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1.

Inleiding

Op 17 november 2015 hebben b.lite en Mac Telecom het BIPT gemeld dat ze hun
gebruiksrechten in de 3,5GHz- en 10,5GHz-frequentiebanden wensen over te dragen aan
Broadband Belgium. De over te dragen gebruiksrechten zijn geldig tot 25 april 2019. Op 26
november 2015 verzocht het BIPT om bijkomende informatie die het ontving op 4 december
2015.
Broadband Belgium heeft het BIPT ook gevraagd om de voorwaarden in verband met de
overgedragen gebruiksrechten te wijzigen.
Dit besluit betreft het onderzoek door het BIPT van het verzoek tot overdracht van de
gebruiksrechten van b.lite en Mac Telecom aan Broadband Belgium, alsook het verzoek om de
voorwaarden in verband met overgedragen gebruiksrechten te wijzigen.

2.

Wettelijk kader

2.1.

Overdracht van de gebruiksrechten

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 3,5GHz- en 10,5GHz-frequentiebanden.
De gebruiksrechten in de 3,5GHz- en 10,5GHz-frequentiebanden 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 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.

2.2.

Wijziging van de voorwaarden

Volgens voornoemd artikel 19, § 1, derde lid, leidt behoudens een andersluidend besluit van
het Instituut, de overdracht van een frequentie waarvan het gebruik is geharmoniseerd, in
geen geval tot een verandering van de voorwaarden van dit gebruik. Dit besluit is een dergelijk
andersluidend besluit van het BIPT waardoor de voorwaarden van de gebruiksrechten wel
veranderen bij de overdracht.

3.

Over te dragen gebruiksrechten

De overdracht betreft de volgende gebruiksrechten, geldig van 26 april 2009 tot 25 april 2019:
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-

gebruiksrechten voor het frequentieblok 3475-3500/3575-3600 MHz toegekend aan
b.lite in 44 gemeenten1;

-

gebruiksrechten voor het frequentieblok 3450-3475/3500-3575 MHz toegekend aan
Mac Telecom in 9 gemeenten2;

-

gebruiksrechten voor het frequentieblok 10154-10210/10504-10560 MHz toegekend
aan b.lite in de gemeenten Gent en Oostende;

-

gebruiksrechten voor het frequentieblok 10154-10210/10504-10560 MHz toegekend
aan Mac Telecom in de gemeente Ixelles.

4.

Wijziging van de voorwaarden

4.1.

Bestaande voorwaarden

Deel 3 omvat de lijst van de gemeenten waarop de rechten van toepassing zijn.
In het kader van hun kandidatuur geven de radiotoegangsoperatoren de totale capaciteit aan
waarin wordt voorzien gedurende de eerste drie jaar in de gemeenten waarop de rechten van
toepassing zijn. Overeenkomstig artikel 20 van het koninklijk besluit van 24 maart 2009
betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en 1015010300/10500-10650 MHz, maken deze verbintenissen inzake capaciteit deel uit van de
voorwaarden in verband met de gebruiksrechten.
De overgedragen gebruiksrechten werden door het BIPT toegewezen tussen 2004 en 2008.
Enkel de verbintenissen in termen van capaciteit na drie jaar zijn nog relevant. De
verschillende globale capaciteiten3 waarin wordt voorzien drie jaar na de toekenning van de
gebruiksrechten zijn:
-

7484,4 Mbps voor de gebruiksrechten voor het frequentieblok 3475-3500/3575-3600
MHz toegewezen aan b.lite;

-

12564 Mbps voor de gebruiksrechten voor het frequentieblok 3450-3475/3500-3575
MHz toegewezen aan Mac Telecom;

-

2240 Mbps voor de gebruiksrechten voor het frequentieblok 10154-10210/1050410560 MHz toegewezen aan b.lite;

-

864 Mbps voor de gebruiksrechten voor het frequentieblok 10154-10210/1050410560 MHz toegewezen aan Mac Telecom.

4.2.

Verzoek van Broadband Belgium

Broadband Belgium heeft het BIPT gevraagd om de voorwaarden in verband met de
overgedragen gebruiksrechten te wijzigen. Een samenvatting van het verzoek van Broadband
Belgium wordt bijgevoegd.

