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1. Inleiding
1. Het koninklijk besluit van 2 juni 2019 wijzigt het koninklijk besluit van 18 december 2009
betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten
met gedeelde middelen.
2. De wijzigingen die door het besluit ingevoerd worden, zijn erop gericht het bedrag van de
jaarlijkse rechten in verband met de gebruiksrechten voor straalverbindingen in de zones van
het land waar een extra stimulans nodig is om de huishoudens en ondernemingen te voorzien
van een breedbandaansluiting, voor een periode van 10 jaar met 80% te verminderen.
3. Het koninklijk besluit geeft de volgende definities van de betrokken zones:
a. “witte zone vast”: statistische sector, zoals gedefinieerd door de federale
overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Statbel), waarin geen
enkele netwerkoperator een vaste elektronische-communicatiedienst met hoge
snelheid verstrekt.
b. “witte zone mobiel”: statistische sector, zoals gedefinieerd door de federale
overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Statbel), waarin geen
enkele netwerkoperator een mobiele elektronische-communicatiedienst met hoge
snelheid verstrekt.
c. “grijze zone vast”: statistische sector, zoals gedefinieerd door de federale
overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Statbel), waarin slechts
één netwerkoperator een vaste elektronische-communicatiedienst met hoge snelheid
verstrekt.
d. “grijze zone mobiel”: statistische sector, zoals gedefinieerd door de federale
overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Statbel), waarin slechts
één netwerkoperator een mobiele elektronische-communicatiedienst met hoge
snelheid verstrekt.
4. Het koninklijk besluit schrijft voor dat het BIPT minstens om de twee jaar de juiste omvang
van die zones bepaalt en publiceert.

2. Bepaling van de vaste zones
5. In het kader van zijn analyse van de markten voor breedband en televisieomroep heeft het
BIPT de zones bepaald die voor de vermindering van de regulerende verplichtingen worden
beoogd. In die context heeft het BIPT de statistische sectoren bepaald waarin slechts één
(grijze zones) of geen enkel (witte zones) vast netwerk voor breedbandtoegang aanwezig
was.1 Daartoe is het BIPT ervan uitgegaan dat in een sector een netwerk aanwezig was, zodra
het minstens 20% van de huishoudens in de sector dekte.2 Het BIPT heeft die sectoren
geselecteerd op basis van de gegevens over vaste dekking van juni 2017, die verzameld zijn
in het kader van zijn dekkingsatlas.
6. Om de lijst op te stellen van de vaste zones waar de vermindering van het bedrag van de
jaarlijkse rechten in verband met de gebruiksrechten voor straalverbindingen van toepassing
is, heeft het BIPT ervoor geopteerd dezelfde selectiecriteria te hanteren. Het bepaalt
momenteel het aantal operatoren van een vast netwerk die aanwezig zijn in elke statistische
Onder vaste breedbandtoegang moet worden verstaan een netwerk waarmee downloadsnelheden van
ten minste 30 Mbps kunnen worden bereikt.
2 Door de verdeling van de dekking van de netwerken binnen de statistische sectoren, kon aan de hand van
dat percentage het merendeel van de zones worden beoogd die getroffen zijn door het gebrek aan
connectiviteit.
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sector op basis van de gegevens over vaste dekking die verzameld zijn in juni 2018. Op
dezelfde manier maakt het deze selectie, ervan uitgaande dat in een sector een netwerk
aanwezig is zodra dit minstens 20% van de huishoudens in de sector bereikt met een snelheid
van 30 Mbps.
7. Op die basis identificeert het BIPT 3.749 (19,2%) statistische sectoren waarin slechts één of
geen enkel vast netwerk voor breedbandtoegang aanwezig was in juli 2018.

3. Bepaling van de mobiele zones
8. Om de lijst op te stellen van de mobiele zones waar de vermindering van het bedrag van de
jaarlijkse rechten in verband met de gebruiksrechten voor straalverbindingen van toepassing
is, heeft het BIPT ook selectiecriteria vastgelegd. Het bepaalt het aantal operatoren van een
mobiel netwerk die aanwezig zijn in elke statistische sector op basis van de gegevens over
4G-dekking die verzameld zijn in december 2018. Het maakt deze selectie, ervan uitgaande
dat een netwerk in een sector aanwezig is zodra die minstens 100% van de huishoudens in
de sector bereikt met een goede dekking.3
9. Op die basis identificeert het BIPT 1.997 (10,2%) statistische sectoren waarin slechts één of
geen enkel 4G-netwerk aanwezig was in december 2018.

4. Aantal vaste of mobiele zones
10. De onderstaande tabel illustreert het aantal en de percentages vaste of mobiele zones die het
BIPT heeft bepaald, overeenkomstig de methode die hierboven is beschreven:
Vaste zones

Mobiele zones

Totaal

Wit of grijs

Goede dekking

Wit of grijs

1089
5.6%

2660
13.6 %

3749
19.2 %

Goeie dekking

908
4.6 %

14874
76.2 %

15782
80.8 %

Totaal

1997
10.2 %

17534
89.8 %

19531
100 %

11. Men kan zien dat de vermindering van het bedrag van de gebruiksrechten voor
straalverbindingen geldt in:
a. 1.089 (5.6%) sectoren die het BIPT heeft gerangschikt als witte of grijze zone, zowel
vast als mobiel.
b. 2.660 (13.6%) sectoren die het BIPT heeft gerangschikt als witte of grijze zone, enkel
vast.
c. 908 (4.6%) sectoren die het BIPT heeft gerangschikt als witte of grijze zone, enkel
mobiel.
Een goede dekking wil zeggen dat het meestal mogelijk is om te bellen en data te verzenden buiten en in
sommige gevallen ook binnen in gebouwen.
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12. In totaal zijn dat 1.089 (a) + 2.660 (b) + 908 (c), d.i. 4.657 (23.8%) sectoren waarop de
verlaging van het bedrag van de gebruiksrechten voor straalverbindingen van toepassing is.
13. De lijst van de sectoren, met de NIS-code, de naam van de sector, de gemeente en het gewest
is te vinden in de bijlage. Ze is geldig voor maximaal twee jaar te rekenen vanaf de datum van
publicatie van dit besluit.

5. 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.
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