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1.

Context

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ter raadpleging voorligt, wijzigt 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 (hierna "3Gkoninklijk besluit") en het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende radiotoegang in
de frequentieband 2500-2690 MHz (hierna "koninklijk besluit 2600 MHz"). Het ontwerp betreft
hoofdzakelijk het niet-toegewezen spectrum in de frequentiebanden 2 GHz en 2,6 GHz alsook de
mogelijkheid voor het BIPT om de niet-gebruikte gebruiksrechten in de 2,6GHz-band in te
trekken. Dit document beoogt om het standpunt te kennen van de betrokken partijen,
waaronder de gebruikers en consumenten, over het ontwerp van koninklijk besluit.
Het ontwerp van koninklijk besluit brengt de volgende wijzigingen aan in het 3G-koninklijk
besluit:
-

wijziging van de "spectrum cap" die dynamisch wordt zodat het volledige beschikbare
spectrum kan worden toegewezen;

-

een opsplitsing van de 2GHz-band in blokken van 4,8 of 5 MHz.

Het ontwerp van koninklijk besluit brengt de volgende wijzigingen aan in het koninklijk besluit
2600 MHz:
-

een verhoging van de "spectrum cap" tot 35 MHz zodat Proximus, Mobistar of Base
Company het beschikbare spectrum kunnen verwerven;

-

een opsplitsing van de 2,6GHz-band in blokken van 5 MHz om de gunningsprocedure
flexibeler te maken;

-

de schrapping van artikel 9 (mogelijkheid voor het BIPT om de gebruiksrechten in te
trekken indien ze na drie jaar nog steeds niet worden gebruikt);

-

de mogelijkheid voor het BIPT om de verdeling van het spectrum tussen operatoren te
wijzigen.

De voorgestelde wijzigingen zijn in overeenstemming met de mededeling van de Raad van het
BIPT van 7 april 2015 met betrekking tot een meerjarenplan voor het spectrum voor mobiele
publieke diensten.

2.

Bijbehorende documenten

Het ontwerp van koninklijk besluit bevindt zich in bijlage 1. De geconsolideerde versie van het
3G-koninklijk besluit met track changes voor de voorgestelde wijzigingen is opgenomen in
bijlage 2. De geconsolideerde versie van het koninklijk besluit 2600 MHz met track changes
voor de voorgestelde wijzigingen is opgenomen in bijlage 3.

Charles Cuvelliez
Raadslid

Axel Desmedt
Raadslid

Luc Vanfleteren
Raadslid

Jack Hamande
Voorzitter van de Raad
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KONINKRIJK BELGIË
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
[DATUM]. Koninklijk besluit tot wijziging 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 en het koninklijk
besluit van 22 december 2010 betreffende radiotoegang in de frequentieband 25002690 MHz
VERSLAG AAN DE KONING
Sire,
Algemeen
Dit besluit betreft het niet-toegewezen spectrum in de 2 GHz- en 2,6 GHz-frequentiebanden,
de mogelijkheid voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna
"het BIPT") om de gebruiksrechten die niet meer worden gebruikt in de 2,6 GHz-band in te
trekken alsook de maatregelen om de 2,6 GHz-band aantrekkelijker te maken.

