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1. Retroacta
1. Het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de radiotoegang in de frequentieband
2500-2690 MHz (hierna “4G-KB”) legt de modaliteiten vast voor de gebruiksrechten in deze band.
In artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna
“WEC”) wordt voor deze schaarse goederen, de verschuldigde minimale enige heffing bepaald.
2. De Raad van het BIPT besliste op 18 mei 2011 om uit te nodigen tot kandidaatstelling voor de
toekenning van de 4G-gebruiksrechten in de band 2500‐2690 MHz.
3. De veiling vond plaats op 28 november 2011 via een beveiligd elektronisch biedsysteem. Na
afloop van de veiling in 2011 was nog 1 blok niet toegekend (2520-2535 MHz/2640-2655 MHz).
4. Voor dit vrije blok van 15 MHz duplex had het BIPT tot voor kort geen vraag uit de markt
gekregen. Een Belgische onderneming heeft begin 2020 echter wel interesse getoond voor het
verkrijgen van het nog beschikbare spectrum in deze 2.6 GHz-frequentieband. Onder het
bestaande wettelijke kader is het BIPT dan gehouden om een veiling te organiseren.
5. Er is slechts 1 vergunning beschikbaar, die 2 maal 15 MHz spectrum omvat, en dit voor een
periode van 15 jaar 1, van 2020 tot 2035.
6. Aangezien er een spectrumcap (d.w.z. een maximale hoeveelheid spectrum welke eenzelfde
partij of groep kan verwerven) van 2 maal 20 MHz werd ingesteld 2 waren de bestaande
vergunningshouders in deze band (Proximus en Orange beschikken in deze band over 2 maal 20
MHz en Telenet over 2 maal 15 MHz) uitgesloten van de veiling. Als ze het vrije blok zouden
verkrijgen, zouden ze samen met het spectrum dat ze reeds hebben de ingestelde cap immers
overschrijden.
7. De minimumprijs per vergunning bedraagt 15,010 miljoen euro 3.
8. Er zijn geen specifieke dekkingsvoorwaarden verbonden aan deze band.
9. Om alle mogelijke actoren de kans te bieden om dit vrije spectrum te verkrijgen nodigde het
BIPT op 20 februari 2020 de belangstellende partijen uit om hun kandidatuur in te dienen om
deel te nemen aan een eventuele veiling van dit spectrum. Voor het ter beschikking stellen van
het nog vrije spectrum door middel van een nieuwe veiling waren geen bijkomende wetgevende
acties vereist.
10. De initiële limietdatum voor indiening van de kandidaturen (23 maart 2020) werd door de
COVID19-crisis verlengd tot 15 mei 2020.

2. Procedure
11. Een enkele kandidatuur werd neergelegd bij het BIPT door Citymesh.
12. De kandidatuur van Citymesh werd ontvankelijk verklaard door de Raad van het BIPT op 2 juni
2020.
1

Art. 3 § 1, eerste lid van het 4G-KB: “De gebruiksrechten zijn maximaal vijftien jaar geldig vanaf de datum

van betekening ervan.”.

2

Art. 4 § 6 van het 4G-KB: “§ 6. Een relevante groep kan niet meer dan 20 MHz duplex in de frequentiebanden
2500-2570 en 2620-2690 MHz innemen.”.
3
Art. 30 § 1/1, derde lid, 3° van de WEC.
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13. Per brief van 12 juni 2020 bracht Citymesh het minimumbod uit voor het beschikbare
frequentieblok.

3. Samenwerkingsakkoord
14. Overeenkomstig de procedure beschreven in artikel 3, eerste en tweede lid, van het
samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 heeft het BIPT het ontwerp van dit besluit
verzonden naar 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. "
15. Het BIPT heeft een antwoord ontvangen vanwege de CSA, de Medienrat en de VRM die geen
bezwaren hebben tegen het besluit.

4. Besluit
16. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de radiotoegang in de
frequentieband 2500-2690 MHz heeft de Raad van het BIPT besloten om de gebruiksrechten
voor de band 2520-2535 MHz/2640-2655 MHz toe te wijzen aan
Citymesh NV
Siemenslaan, 13
8020 Oostkamp - Brugge
hierna, de “begunstigde”.
17. Aan deze toewijzing zijn de volgende voorwaarden verbonden:
17.1.

