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1. Retroacta
Op 18 juli 2013 heeft de maatschappij TNT Express Worldwide (Euro Hub) S.A., rue de
l’Aéroport, 90 te 4460 Grâce-Hollogne het BIPT meegedeeld dat het een openbaar
trunkingnetwerk voor radiocommunicatie op basis van de TETRA-norm wenst te exploiteren op
de site van de luchthaven van Luik.
Overeenkomstig artikel 18 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie is een uitbatingsvergunning voor het netwerk nodig en die maakt het voorwerp
uit van het huidige besluit van de Raad.

2. Advies van de FOD Mobiliteit en Vervoer Directoraat-Generaal Luchtvaart
en van Belgocontrol.
Op 21 augustus 2013 heeft het BIPT het advies gevraagd van FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Luchtvaart en Belgocontrol.
Belgocontrol heeft gevraagd om de vergunningen af te leveren mits de luchtvaartfrequenties
niet te storen en om vóór de installatie van de antennes raadpleegd te worden. Van FOD
Mobiliteit en Vervoer Directoraat-Generaal Luchtvaart ontving het BIPT geen reactie.

3. Standpunt van TNT Express Worldwide (Euro Hub) N.V.
TNT Express Worldwide (Euro Hub) NV werd op 20 augustus 2013 geraadpleegd en heeft zich
akkoord verklaard met het ontwerp van besluit

4. Samenwerkingsakkoord
Op 20 september 2013, heeft het BIPT conform de procedure beschreven in lid 1 en 2 van
artikel 3 van het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 een ontwerpbesluit
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 veertien kalenderdagen
hun opmerkingen aan de regulerende instantie die de ontwerpbeslissing heeft overgemaakt.”
Op het einde van de raadpleging, op 04 oktober 2013, heeft het BIPT een antwoord ontvangen
vanwege de Medienrat en de CSA die geen bezwaren maken tegen de beslissing. Er werd geen
reactie ontvangen van de VRM.

5. Besluit
Overeenkomstig artikel 18 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie en artikelen 23 tot 29 van het koninklijk besluit van 18 december 2009
betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten
met gedeelde middelen, heeft de Raad van het BIPT besloten om toestemming te verlenen aan:
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om een openbaar netwerk met gedeelde middelen volgens de TETRA-norm te exploiteren op de
site van de luchthaven van Luik en de door het BIPT toegewezen frequenties te gebruiken onder
de volgende voorwaarden:
1. De exploitatievergunning wordt gegeven voor een periode van 10 jaar. Na die 10 jaar is
de vergunning op aanvraag verlengbaar voor periodes van 5 jaar.
2. De radiocommunicatiedienst wordt uiterlijk 1 jaar na de toekenning van deze
vergunning aan het publiek aangeboden.
3. Het BIPT stelt de technische karakteristieken vast van de basisstations alsook van de
vaste, mobiele en draagbare stations voordat ze in werking worden gesteld.
4. Het gebruik van de frequenties van het analoge netwerk wordt beëindigd in naleving
van de door het BIPT opgestelde kalender.
Deze vergunning geldt vanaf 20 december 2013.

6. 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
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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