De voorwaarden voor het verkrijgen en uitoefenen van de gebruiksrechten voor de 2 GHzband worden vastgelegd in 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 (hierna "het 3G-koninklijk besluit").
Er zijn drie frequentieblokken van 4,8 of 5 MHz duplex niet toegewezen in de 2 GHz-band
(1920-1980/2110-2170 MHz). Het betreft de frequenties die toegewezen waren aan
Telenet Tecteo BidCo in 2011 en werden teruggegeven in 2014.
Het spectrum dat een relevante groep mag houden in de 2 GHz-band is momenteel
beperkt tot 20 MHz duplex ("spectrum cap"). Aangezien de drie mobiele operatoren elk
14,8 of 15 MHz duplex hebben, mogen ze elk slechts één blok van 4,8 of 5 MHz verwerven.
Uit de openbare raadpleging van het BIPT van 7 november 2014 betreffende het spectrum
voor openbare mobiele communicatie is een gebrek aan interesse van de drie mobiele
operatoren voor de verwerving van een bijkomend blok van 4,8 of 5 MHz duplex gebleken.
De interesse voor de verwerving van verscheidene blokken zou daarentegen groter
kunnen zijn.
De "spectrum cap" voor de 2 GHz-band wordt dus gewijzigd en wordt dynamisch. De
"spectrum cap" wordt aangepast naargelang van het aantal geïnteresseerde kandidaten,
zodat de totaliteit van het beschikbare spectrum kan worden toegewezen.
De voorwaarden voor het verkrijgen en uitoefenen van de gebruiksrechten voor de 2,6
GHz-band zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende
radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz (hierna "het 4G-koninklijk besluit").
In 2011 werden gebruiksrechten voor de 2,6 GHz-band (2500-2690 MHz) toegewezen aan
Proximus, Mobistar, Base Company en Voyacom (toen BUCD). Een blok van 15 MHz duplex
werd evenwel niet toegewezen.
Het spectrum dat een relevante groep kan houden in de 2,6 GHz-band is momenteel
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beperkt tot 20 MHz duplex. Aangezien Proximus, Mobistar en Base Company elk 15 of 20
MHz duplex in hun bezit hebben, mag geen van deze drie het blok van 15 MHz duplex
verwerven.
Uit de openbare raadpleging van het BIPT van 7 november 2014 betreffende het spectrum
voor de openbare mobiele communicatie is geen interesse van een nieuwkomer gebleken
voor de verwerving van het blok van 15 MHz duplex in het huidige regelgevingskader.
Verscheidene bijdragers hebben daarentegen gepleit voor een verhoging van de
"spectrum cap".
Conform Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake
een
gemeenschappelijk
regelgevingskader
voor
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG (hierna de
"Kaderrichtlijn"), mogen de lidstaten voorschriften vaststellen om hamsteren van
spectrum te voorkomen, met name door strikte termijnen te bepalen waarbinnen de
gebruiksrechten door de houder van de rechten daadwerkelijk moeten worden
geëxploiteerd en door sancties toe te passen, met inbegrip van geldboetes of intrekking
van de gebruiksrechten indien de termijnen niet worden nageleefd.
Voor de 2,6 GHz-band is bepaald dat het BIPT deze sancties kan toepassen indien de
frequenties waarvoor gebruiksrechten werden verkregen niet binnen de drie jaar in dienst
worden gesteld (artikel 9 van het 4G-koninklijk besluit). De periode van geldigheid van de
gebruiksrechten van de 2,6 GHZ-band is van start gegaan op 1 juli 2012. In het geval van
de 2,6 GHz-band meent men dat het niet om concurrentieverstorend hamsteren van
spectrum gaat. De operatoren beschikken immers nog over voldoende spectrum in de
lagere banden om te voldoen aan hun huidige behoeften.
Bovendien kon de regering bij het opstellen van het 4G-koninklijk besluit, net zoals de
operatoren bij de indiening van hun kandidatuur voor de veiling van de 2,6 GHz-band, niet
weten op welk moment de 800MHz-band ter beschikking zou worden gesteld. Zonder die
800MHz-band zou de 2,6 GHz-band vroeger nodig zijn gebleken om te beantwoorden aan
de 4G-behoeften.
Er is dus geen reden om de gebruiksrechten voor de 2,6 GHz-band in 2015 in te trekken.
Dit besluit brengt de volgende wijzigingen aan in het 4G-koninklijk besluit:
- een verhoging van de "spectrum cap" tot 35 MHz zodat Proximus, Mobistar of Base
Company het beschikbare spectrum kunnen verwerven;
- een opsplitsing van de 2,6 GHz-frequentieband in blokken van 5 MHz om de
gunningsprocedure flexibeler te maken;
- de schrapping van artikel 9 (mogelijkheid voor het BIPT om de gebruiksrechten in te
trekken indien ze na drie jaar nog steeds niet worden gebruikt);
- de mogelijkheid voor het BIPT om de verdeling van het spectrum tussen operatoren te
wijzigen.

