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1.

Inleiding

Op 20 mei 2015 heeft World Class Wireless het BIPT ingelicht over zijn wens om zijn
gebruiksrechten voor 32 vaste radiocommunicatiestations over te dragen aan New Line
Networks. Het verzoek betreft 20 bidirectionele straalverbindingen, waarvan 8
grensoverschrijdende verbindingen. Meer details betreffende de rechten in kwestie kunnen
worden gevonden in de bijlage bij dit besluit.
Dit besluit heeft betrekking op het onderzoek door het BIPT van het verzoek om overdracht van
de gebruiksrechten van World Class Wireless aan New Line Networks.

2.

Wettelijk kader

De bepalingen van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private
radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen
zijn van toepassing op het gebruik van straalverbindingen in België. De gebruiksrechten voor
vaste radiocommunicatiestations zijn gerangschikt in de 8e categorie, zoals gedefinieerd in
artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 december 2009.
De gebruiksrechten voor vaste radiocommunicatiestations 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.

3.

Motivering

De over te dragen gebruiksrechten hebben betrekking op specifieke verbindingen tussen
bepaalde punten. De overdracht van de gebruiksrechten zal dus geen wijziging teweegbrengen
in het gebruik van de radiofrequenties. Het gebruik van de radiofrequenties zal na de
overdracht niet meer of niet minder daadwerkelijk en efficiënt zijn dan voor de overdracht.
Het BIPT is dus van oordeel dat het verzoek om overdracht niet in strijd is met een
daadwerkelijk en efficiënt beheer van het radiofrequentiespectrum.

4.

Raadpleging

Het BIPT heeft het ontwerp van dit besluit overgezonden naar World Class Wireless en New
Line Networks, die geen bezwaar hebben tegen het besluit.
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5.

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.

6.

Besluit

Het BIPT willigt het verzoek in om gebruiksrechten over te dragen voor vaste
radiocommunicatiestations die opgelijst zijn in de bijlage bij dit besluit van:
World Class Wireless LLC
Slough Trading Estate
202 Bedford Avenue
Slough
SL1 4RY
Verenigd Koninkrijk;
aan:
New Line Networks LLC
Slough Trading Estate
202 Bedford Avenue
Slough
SL1 4RY
Verenigd Koninkrijk.
De in deel 2, laatste lid bedoelde melding aan het BIPT van de overdracht en overzending van de
overdrachtsovereenkomst moet door World Class Wireless LLC worden gedaan ten minste 10
dagen voor de datum van de effectieve overdracht.

7.

Rechtsmiddelen

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
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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 - Lijst van de over te dragen gebruiksrechten
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Identificatie

Polarisatie

Frequentie
(MHz)

5974814

V

6345,490

6034105

H

6034,150

6034105

H

6286,190

6034106

V

6034,150

6034107

V

6034,150

6034111

V

6093,450

6034120

V

6034,150

6063817

V

6063818

Zendlocatie

Ontvangstlocatie

Simmerath

Seraing

Veurne (Houtem)

LangemarkPoelkapelle

Veurne (Houtem)

LangemarkPoelkapelle

Hannut

Sint-PietersLeeuw

Flobecq

Sint-PietersLeeuw

Flobecq

LangemarkPoelkapelle

Flobecq

LangemarkPoelkapelle

6123,100

Pittem (Egem)

Veurne (Houtem)

H

6123,100

Pittem (Egem)

Veurne (Houtem)

6093405

V

6093,450

Hannut

Sint-PietersLeeuw

6093407

H

6034,150

Flobecq

Sint-PietersLeeuw

6093412

V

6093,450

Veurne (Houtem)

LangemarkPoelkapelle

6093412

V

6345,490

Veurne (Houtem)

LangemarkPoelkapelle

6093416

H

6093,450

Veurne (Houtem)

Dover

6093417

V

5974,850

Hannut (AvernasLe-Bauduin)

Simmerath

6093418

H

5974,850

Hannut (AvernasLe-Bauduin)

Simmerath

6226814

V

6093,450

Seraing

Simmerath

6226816

V

6034,150

Veurne (Houtem)

Dover

6286106

V

6286,190

Sint-PietersLeeuw

Hannut

6286107

V

6286,190

Sint-PietersLeeuw

Flobecq

6286111

V

6345,490

LangemarkPoelkapelle

Flobecq

6286119

V

6286,190

LangemarkPoelkapelle

Flobecq

6315817

V

6375,140

Veurne (Houtem)

Pittem (Egem)

6315818

H

6375,140

Veurne (Houtem)

Pittem (Egem)

6345405

V

6345,490

Sint-PietersLeeuw

Hannut

6345407

H

6286,190

Sint-PietersLeeuw

Flobecq

7442013

V

7442,000

Hannut

Seraing (Ougrée)

7470010

V

7715,000

Veurne (Houtem)

Kent
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Identificatie

Polarisatie

Frequentie
(MHz)

Zendlocatie

Ontvangstlocatie

7470011

H

7715,000

Veurne (Houtem)

Kent

7687013

V

7687,000

Seraing (Ougrée)

Hannut

12905002

V

12905,000

Seraing (Ougrée)

Hannut

13171002

V

13171,000

Hannut

Seraing (Ougrée)
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