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1.

Retroacta

Op 15 maart 2011 heeft het BIPT een oproep tot het indienen van kandidaturen gepubliceerd in
verband met de veiling van de vierde 3G-vergunning1. Het BIPT heeft alleen de kandidatuur van
Telenet Tecteo BidCo (hierna "BidCo") ontvangen. Op 15 juli 2011 heeft het BIPT aan BidCo zijn
3G-vergunning genotificeerd2.
Deze 3G-vergunning bevatte:


de toewijzing van gebruiksrechten voor de 2 GHz-band3;



de mogelijkheid om gebruiksrechten te verwerven in de banden van 900 MHz4 en 1800
MHz5 vanaf 27 november 2015.

Op 8 augustus 2011 liet Bidco aan het BIPT weten dat het de mogelijkheid wilde benutten om
gebruiksrechten te verwerven in de banden van 900 MHz en 1800 MHz vanaf 27 november
2015 overeenkomstig artikel 64 van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling
van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele
telecommunicatiesystemen van de derde generatie.
Op 12 december 2013 heeft BidCo aan het BIPT laten weten dat het in elk geval de 900 MHz- en
1800 MHz-frequenties niet ging gebruiken.
Op 30 mei 2014 heeft BidCo aan het BIPT meegedeeld dat het zijn gebruiksrechten voor de 2
GHz-band teruggaf vanaf 1 juni 2014.

2.

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
elektronischecommunicatienetwerken 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
14 kalenderdagen hun opmerkingen aan de regulerende instantie die
ontwerpbeslissing heeft overgemaakt."

de
de

[Antwoorden]

Gebruiksrechten toegewezen krachtens het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van
het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele
telecommunicatiesystemen van de derde generatie.
2 Besluit van de Raad van het BIPT van 14 juli 2011 betreffende de toekenning aan Telenet-Tecteo BidCo
van gebruiksrechten voor de frequentieband 1950,1-1964,9/2140,1-2154,9 MHz (3G-vergunning) voor
het aanbieden van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied. Dit besluit is op 4
december 2012 vernietigd door het hof van beroep van Brussel. Op 10 december 2012 heeft het BIPT een
vernieuwingsbesluit aangenomen met terugwerkende kracht.
3 Gepaarde frequentiebanden 1920-1980 MHz en 2110-2170 MHz.
4 Gepaarde frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz.
5 Gepaarde frequentiebanden 1710-1785 MHz en 1805-1880 MHz.
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3.

Besluit

1. BidCo beschikt niet langer over gebruiksrechten krachtens het koninklijk besluit van 18
januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van
vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie.
2. Punt 5.4 van het besluit van de Raad van het BIPT van 16 november 2011 betreffende de
verdeling van het spectrum in de 900 MHz-, 1800 MHz- en 2 GHz-band vervalt.

4.

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
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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