Artikelsgewijze bespreking
Artikel 1 en 2
De machtiging van de Koning aan de minister is niet langer conform het regelgevend
kader. Overeenkomstig artikel 13 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
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elektronische communicatie is het BIPT immers bevoegd op het stuk van spectrumbeheer.
Daarom is het de taak van het BIPT om alle besluiten te nemen met betrekking tot de
toekenning van de vergunningen.
Artikel 3
Het geheel van de 2 GHz-band wordt verdeeld in blokken van 4,8 of 5 MHz (zoals voor de
2,6 GHz-band) teneinde de flexibiliteit te verhogen.
In de praktijk blijft de situatie ongewijzigd. Enkel de C1-, C2- en C3-vergunningen (nu 7°, 8°
en 9°) zijn beschikbaar.
Artikel 4
De veiling waarin artikel 22, § 2ter, 1°, van het 3G-koninklijk besluit voorziet, was
voorbehouden aan een nieuwkomer. Deze veiling heeft plaatsgevonden in 2011 en heeft
geleid tot de gunning van de vierde 3G-vergunning aan Telenet Tecteo BidCo. Er is geen
nood aan de organisatie van nogmaals een dergelijke veiling.
De schrapping van de laatste zin van het eerste lid van artikel 22, § 2ter, 2° is een
rechtstreeks gevolg van de schrapping van artikel 22, § 2ter, 1°.
Artikel 22, § 2quinquies, voorziet reeds in de wijziging van de verdeling van het spectrum.
Deze mogelijkheid hoeft dus niet meer te worden herhaald in artikel 22, § 2ter, 2°, derde
lid.
Artikel 5
De "spectrum cap" voor de 2 GHz-band wordt dynamisch. De "spectrum cap" kan worden
verhoogd tot 25 MHz duplex of 30 MHz duplex, naargelang van het aantal geïnteresseerde
kandidaten, zodat de totaliteit van het beschikbare spectrum kan worden toegewezen.
Indien slechts twee bestaande mobiele operatoren kandidaat zouden zijn voor de
procedure van de veiling van de drie blokken 7°, 8° en 9° zou het met een "spectrum
cap" van 20 MHz duplex slechts mogelijk zijn om twee van de drie beschikbare blokken toe
te wijzen (één voor elke operator). In dit voorbeeld zou de "spectrum cap" worden
verhoogd tot 25 MHz duplex.
Artikel 6
In 2001 kon een kandidaat slechts een bod doen op één enkel perceel van 14,8 of 15 MHz
duplex.
Door de wijziging van de "spectrum cap" kan een kandidaat een bod doen op
verscheidene percelen tegelijk. De wijzigingen aangebracht in artikel 55, § 3, van het 3Gkoninklijk besluit vloeien daaruit voort.
Artikel 7
Het spectrum waarvan sprake in artikel 64, tweede lid, van het 3G-koninklijk besluit werd
recent geveild en is dus niet langer beschikbaar.
De machtiging van de Koning aan de minister, waarin artikel 64, vierde lid, van het 3Gkoninklijk besluit voorziet, is niet langer conform het regelgevend kader.
Artikel 8
Het einde van de eerste periode van geldigheid van de gebruiksrechten wordt afgestemd
op de periode voor de bestaande gebruiksrechten, die van start is gegaan op 1 juli 2012
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om te vermijden dat in geval van een nieuwe toewijzing van rechten, de
geldigheidsperiode ervan niet overeenstemt met deze van de rechten toegewezen in
2011.
Artikel 9
De eerste twee wijzigingen beogen de 2,6 GHz-frequentieband op te splitsen in blokken
van 5 MHz om de gunningsprocedure flexibeler te maken. Het blok dat nog niet werd
toegewezen is inderdaad het blok van 15 MHz, wat als nadeel heeft dat er geen spectrum
kan worden toegekend aan verscheidene operatoren.
De derde wijziging beoogt om de "spectrum cap" te verhogen tot 35 MHz.
De vierde wijziging introduceert bepalingen op basis waarvan het BIPT de verdeling van de
toegewezen kanalen kan wijzigen om het gebruik van het spectrum te optimaliseren. Het
is echter duidelijk dat de operatoren over een redelijke termijn moeten beschikken om
deze wijzigingen aan te brengen. De toewijzing van deze bevoegdheid is conform artikel
13 van de wet van 13 juni 2005 alsook de artikelen 8.1 en 8.2.d, van de Kaderrichtlijn.
Artikel 10
Krachtens artikel 18, § 1, tweede lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie, zoals gewijzigd bij de wet van 27 maart 2014, worden de
technische en operationele voorwaarden die zijn vereist om schadelijke storingen te
vermijden en de verplichtingen die voortvloeien uit relevante internationale
overeenkomsten inzake het gebruik van radiofrequenties voortaan vastgelegd door het
BIPT.
Artikel 11
Artikel 9 van het 4G-koninklijk besluit bepaalt hoe een redelijke termijn dient te worden
geïnterpreteerd in het kader van de toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 juni
2005 betreffende de elektronische communicatie.
Door de schrapping van artikel 9, is het aan het BIPT om te bepalen wat moet worden
verstaan onder een redelijke termijn, zoals dat is vastgelegd in de wet.
Artikel 12
De verwijzing naar artikel 28 eerder dan naar artikel 27, is een fout in het koninklijk besluit
dat werd aangenomen in 2010.
Artikel 13
De schrapping van artikel 24, § 5, van het 4G-koninklijk besluit is een rechtstreeks gevolg
van de wijziging van de "spectrum cap" voor de 2,6 GHz-band.
Gezien de wijzigingen die zijn aangebracht in artikel 3, § 1, eerste lid, van het 4G-koninklijk
besluit, is de duur van gebruiksrechten niet langer bekend op het ogenblik van de
veilingprocedure. Tijdens de veilingprocedure worden de biedingen dus uitgedrukt in euro
per maand en kunnen ze dus niet langer een veelvoud zijn van 10.000 euro.
Artikel 14
Zie de commentaar bij artikel 10.

