het aan elke operator toegewezen
frequentieblok uit te breiden met 0,1 MHz naar boven en naar onderen.
Dat wil zeggen 6 maanden na de aanneming van dit besluit, overeenkomstig punt 9.2 van het besluit van
de Raad van het BIPT van 22 juli 2014 betreffende de verdeling van het spectrum in de 1800 MHz-band.
7

8

De wijziging is slechts theoretisch want in de praktijk zullen de operatoren de extra 0,2 MHz
duplex niet kunnen gebruiken.

7.

Raadpleging van de 2G-operatoren

Het BIPT heeft op 3 oktober 2014 het ontwerp van dit besluit overgezonden naar Belgacom,
Mobistar et Base Company. Het BIPT heeft een antwoord ontvangen van (in alfabetische
volgorde) Base Company, Belgacom en Mobistar.
In de bijlage staat een samenvatting van de ontvangen bijdragen, met de antwoorden van het
BIPT op de verschillende geopperde punten.

8.

Samenwerkingsakkoord

Het BIPT heeft conform de procedure beschreven in lid 1 en 2 van artikel 3 van het
samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 dit ontwerpbesluit bezorgd aan de
gemeenschapsregulatoren:
" Art. 3. Elke ontwerpbeslissing van een regulerende instantie die betrekking heeft op
elektronischecommunicatienetwerken 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. "
Het BIPT heeft een antwoord ontvangen vanwege de CSA, de Medienrat en de VRM die geen
bezwaren hebben tegen de beslissing.

9.

Besluit

1. Overeenkomstig artikel 7, § 1/2 van het GSM-koninklijk besluit worden 2,4 MHz, 1,6 MHz
duplex en 0,2 MHz duplex toegewezen aan respectievelijk Belgacom, Mobistar en Base
Company in de 900 MHz-band, tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021, naast de 10
MHz duplex waarin artikel 7, § 1, vierde lid, 2°, van het GSM-koninklijk besluit en artikel 8, §
8, van het DCS-koninklijk besluit voorzien.
2. Overeenkomstig artikel 7, § 5, vijfde lid, van het GSM-koninklijk besluit en artikel 8, § 2bis
van het DCS-koninklijk besluit worden 25 MHz duplex toegewezen aan Belgacom, Mobistar
en Base Company in de 1800 MHz-band, tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021.
3. De verdeling van de 900 MHz-band, tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021, is als
volgt:
3.1. de banden 880,1-890,3/925,1-935,3 MHz worden toegewezen aan Base Company;
3.2. de banden 890,3-896,9/935,3-941,9 MHz worden toegewezen aan Belgacom;
3.3. de banden 897,1-902,7/942,1-947,7 MHz worden toegewezen aan Mobistar;
3.4. de banden 902,9-908,7/947,9-953,7 MHz worden toegewezen aan Belgacom;
3.5. de banden 908,9-914,9/953,9-959,9 MHz worden toegewezen aan Mobistar.
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4. De GSM-draagfrequenties 890,2/935,2 MHz (ARFCN8 1) mogen door Base Company niet
worden gebruikt zonder de voorafgaande instemming van Belgacom (scheidingskanaal in
geval van gebruik van de GSM-technologie).
5. Als Base Company en Belgacom een akkoord bereiken, mag Base Company, in afwijking van
punt 4 de GSM-draagfrequenties 890,2/935,2 MHz gebruiken. Een dergelijk akkoord moet
vooraf aan het BIPT worden meegedeeld.
6. Belgacom en Mobistar moeten uiterlijk 30 januari 2015 het BIPT een herschikkingsplan van
de 900 MHz-band voorleggen met de tussenstappen.
7. De verdeling van de 1800 MHz-band, tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021, is als
volgt:
7.1. de banden 1710,0-1735,0/1805,0-1830,0 MHz worden toegewezen aan Belgacom;
7.2. de banden 1735,0-1760,0/1830,0-1855,0 MHz worden toegewezen aan Mobistar;
7.3. de banden 1760,0-1785,0/1855,0-1880,0 MHz worden toegewezen aan Base Company.

10.

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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Charles Cuvelliez,
Raadslid

Axel Desmedt
Raadslid

Luc Vanfleteren
Raadslid

Jack Hamande
Voorzitter van de Raad

Absolute radio-frequency channel number.
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BIJLAGE - SYNTHESE VAN DE ONTVANGEN BIJDRAGEN
A1.

