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1.

Inleiding

Op 31 maart 2016 werden de gebruiksrechten van b.lite BVBA (hierna “b.lite”) en Mac Telecom
SA (hierna “Mac Telecom”) in de 3,5GHz- en 10,5GHz-frequentiebanden overgedragen aan
Broadband Belgium BVBA (hierna “Broadband Belgium”). De overgedragen gebruiksrechten
zijn geldig tot 25 april 2019. Ze kunnen door het BIPT worden verlengd met periodes van 5 jaar.
Broadband Belgium heeft aan het BIPT gevraagd om zijn gebruiksrechten te verlengen tot 25
april 2024. Dit ontwerpbesluit handelt over die verlenging.

2.

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 3,5GHz- en 10,5GHz-frequentiebanden.

Krachtens artikel 3, § 1, 2e lid, van het voormelde besluit kunnen de gebruiksrechten door het
BIPT verlengd worden met periodes van 5 jaar.

3.

Retroacta

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 waren geldig tot 25 april 2019.
Broadband Belgium heeft het BIPT ook gevraagd om de voorwaarden in verband met de
overgedragen gebruiksrechten te wijzigen.

Het BIPT is akkoord gegaan 1 met het verzoek tot overdracht van de gebruiksrechten van b.lite
en Mac Telecom aan Broadband Belgium, alsook met het verzoek om de voorwaarden in
verband met de overgedragen gebruiksrechten te wijzigen. Broadband Belgium heeft zich er
meer bepaald toe verbonden een globale capaciteit van 10,0245 Gbps na 2 jaar te bereiken voor
de 3,5GHz-band.
Krachtens de overeenkomst voor overdracht tussen b.lite en Mac Telecom enerzijds en
Broadband Belgium anderzijds heeft de overdracht plaatsgevonden op 31 maart 2016.
In zijn brief van 30 mei 2016 heeft Broadband Belgium aan het BIPT gevraagd om zijn
gebruiksrechten te verlengen tot 25 april 2024 teneinde over een investeringshorizon te
beschikken die in proportie is met het belang van die investeringen.

In zijn brief van 22 juni 2016 heeft het BIPT Broadband Belgium gemeld dat het een openbare
raadpleging zou houden over een ontwerpbesluit betreffende de verlenging van zijn
gebruiksrechten zodat de verlenging van de rechten niet zou gelijkgesteld worden met een
voorkeursbehandeling op de banden in kwestie.

4.

Gebruiksrechten betrokken bij het verzoek om verlenging

Het verzoek om verlenging van Broadband Belgium betreft de volgende gebruiksrechten:
-

gebruiksrechten voor het frequentieblok 3450-3475/3550-3575 MHz in 13 gemeenten;

Besluit van de Raad van het BIPT van 23 december 2015 betreffende het verzoek om overdracht van de
gebruiksrechten van b.lite en Mac Telecom aan Broadband Belgium.
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-

gebruiksrechten voor het frequentieblok 3475-3500/3575-3600 MHz in 57 gemeenten;

gebruiksrechten voor het frequentieblok 10154-10210/10504-10560 MHz in de
gemeenten Gent, Ixelles en Oostende.

De gebruiksrechten, inclusief de verbintenissen van Broadband Belgium, zijn momenteel geldig
tot 25 april 2019.

5.

Beoordeling door het BIPT

Uit de raadpleging 2 van het BIPT van 7 november 2014 betreffende het spectrum voor de
openbare mobiele communicatie is een gebrek aan interesse vanwege de markt gebleken 3 voor
de 3400-3800MHz-band.

De RSPG 4 meent 5 evenwel dat de 3400-3800MHz-band een primordiale band is om 5G in
Europa te introduceren, zelfs vóór 2020. Voor de RSPG heeft deze band het potentieel om van
Europa de voorhoede te maken van de 5G-uitrol. Deze band is niet de enige die de introductie
van 5G kan mogelijk maken. Het is niet duidelijk in dit stadium of dat advies van RSPG een
impact zal hebben op de interesse voor deze 3400-3800MHz-band.
Het BIPT moet zeker het gepaste kader creëren om de bestaande spelers, in dit geval
Broadband Belgium in België, de kans te geven de verwezenlijkte beduidende investeringen te
behouden.

Het BIPT moet de introductie van 5G in België bevorderen. Er dient dus een evenwicht te
worden gevonden tussen het behoud van de investeringen die Broadband Belgium heeft gedaan
en de introductie van 5G bevorderen.
De figuur hieronder toont het huidige gebruik van de 3400-3800MHz-band.
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De subbanden 3400-3430 MHz en 3500-3530 MHz zijn niet toegewezen.

De gebruiksrechten zijn toegekend aan Gigaweb sprl 6 en CityMesh SA 7 in de subbanden 34303450 MHz en 3530-3550 MHz tot respectievelijk 6 maart 2021 en 7 mei 2025.

De subband 3600-3800 MHz wordt gebruikt door de straalverbindingen van de RTBF en enkele
grondstations. Een herschikking van de zenders die in deze subband werken, kan evenwel
beoogd worden tegen 2020.

De subbanden betreffende het verzoek om verlenging vertegenwoordigen slechts een kwart van
de totale capaciteit van de 3400-3800MHz-band. Het is dus mogelijk om de investeringen
gedaan door Broadband Belgium in België te behouden zonder negatieve impact op de
eventuele invoering van 5G in België in de 3400-3800MHz-band.

Openbare raadpleging van de Raad van het BIPT 7 november 2014 met betrekking tot het spectrum
voor publieke mobiele communicatie.
3 Mededeling van de Raad van het BIPT van 7 april 2015 met betrekking tot een meerjarenplan voor het
spectrum voor mobiele publieke diensten.
4 Adviesgevende groep inzake radiospectrumbeleid opgericht bij Besluit 2002/622/EG van de Commissie
van 26 juli 2002 tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum.
5 Public consultation on the Draft RSPG Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless
systems (5G) (http://rspg-spectrum.eu/public-consultations).
6 In de gemeenten Bièvre, Bouillon, Gedinne en Vresse-sur-Semois.
7 In de gemeenten Antwerpen, Blankenberge, Bredene, Brugge, Bruxelles, De Haan, De Panne, Gent,
Knokke-Heist, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Oostende.
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Bij de overdracht van de gebruiksrechten heeft Broadband Belgium zich ertoe verbonden een
globale capaciteit van 10,0245 Gbps na 2 jaar te bereiken voor de 3,5GHz-band. De verlenging
van de gebruiksrechten van Broadband Belgium gaat dan ook gepaard met de inachtneming van
die verbintenissen.

6.

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. "

[Resultaten]

7.

Besluit

De gebruiksrechten toegewezen aan Broadband Belgium voor de 3,5GHz- en de 10,5GHzbanden krachtens het besluit van de Raad van het BIPT van 12 april 2016 betreffende de
gebruiksrechten van Broadband Belgium in de frequentieband 3,5 GHz voor de levering van
elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied, geldig tot 25 april 2019,
worden verlengd tot 25 april 2024 onder dezelfde voorwaarden als vastgelegd in het besluit
van de Raad van het BIPT van 23 december 2015 betreffende het verzoek om overdracht van de
gebruiksrechten van b.lite en Mac Telecom aan Broadband Belgium.

8.

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
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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
Lid van de Raad

Axel Desmedt
Lid van de Raad

Luc Vanfleteren
Lid van de Raad

Jack Hamande
Voorzitter van de Raad
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