Bijlage 1 - Ontwerp van koninklijk besluit

8

Artikel 15
Dit artikel behoeft geen commentaar.

Dit zijn, Sire, de voornaamste bepalingen van het besluit dat aan Uwe Majesteit ter
goedkeuring wordt voorgelegd.
Ik heb de eer te zijn,
Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,
De Minister van Telecommunicatie,
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KONINKRIJK BELGIË
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
[DATUM]. Koninklijk besluit tot wijziging 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 en het koninklijk
besluit van 22 december 2010 betreffende radiotoegang in de frequentieband 25002690 MHz
FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, artikel 18, §
1, gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012 en de wet van 27 maart 2014;
Gelet op 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;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende radiotoegang in de
frequentieband 2500-2690 MHz;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op XXX;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van XXX;
Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie,
gegeven op XXX;
Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd conform de artikelen 6 en 7 van de wet
van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve
vereenvoudiging;
Gelet op de raadpleging van XXX tot XXX van het Interministerieel Comité voor
Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie;
Gelet op de akkoordbevinding van het Overlegcomité van XXX;
Gelet op het advies XXX van de Raad van State, gegeven op XXX met toepassing van artikel
84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973;
Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en op het advies van onze in
Raad vergaderde Ministers;
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Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK 1: Wijzigingen aan 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
Artikel 1. In artikel 4, § 2, derde lid, 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 gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 22 december 2010 worden de woorden "de minister, op voorstel van"
geschrapt.
Art. 2. In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de minister"
vervangen door de woorden “het Instituut”.
Art. 3. Artikel 22, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22
december 2010, wordt vervangen door de drie volgende paragrafen:
"§ 1. Het Instituut wijst de kandidaat-radio-operatoren de volgende 15 frequentieblokken
toe in de frequentiebanden 1900-1980 MHz en 2110-2170 MHz:
1° 1920,3-1925,3 MHz en 2110,3-2115,3 MHz
2° 1925,3-1930,3 MHz en 2115,3-2120,3 MHz
3° 1930,3-1935,3 MHz en 2120,3-2125,3 MHz
4° 1935,3-1940,3 MHz en 2125,3-2130,3 MHz
5° 1940,3-1945,3 MHz en 2130,3-2135,3 MHz
6° 1945,3-1950,1 MHz en 2135,3-2140,1 MHz
7° 1950,1-1955,1 MHz en 2140,1-2145,1 MHz
8° 1955,1-1960,1 MHz en 2145,1-2150,1 MHz
9° 1960,1-1964,9 MHz en 2150,1-2154,9 MHz
10° 1964,9-1969,9 MHz en 2154,9-2159,9 MHz
11° 1969,9-1974,9 MHz en 2159,9-2164,9 MHz
12° 1974,9-1979,7 MHz en 2164,9-2169,7 MHz
13° 1899,9-1904,9 MHz
14° 1909,9-1914,9 MHz
15° 1914,9-1919,9 MHz
§ 1bis. De frequentieband 2110-2170 MHz is voorbehouden voor het uitzenden door de
basisstations en de frequentieband 1920-1980 MHz is voorbehouden voor het uitzenden
door de eindtoestellen.
§ 1ter. De frequentieband 1900-1920 MHz wordt gebruikt voor het uitzenden door de
basisstations en door de eindtoestellen. "
Art. 4. In artikel 22, § 2ter, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van
22 december 2010, worden volgende wijzigingen aangebracht :
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1° de bepaling onder 1° wordt opgeheven;
2° in de bepaling onder 2° worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in het eerste lid wordt de zin "De resterende blokken mogen pas worden geveild nadat
de procedure vermeld in het eerste, het tweede en het derde lid, heeft plaatsgehad."
opgeheven;
b) het derde lid wordt opgeheven.
Art. 5. Artikel 22, § 2quater, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit
van 22 december 2010, wordt aangevuld met twee leden, luidende:
"Indien het plafond van 20 MHz duplex waarin het voorgaande lid voorziet, niet volstaat
om het volledige beschikbare spectrum toe te wijzen tijdens de bijkomende veiling waarin
§ 2ter voorziet, mag een relevante groep, in afwijking op het voorgaande lid, 25 MHz
duplex hebben in de frequentiebanden 1920,3-1979,7/2110,3-2169,7 MHz.
Indien het plafond van 25 MHz duplex waarin het voorgaande lid voorziet, niet volstaat
om het volledige beschikbare spectrum toe te wijzen tijdens de bijkomende veiling waarin
§ 2ter voorziet, mag een relevante groep, in afwijking op de twee voorgaande leden, 30
MHz duplex hebben in de frequentiebanden 1920,3-1979,7/2110,3-2169,7 MHz. "
Art. 6. In artikel 55, § 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) de woorden "de kandidaat die het hoogste regelmatig bod voor die vergunning
uitbracht in de vorige ronde" worden vervangen door de woorden "de kandidaten die het
hoogste regelmatig bod voor een vergunning uitbrachten na de vorige ronde";
b) in de bepaling onder 1° worden de woorden "zijn bod met aanduiding van de beoogde
vergunning" vervangen door de woorden "een of meer biedingen";
2° het tweede lid 2 wordt vervangen als volgt:
"Elke kandidaat die na de voorgaande ronde het hoogste regelmatige bod uitbrengt op
een bepaalde vergunning, mag enkel aan het Instituut een of meer biedingen kennisgeven
voor vergunningen waarvoor deze kandidaat niet het hoogste regelmatige bod heeft.";
3° in het derde lid worden de woorden "die niet het hoogste regelmatige bod heeft
uitgebracht voor een vergunning en" ingevoegd tussen de woorden "een kandidaat" en de
woorden "die nalaat één van de drie meldingen uit te brengen".
Art. 7. In artikel 64, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22
december 2010, worden volgende wijzigingen aangebracht :
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1° het tweede lid wordt opgeheven;
2° in het vierde lid wordt de zin "In dat geval kan de minister aan de Ministerraad
voorstellen een nieuwe procedure tot toekenning van de vergunning te organiseren voor
die vergunning, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit." opgeheven.

