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1.

Inleiding

Op 26 november 2015 heeft Gigaweb het BIPT gemeld dat het zijn gebruiksrechten in de 3,5
GHz-frequentieband wenste over te dragen aan Gridmax. De over te dragen gebruiksrechten
zijn geldig tot 6 maart 2021. Op 11 januari 2016 heeft het BIPT extra informatie gevraagd en
die is ontvangen op 20 januari 2016 en 13 juni 2016.
Dit besluit heeft betrekking op het onderzoek door het BIPT van het verzoek om overdracht
van de gebruiksrechten van Gigaweb aan Gridmax.

2.

Retroacta

Op 7 maart 2011 heeft het BIPT gebruiksrechten in de 3,5 GHz-frequentieband verleend aan
Gigaweb.
Tweemaal heeft het BIPT overwogen1 om de gebruiksrechten van Gigaweb in te trekken.
Gigaweb had namelijk de frequenties niet in gebruik genomen en kwam de verbintenissen die
waren aangegaan bij de indiening van zijn kandidatuur niet na.
Tijdens de vergadering van 2 september 2015 had Gigaweb een tijdschema voorgesteld voor
de uitrol van zijn radiotoegangsnetwerk. In dat tijdschema werd het volgende vastgelegd:




de apparatuur wordt eind september 2015 besteld;
de apparatuur wordt eind november 2015 in ontvangst genomen en gecontroleerd;
de dienst is eind februari 2016 commercieel beschikbaar.

In zijn brief van 18 september 2015 stemde het BIPT ermee in om Gigaweb uitstel te geven
voor zover het tijdschema dat Gigaweb had voorgelegd, in acht werd genomen. Het BIPT vroeg
echter om geregeld op de hoogte te worden gehouden van de vordering van het project.
Bij het verzoek om overdracht op 26 november 2015 was de enige informatie over de
vordering van het project die het BIPT ontving, een kopie van een bestelbon die was
verzonden naar de firma [VERTROUWELIJK] op 23 november 2015.
In zijn brief van 11 januari 2016 liet het BIPT Gigaweb weten dat de uitvoering van de
verbintenissen overeenkomstig het tijdschema een van de basisvoorwaarden was voor de
overdracht van de gebruiksrechten.
In zijn schrijven van 20 januari 2016 deelde Gigaweb aan het BIPT mee dat het project twee
maanden was uitgelopen ten opzichte van het tijdschema dat op 2 september 2015 was
voorgesteld.
In een e-mail van 13 juni 2016 meldde Gigaweb aan het BIPT dat de installatie van de antennes
en van de apparatuur was gepland voor respectievelijk 15 en 22 juni 2016 voor zijn eerste site.

3.

Wettelijk kader

De bepalingen van het koninklijk besluit van 24 maart 2009 betreffende radiotoegang in de
frequentiebanden 3410-3500 / 3510-3600 MHz en 10150-10300 / 10500-10650 MHz zijn van
toepassing op de gebruiksrechten in de 3,5 GHz-frequentieband.
De gebruiksrechten in de 3,5 GHz-frequentieband kunnen worden overgedragen
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 februari 2010 betreffende de
overdracht of verhuur van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk
gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten die aan het publiek worden
Eerste ontwerpbesluit naar Gigaweb verzonden op 30 april 2014 en tweede ontwerpbesluit naar
Gigaweb verzonden op 17 juli 2015.
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aangeboden, dat genomen is ter uitvoering van artikel 19, § 1, van de wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie. Uit deze bepalingen blijkt dat een operator die zijn
gebruiksrechten wenst over te dragen, het BIPT daarvan op de hoogte moet brengen en dat
het BIPT zich met de overdracht akkoord verklaart op voorwaarde dat de overdracht voldoet
aan de eisen van een daadwerkelijk en efficiënt beheer van het radiofrequentiespectrum.
Als het akkoord van het BIPT is verkregen, moet de operator die zijn gebruiksrechten
overdraagt, overeenkomstig artikel 4 van het voormelde koninklijk besluit het BIPT inlichten
over het feit dat de overdracht plaatsvindt en een kopie van de overdrachtsovereenkomst
overzenden.

4.

Over te dragen gebruiksrechten

De gebruiksrechten voor het frequentieblok 3430-3450/3530-3550 MHz in de gemeenten
Bièvre, Bouillon, Gedinne en Vresse-sur-Semois, die geldig zijn van 7 maart 2011 tot 6 maart
2021 zijn betrokken bij de overdracht.

5.

Beoordeling door het BIPT

De verbintenissen die zijn voorgesteld tijdens de vergadering van 2 september 2015 zullen
uiteindelijk met verschillende maanden achterstand ten opzichte van het tijdschema dat is
voorgesteld op 2 september 2015 worden uitgevoerd door Gigaweb.
De overdracht van de gebruiksrechten brengt geen wijzigingen met zich van de verplichtingen
die verbonden zijn aan de overgedragen gebruiksrechten of van het geplande gebruik van de
radiofrequenties. Het gebruik van de radiofrequenties zal dus na de overdracht niet meer of
niet minder daadwerkelijk en efficiënt zijn dan voor de overdracht.
Tot slot is het BIPT dus van oordeel dat het verzoek om overdracht niet in strijd is met een
daadwerkelijk en efficiënt beheer van het radiofrequentiespectrum.

6.

Raadpleging

Het BIPT heeft het ontwerp van dit besluit overgezonden naar Gigaweb.
Gigaweb gaat akkoord met dit ontwerpbesluit.

7.

Samenwerkingsakkoord

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 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.
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8.

Besluit

Het BIPT gaat akkoord met het verzoek tot overdracht van de gebruiksrechten voor de 3,5
GHz-band van:
Gigaweb sprl
Clos des Mésanges, 53
B-1342 Limelette ;
aan:
Gridmax sprl
Rue sainte-Agathe, 77
B-5550 Vresse-sur-Semois.
De in deel 3, laatste lid bedoelde melding aan het BIPT van de overdracht en overzending van
de overdrachtsovereenkomst moet door Gigaweb worden gedaan ten minste 10 dagen voor de
datum van de effectieve overdracht.

9.

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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