De gebruiksrechten zijn geldig van 1 oktober 2020 tot 30 september 2035.

17.2.

De begunstigde oefent de toegewezen gebruiksrechten uit met naleving van de
verplichtingen die voortvloeien uit de WEC, het 4G-KB en elke andere wetgeving,
reglementering of individuele beslissing die hierop van toepassing is.

17.3.

De enige heffing bedraagt 15.010.000,00 euro voor de periode van 1 oktober 2020
tot 30 september 2035.

17.4.

In overeenstemming met artikel 30, § 1/3, tweede lid, van de wet van 13 juni 2005,
kan de begunstigde ervoor kiezen om de enige heffing in jaarlijkse termijnen te
betalen (zie bijlage 1). In voorkomend geval brengt de begunstigde het BIPT daarvan
op de hoogte uiterlijk op 5 oktober 2020.

17.5.

Het saldo of de eerste schijf, verminderd met de waarborg en de bijhorende interest,
van de enige heffing dient te worden gestort door de begunstigde op rekeningnummer
679-0 000771-92 - IBAN: BE12 6790 0007 7192 - BIC: PCHQBEBB uiterlijk op 16
oktober 2020 met de vermelding “4G-gebruiksrechten-Citymesh”. In het geval
gekozen wordt om de enige heffing in jaarlijkse termijnen te betalen, zal de eerste
schijf, verminderd met de waarborg en de bijhorende interest, negatief zijn en is op
16 oktober 2020 geen storting vereist; het bedrag zal dan vereffend worden met de
betaling die ten laatste op 15 december 2020 dient te geschieden.
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17.6.

In het geval de begunstigde ervoor kiest om de enige heffing in jaarlijkse termijnen
te betalen, betaalt de begunstigde ten laatste op 15 december het volledige gedeelte
van de enige heffing voor het komende jaar, vermeerderd met de wettelijke rentevoet
op het nog verschuldigde bedrag. In december 2034 betaalt de operator pro rata het
aantal maanden tot het aflopen van de gebruiksrechten.

17.7.

Niet-betaling, laattijdige of onvolledige betaling van het saldo van de enige heffing
houdt het verval van rechtswege van de gebruiksrechten in, in overeenstemming met
artikel 36, tweede lid, van het 4G-KB.

5. Beroepsmogelijkheden
18.

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.

19.

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.

Axel Desmedt
lid van de Raad

Jack Hamande
lid van de Raad

Luc Vanfleteren
lid van de Raad

Michel Van Bellinghen
voorzitter van de Raad
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Bijlage 1. Tabel met de jaarlijkse termijnen
Op de jaarlijkse termijnen dient een interest betaald te worden in overeenstemming met artikel 30
van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

jaar

Bedrag van de jaarlijkse
termijn

Resterende bedrag

Datum van betaling

2020

250.166,67

14.759.833,33

16/10/2020

2021

1.000.666,67

13.759.166,67

15/12/2020

2022

1.000.666,67

12.758.500,00

15/12/2021

2023

1.000.666,67

11.757.833,33

15/12/2022

2024

1.000.666,67

10.757.166,67

15/12/2023

2025

1.000.666,67

9.756.500,00

15/12/2024

2026

1.000.666,67

8.755.833,33

15/12/2025

2027

1.000.666,67

7.755.166,67

15/12/2026

2028

1.000.666,67

6.754.500,00

15/12/2027

2029

1.000.666,67

5.753.833,33

15/12/2028

2030

1.000.666,67

4.753.166,67

15/12/2029

2031

1.000.666,67

3.752.500,00

15/12/2030

2032

1.000.666,67

2.751.833,33

15/12/2031

2033

1.000.666,67

1.751.166,67

15/12/2032

2034

1.000.666,67

750.500,00

15/12/2033

2035

750.500,00

0,00

15/12/2034

15.010.000,00

15.010.000,00
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