Hoofdstuk 2: Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende
radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz
Art. 8. In artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 december 2010
betreffende radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "maximaal vijftien jaar" worden opgeheven;
2° de eerste zin wordt aangevuld met de woorden "tot 1 juli 2027".
Art. 9. In artikel 4, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) de woorden "zes frequentieblokken" worden vervangen door de woorden "veertien
frequentieblokken";
b) de bepalingen onder 1° tot 6° worden vervangen als volgt:
"1° 2500-2505 MHz en 2620-2625 MHz
2° 2505-2510 MHz en 2625-2630 MHz
3° 2510-2515 MHz en 2630-2635 MHz
4° 2515-2520 MHz en 2635-2640 MHz
5° 2520-2525 MHz en 2640-2645 MHz
6° 2525-2530 MHz en 2645-2650 MHz
7° 2530-2535 MHz en 2650-2655 MHz
8° 2535-2540 MHz en 2655-2660 MHz
9° 2540-2545 MHz en 2660-2665 MHz
10° 2545-2550 MHz en 2665-2670 MHz
11° 2550-2555 MHz en 2670-2675 MHz
12° 2555-2560 MHz en 2675-2680 MHz
13° 2560-2565 MHz en 2680-2685 MHz
14° 2565-2570 MHz en 2685-2690 MHz";
2° paragraaf 2 wordt opgeheven;
3° in paragraaf 6 wordt het woord “20” vervangen door het woord “35”;
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4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7 luidend als volgt:
"§ 7. Het Instituut mag, na de betrokken partijen te hebben gehoord, de verdeling van de
toegewezen frequenties wijzigen, zonder de kwantiteit spectrum toegekend aan elke
operator te wijzigen, in objectief gerechtvaardigde gevallen, binnen redelijke termijnen en
verhoudingen. "
Art. 10. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 11. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 12. In artikel 23, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 28"
vervangen door de woorden “artikel 27”.
Art. 13. In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de paragrafen 4 en 5 opgeheven.
Art. 14. De bijlage bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen
Art. 15. De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te

Van Koningswege :
De Minister van Telecommunicatie,
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18 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bestek en van de procedure
tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de
derde generatie