Aalst, Anderlecht, Antwerpen, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Brugge, Bruxelles, Charleroi,
Chatelet, Drogenbos, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Gembloux, Gent, Grimbergen, Halle, Herstal,
Ixelles, Jette, Koekelberg, Kraainem, Leuven, Liège, Machelen, Mechelen, Merelbeke, Molenbeek-SaintJean, Mont-Saint-Guibert, Namur, Nivelles, Oostende, Saint-Gilles, Saint-Josse-Ten-Noode, Schaerbeek,
Tubize, Uccle, Vilvoorde, Watermael-Boitsfort, Wavre, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre en
Zaventem.
2 Antwerpen, Charleroi, Evere, Gent, Ixelles, Liège, Mont-Saint-Guibert, Namur en Oostende.
3 Som van de capaciteiten in alle gemeenten waarin de gebruiksrechten van toepassing zijn.
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5.

Analyse van het BIPT

Het aantal gemeenten waarin diensten zullen kunnen worden aangeboden dankzij de
overgedragen gebruiksrechten (zie bijlage, deel A1) zal toenemen. Het frequentiegebruik op
het Belgische grondgebied zal dus intensiever zijn.
Broadband Belgium verbindt zich ertoe om een globale capaciteit te bereiken voor de 3,5GHzfrequentieband van 20049 Mbps (zie bijlage, deel A2), wat niet lager is dan de capaciteit
waarin de bestaande gebruiksrechten van b.lite en Mac Telecom voorzien.
Broadband Belgium verbindt zich niet wat betreft de 10,5GHz-band. Er moet worden
opgemerkt dat de interesse voor de 10,5GHz-band erg beperkt is. Het beschikbare spectrum in
deze frequentiebanden heeft sinds verscheidene jaren nooit een koper gevonden. Broadband
Belgium zou dus spectrum hebben kunnen verwerven in de 10,5GHz-band ook zonder de
overdracht van de gebruiksrechten van b.lite en Mac Telecom. In elk geval zal het BIPT,
conform artikel 18, § 3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
de gebruiksrechten voor de 10,5GHz-band kunnen intrekken indien de frequenties niet binnen
een redelijke termijn in gebruik worden genomen.
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 b.lite, Mac Telecom en
Broadband Belgium.
Het BIPT heeft de enige bijdrage van Broadband Belgium ontvangen. Er werd rekening
gehouden met alle, louter editoriale, opmerkingen van Broadband Belgium.
Er werd geen reactie ontvangen van b.lite en Mac Telecom.

7.

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
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

8.1.

Overdracht van de gebruiksrechten

Het BIPT gaat akkoord met het verzoek tot overdracht van de gebruiksrechten voor de
3,5GHz- en 10,5GHz-banden van:
b.lite Telecom BVBA
Fortstraat 27
B-8400 Oostende;
en van:
MAC Telecom SA
Maalbeekweg 47
B-1930 Zaventem;
aan:
Broadband Belgium BVBA
Louisalaan 149, bus 24
B-1050 Elsene.
De in deel 2, laatste lid, bedoelde melding aan het BIPT van de overdracht en de
overdrachtsovereenkomst moet door b.lite en Mac Telecom worden gedaan ten minste 10
dagen voor de datum van de daadwerkelijke overdracht.

8.2.

Wijziging van de voorwaarden

Het BIPT willigt het verzoek in om de voorwaarden in verband met de overgedragen
gebruiksrechten te wijzigen zoals samengevat in de bijlage bij dit besluit.

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.
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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.

Charles Cuvelliez
Raadslid

Axel Desmedt
Raadslid

Luc Vanfleteren
Raadslid

Jack Hamande
Voorzitter van de Raad
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Bijlage – Verzoek van Broadband Belgium
A1.Gemeenten
Broadband Belgium vraagt om gemeenten waarop de gebruiksrechten van toepassing zijn, toe
te voegen:
-

Etterbeek, Beveren, Edegem en Mortsel voor het frequentieblok 3450-3475/3500-3575
MHz;
Beveren, Sint-Niklaas, Kontich, Edegem, Borsbeek, Mortsel, Blankenberge,
Steenokkerzeel, Zemst, Hamme, Knokke-Heist, Destelbergen en Zele voor het
frequentieblok 3475-3500/3575-3600 MHz.

A2.Verbintenissen in verband met capaciteit
Broadband Belgium verbindt zich ertoe om een globale capaciteit te bereiken voor de 3,5GHzband van 10024,5 Mbps na 2 jaar en van 20049 Mbps na 4 jaar.
Broadband Belgium verbindt zich er ook toe om een capaciteit van 76 Mbps te bereiken voor de
3,5GHz-band in elke toegestane gemeente na 4 jaar.
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