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WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN
Antwoordtermijn:
Werkwijze om te antwoorden:

tot 15 februari 2019
Aan: consultation.sg@bipt.be
Onderwerp: “Consult-2019-A9“

Aanspreekpunt:

Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur, 02 22 68 818

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een
door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.
Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze
handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
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1. Retroacta
De Raad van het BIPT van 7 mei 2015 kende gebruiksrechten toe aan Citymesh in de 3,5 GHzfrequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten op het Belgische
grondgebied (hierna “besluit van het BIPT van 7 mei 2015”). Aan Citymesh NV werd het
frequentieblok 3430-3450/3530-3550 MHz toegewezen op basis van het koninklijk besluit van
24 maart 2009 betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en
10150-10300/10500-10650 MHz (hierna “KB van 24 maart 2009”). Dit besluit bevatte als bijlage
1 de lijst met gemeenten waarin de gebruiksrechten van toepassing zijn1.

2. Vraag tot uitbreiding
Op 19 november 2018 richtte Citymesh een vraag tot het BIPT om de gemeenten Beveren (PC
9120) en Zelzate (PC 9060) toe te voegen aan de huidige vergunning.

3. Evaluatie vraag tot uitbreiding
Artikel 21 van het koninklijk besluit van 24 maart 2009 bepaalt dat een operator aan het BIPT
mag vragen om de lijst van de gemeenten die onder zijn gebruiksrechten vallen, te wijzigen.
Wanneer er gemeenten aan de lijst worden toegevoegd, bepaalt het BIPT of er een nieuwe
procedure moet worden gestart dan wel of de lijst onmiddellijk kan worden gewijzigd.
Voor de 3400-3600 MHz-band heeft het BIPT altijd voorzien in een beschermingsafstand van
minstens 15 km tussen de dienstzones van twee operatoren die dezelfde frequenties gebruiken.
In geval van een nieuwe toewijzingsprocedure kunnen kandidaten die nog geen gebruiksrechten
hebben, dus maar gebruiksrechten krijgen voor gemeenten die verder dan 15 km verwijderd zijn
van alle gemeenten waarvoor reeds een vergunning is afgegeven. De toevoeging van Beveren en
Zelzate aan de lijst van de gemeenten die onder de bestaande gebruiksrechten vallen, beperkt
geenszins de mogelijkheden voor een potentiële andere kandidaat en kan dus worden aanvaard
zonder een nieuwe toewijzingsprocedure.

4. Samenwerkingsakkoord
Overeenkomstig de procedure beschreven in artikel 3, eerste en tweede lid, van het
samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 heeft het BIPT het ontwerp van dit besluit
verzonden naar 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. "
[Resultaten]

Met name Gent, Antwerpen, Brugge, Brussel, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke,
Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist.
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5. Besluit
1.

Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 24 maart 2009, wordt bijlage 1
van het besluit van het BIPT van 7 mei 2015 uitgebreid met de gemeenten Beveren (PC
9120) en Zelzate (PC 9060) De volledige lijst van gemeenten bevindt zich in bijlage 1 bij
dit besluit.

2.

De gebruiksrechten gelden vanaf de notificatiedatum van dit besluit tot 6 mei 2025;

3.

De begunstigde oefent de toegekende gebruiksrechten uit overeenkomstig de
verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 13 juni 2005, het KB van 24 maart 2009
en elke andere wetgeving, reglementering of individueel uitvoeringsbesluit ter zake.

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, 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.

Axel Desmedt
Lid van de Raad

Jack Hamande
Lid van de Raad

Luc Vanfleteren
Lid van de Raad

Michel Van Bellinghen
Voorzitter van de Raad
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Bijlage 1. Lijst van de gemeenten waarin de gebruiksrechten van toepassing
zijn
GENT
ANTWERPEN
BRUGGE
BRUSSEL
DE PANNE
KOKSIJDE
NIEUWPOORT
MIDDELKERKE
OOSTENDE
BREDENE
DE HAAN
BLANKENBERGE
KNOKKE-HEIST
ZELZATE
BEVEREN
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