HOOFDSTUK I. - Terminologie en definities.
Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder:
1° wet: de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven;
2° koninklijk besluit GSM-900: het koninklijk besluit van 7 maart 1995, zoals gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 24 oktober 1997, betreffende het opzetten en de exploitatie van GSMmobilofonienetwerken;
3° koninklijk besluit DCS-1800: koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het
opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetwerken;
4° minister: de minister of de staatssecretaris die de telecommunicatie onder zijn
bevoegdheid heeft;
5° Instituut: het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, afgekort B.I.P.T.,
bedoeld in artikel 71 van de wet;
6° mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie: telecommunicatiediensten
die worden verstrekt via een netwerk voor mobiele radiocommunicatie dat een norm van
de IMT-2000-familie gebruikt en een grote waaier van toepassingen ondersteunt op
multimediagebied, met inbegrip van internettoegang en een voor het publiek beschikbare
mobiele telefoondienst;
7° netwerk voor mobiele radiocommunicatie: geheel van schakelaars, controletoestellen en
basisstations die nodig zijn om een mobiele telecommunicatiedienst aan te bieden;
8° basisstation: radiostation van een netwerk voor mobiele radiocommunicatie bestemd om
een gegeven geografische zone te dekken;
9° mobiel eindtoestel van de derde generatie: radio-eindapparatuur bestemd om mobiele
telecommunicatiesystemen van de derde generatie geheel of gedeeltelijk te ondersteunen;
10° norm: geheel van technische specificaties en van protocollen die nodig zijn voor de
werking en de interoperabiliteit van een telecommunicatiesysteem;
11° E.T.S.I. (" European Telecommunications Standards Institute "): Europees Instituut voor
Telecommunicatienormen;
12° I.T.U.: Internationale Telecommunicatie Unie;
13° C.E.P.T. (" Conférence européenne des administrations des Postes et des
Télécommunications
"):
Europese
Conferentie
van
Posten
Telecommunicatieadministraties;
14° IMT-2000 (" International Mobile Telecommunications System "): familie van normen
voor mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie die door de I.T.U. erkend
zijn;
15° UMTS (" Universal Mobile Telecommunications System "): Europese norm van de IMT2000-familie, zoals gedefinieerd door het E.T.S.I.;
16° GSM (" Global System for Telecommunications "): pan-Europese norm voor digitale
openbare mobiele telefonie;
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17° bestek: het geheel van voorwaarden met betrekking tot het opzetten van een netwerk
voor mobiele radiocommunicatie en de exploitatie van mobiele telecommunicatiediensten
van de derde generatie;
18° 3G-operator: houder van een vergunning toegekend krachtens dit besluit;
19° service provider: onderneming die met een 3G-operator een overeenkomst heeft
gesloten voor de rechtstreekse verkoop van diensten die gebruik maken van het netwerk
van die operator;
20° klanten: de eindgebruikers die toegang hebben tot de dienst van een 3G-operator of
van een service provider waarmee de 3G-operator een overeenkomst heeft gesloten;
21° nationale roaming: de mogelijkheid voor een operator om zijn klanten in staat te stellen
in hetzelfde land toegang te krijgen tot de diensten die verstrekt worden door een andere
operator van een mobiel radiocommunicatienetwerk;
22° internationale roaming: de mogelijkheid voor een operator om zijn klanten in staat te
stellen in het buitenland toegang te krijgen tot de diensten die verstrekt worden door een
andere operator van een mobiel radiocommunicatienetwerk;
23° 2G-operator: operator die vergund is om een netwerk voor mobiele radiocommunicatie
op te zetten en te exploiteren op basis van één van de normen van de GSM-familie,
overeenkomstig het koninklijk besluit GSM-900 of het koninklijk besluit DCS-1800;
24° PSTN (" Public Switched Telephone Network "): openbaar geschakeld telefoonnetwerk;
25° ISDN (" Integrated Services Digital Network "): digitaal netwerk met integratie van
diensten;