Base Company

Punten opgeworpen door Base Company
Base Company ondersteunt het voorstel van
het BIPT niet om het 51e aan Base Company
toegewezen kanaal te gebruiken als
scheidingskanaal.
Base Company geeft de volgende argumenten:


Base Company moet de enige heffing
betalen voor 51 kanalen vanaf 27
november 2015 maar mag er slechts
50 gebruiken;
 sedert 16 juli 2003 was het
scheidingskanaal
tussen
Base
Company en Belgacom al een kanaal
dat toegewezen was aan Base
Company;
 voordien heeft het BIPT nog nooit een
besluit
genomen
over
een
scheidingskanaal.
Base Company stelt voor om voor het
scheidingskanaal een oplossing te vinden in
overleg met Belgacom. Bij gebrek aan een
akkoord tussen Base Company en Belgacom
stelt Base Company voor het eerste kanaal dat
toegewezen
is
aan
Belgacom
als
scheidingskanaal te gebruiken.

Antwoorden van het BIPT
Deel 5.2 a is aangevuld om de redenen uit te
leggen waarom het BIPT heeft beslist dat het
51e kanaal dat toegewezen wordt aan Base
Company als scheidingskanaal zou worden
gebruikt.
Als Base Company en Belgacom een akkoord
bereiken, kan het 51e kanaal toch door Base
Company worden gebruikt. Tevens moet
worden
opgemerkt dat
hoewel
het
scheidingskanaal niet mag worden gebruikt
voor de GSM-technologie, het in elk geval wel
mag worden gebruikt voor de UMTS- en de
LTE-technologie.
Zoals vermeld in het verslag aan de Koning
over het koninklijk besluit van 10 april 2014
tot wijziging van het koninklijk besluit van 7
maart 1995 betreffende het opzetten en de
exploitatie van GSM-mobilofoonnetten en het
koninklijk besluit van 24 oktober 1997
betreffende het opzetten en de exploitatie van
DCS-1800-mobilofonienetten,
zijn
de
scheidingskanalen doorgaans kanalen die
worden toegekend aan de operatoren. Het
BIPT heeft in zijn document "Vragen &
Antwoorden" in verband met de procedure
voor
de
gunning
van
beschikbare
gebruiksrechten in de banden van 900 MHz en
1800 MHz (vraag 1) duidelijk vermeld dat de
enige heffing verschuldigd was voor alle aan
de operatoren toegewezen kanalen, ook
diegene de als scheidingskanaal worden
gebruikt. In dat document wordt ook het
voornemen van het BIPT vermeld om een
besluit te nemen over de scheidingskanalen.
Krachtens artikel 30 van de wet van 13 juni
2005
betreffende
de
elektronische
communicatie
zullen
Base
Company,
Belgacom, en Mobistar 1.312.804,63 EUR,
15.753.655,55 EUR en 10.502.437,03 EUR
betalen voor respectievelijk 5,2 MHz, 7,4 MHz
en 6,6 MHz. Base Company wordt dus zeker
niet gediscrimineerd.
Om precies te zijn (zie deel 5.1) zijn sedert 16
juli 2003 vier scheidingskanalen toegewezen
kanalen: twee aan Mobistar, een aan Belgacom
en een aan Base Company. Base Company
werd dus zeker niet gediscrimineerd.
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A2.

Belgacom

Punten opgeworpen door Belgacom
[VERTROUWELIJK]
[VERTROUWELIJK]
[VERTROUWELIJK]

A3.

Antwoorden van het BIPT
[VERTROUWELIJK]
[VERTROUWELIJK]
[VERTROUWELIJK]

Mobistar

Punten opgeworpen door Mobistar
Mobistar ondersteunt de door het BIPT
voorgestelde verdeling van het spectrum in de
900 MHz- en 1800 MHz-band.
Mobistar wenst meer tijd voor de
voorbereiding van een voorstel voor een
herschikkingsplan aan het BIPT (zie deel 9.4).
Mobistar vraagt om de presentatie van het
plan uit te stellen tot begin 2015.

Antwoorden van het BIPT
Dit punt behoeft geen commentaar vanwege
het BIPT.

Het BIPT heeft er geen bezwaar tegen om
Belgacom en Mobistar meer tijd te geven om
een voorstel voor te bereiden, voor zover de
herschikking afgerond is tegen 27 november
2015.
Het herschikkingsplan moet uiterlijk 30
januari 2015 worden voorgelegd (in plaats
van 11 december 2014 zoals in het
ontwerpbesluit).
Mobistar vraagt het BIPT om flexibel te blijven Krachtens artikel 7, § 6, van het GSMindien een nieuwe verdeling meer steek zou koninklijk besluit kan het BIPT, na de
houden in de toekomst.
betrokken partijen te hebben gehoord, de
verdeling van de toegewezen kanalen
wijzigen, in objectief gerechtvaardigde
gevallen, binnen redelijke termijnen en op
proportionele wijze.
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