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De vierde mobiele operator BidCo wordt beboet
Brussel, 7 augustus 2013 - De NV Telenet Tecteo BidCo die in 2011 de vierde 3G–
vergunning verwierf, bleef in gebreke om op 15 januari 2013 een commerciële dienst op
te starten. Zodoende schermt BidCo hoogwaardige frequenties af voor eventueel andere
belangstellenden. Zoals eerder door het BIPT aangekondigd, krijgt de onderneming een
boete opgelegd en een termijn van 6 maanden om een einde te maken aan de
overtreding. Nadien kunnen bijkomende sancties volgen.
In 2011 bundelden de kabeloperatoren Voo en Telenet (dat reeds actief is op de mobiele markt
via het netwerk van Mobistar) hun krachten om potentieel voor mobiele datamarkt aan te
boren: de NV Telenet Tecteo BidCo (verder BidCo) verwierf de vierde 3G–vergunning. Naast
Belgacom, Mobistar en KPN Group Belgium zou aldus een vierde mobiele operator via een eigen
mobiel netwerk telefoon- en datadiensten kunnen aanbieden en de concurrentie op de mobiele
markt verder aanwakkeren. De wetgeving verplicht BidCo om uiterlijk op 15 januari 2013 ook
effectief van start te gaan met het aanbieden van een commerciële dienst.
BidCo voerde tevergeefs aan bij het BIPT dat door overmacht aan de verplichting niet kon
worden voldaan. Bij besluit van 5 april 2013 verwierp het BIPT immers reeds de aangevoerde
overmacht. Het BIPT startte een procedure op tot ingebrekestelling en gaf meteen mee te
overwegen een termijn op te leggen van maximaal 6 maanden om een einde te maken aan de
overtreding, en een boete op te leggen.
Na BidCo te hebben gehoord bevestigt het BIPT thans bij besluit van 28 juni 2013 dat er geen
commerciële dienst werd aangeboden op 15 januari 2013. Gezien de huidige technologische
mogelijkheden had BidCo op relatief eenvoudige wijze een commerciële lancering kunnen
aanvatten, zelfs vóór 15 januari 2013. Doordat BidCo geen diensten aanbiedt, schermt het
hoogwaardige frequenties af voor eventueel andere belangstellenden zonder dat de gebruikers
of de markt daar enig voordeel uit putten.
Het BIPT kent aan BidCo een termijn van zes maanden toe om een einde te maken aan de
overtreding. Overeenkomstig de BIPT-wet, legt het BIPT aan BidCo de maximumboete op die
het kan opleggen voor een overtreder die geen omzet realiseert, nl. 5.000 euro. Indien BidCo
deze overtreding niet beëindigt binnen de opgelegde termijn kan het BIPT de administratieve
boete verdubbelen of de gebruiksrechten opschorten of intrekken.
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