26° piekuur: ononderbroken periode van één uur tijdens dewelke het volume van het
verkeer dat door het netwerk van de 3G-operator moet worden getransporteerd het
grootst is;
27° blokkeringskans van de oproepen (" call blocking "): waarschijnlijkheid dat een oproep
of een verzoek tot toegang tot een dienst tijdens het piekuur niet terechtkomt;
28° frequentieplan: lijst van alle basisstations van het radionetwerk met hun technische
karakteristieken;
29° vergunning: vergunning toegekend krachtens dit besluit;
30° controle met betrekking tot een persoon: de bevoegdheid in rechte of in feite om een
beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of
zaakvoerders van deze persoon, of op de oriëntatie van diens beleid. Controle kan op
exclusieve of gezamenlijke wijze worden uitgeoefend dan wel rechtstreeks of via een
tussenpersoon en zal worden geïnterpreteerd overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 9
van het Wetboek van vennootschappen, Boek I, Titel II, Hoofdstuk II met dien verstande dat
indien er sprake is van een meerderheid, deze meerderheid 50 % of meer omvat;
31° relevante groep: met betrekking tot een persoon (de " eerste persoon "):
a) de eerste persoon, en;
b) elke persoon waarover de eerste persoon controle uitoefent, en;
c) elke persoon (de " tweede persoon ") die controle uitoefent op de eerste persoon, en;
d) elke persoon waarover de tweede persoon controle uitoefent, en;
e) elke persoon waarmee een van de personen bedoeld onder a) tot c) een consortium
vormt in de zin van artikel 10 van het Wetboek van vennootschappen, Boek I, Titel II,
Hoofdstuk II;
32° operator die recht heeft op nationale roaming: een operator die geen houder is van een
vergunning toegekend krachtens het koninklijk besluit GSM-900 of het koninklijk besluit
DCS-1800 en tot wiens relevante groep geen 2G-operator behoort;
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33° operator die nationale roaming dient aan te bieden: een 2G-operator die tevens een
3G-operator is of die behoort tot de relevante groep van een 3G-operator;
34° interconnectie-operator: elke operator van een vergund vast (PSTN- of ISDN-) of mobiel
telefoonnetwerk in België waarmee de 3G-operator de interconnectie van zijn netwerk
verkrijgt.
§ 2. Het bezit of het recht op de economische voor- en nadelen van maatschappelijke
rechten, het recht om dergelijk bezit of recht op economische voor- en nadelen te
verwerven, de beschikking van stemrechten of het recht om dergelijke stemrechten te
verwerven zal geacht worden te verwijzen naar:
a) het bezit, de rechten of de beschikking hierover van de begunstigde zelf;
b) het bezit, de rechten of de beschikking hierover van een begunstigde op individuele basis
of gezamenlijk met anderen;
c) het bezit, de rechten of de beschikking hierover van een persoon ongeacht of deze al dan
niet voorwaardelijk zijn, of;
d) het bezit, de rechten of de beschikking hierover door een tussenpersoon in de zin van
artikel 7, §§ 1 en 2, Titel II, Hoofdstuk II, Boek I van het Wetboek van vennootschappen.
Voor de doeleinden van deze definitie zullen rechten gehouden via een tussenpersoon
worden geacht rechtstreeks te worden gehouden door de begunstigde, tenzij de
tussenpersoon gerechtigd is om op zelfstandige wijze de stemrechten verbonden aan deze
maatschappelijke rechten uit te oefenen of te controleren in welk geval zowel de
tussenpersoon als de begunstigde geacht zullen worden deze rechtstreeks aan te houden.
Onverminderd het voorgaande zal geen rekening worden gehouden met:
a) het recht op de economische voor- en nadelen met betrekking tot maatschappelijke
rechten;
b) een belang in maatschappelijke rechten;
c) een recht om maatschappelijke rechten te verwerven, of;
d) een recht op stemrecht, indien de begunstigde van dit recht een kredietinstelling is, zoals
bedoeld in de wet van 22 maart 1993 op het statuut en het toezicht op kredietinstellingen
of een gelijkwaardige instelling naar buitenlands recht, aan wie deze rechten werden
toegestaan tot zekerheid van een krediet toegekend in de normale bedrijfsuitoefening van
deze begunstigde.

HOOFDSTUK II. - Bestek van toepassing op 3G-operatoren.
Afdeling I. - Aard, karakteristieken en dekkingszone van de dienst.
Onderafdeling I. - Aard en karakteristieken van de dienst.
Art. 2. § 1. De vergunning dekt het opzetten van een netwerk te land voor mobiele
telecommunicatie van de derde generatie en het exploiteren van de overeenkomstige
diensten die via dit netwerk aan het publiek worden aangeboden door de 3G-operator.
§ 2. Het netwerk van de 3G-operator maakt het zijn klanten minstens mogelijk om van of
naar hun mobiel eindtoestel van de derde generatie toegang te krijgen tot de volgende
diensten wanneer zij zich in de dekkingszone van het netwerk van de 3G-operator bevinden:
1° verbindingen tot stand brengen met elke eindgebruiker van een vast (PSTN- of ISDN-) of
mobiel openbaar geschakeld telefoonnetwerk in België of in het buitenland;
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2° toegang krijgen tot de diensten en toepassingen die worden aangeboden op de openbare
netwerken voor datatransport, in het bijzonder op het wereldwijde netwerk internet.
Deze verschillende mogelijkheden doen geen afbreuk aan eventuele beperkingen van de
toegang die op verzoek van de gebruikers in één van de betrokken netwerken van
toepassing zijn.
§ 3. De 3G-operator stelt alles in het werk om zijn klanten het gehele pakket van
bijkomende diensten aan te bieden die voorzien zijn in de norm die hij toepast.
Onderafdeling II. - Dekkingszone van de dienst.
Art. 3. § 1. De ontplooiing van het radio-elektrisch netwerk van de derde generatie van de
3G-operator beantwoordt, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de vergunning,
minstens aan de volgende dekkingsgraden van de bevolking in België op de verschillende
tijdstippen:
1° na (vier) jaar: 30 %; <MB 2002-03-13/44, art. 1, 002; Inwerkingtreding: 25-06-2002>
2° na (vijf) jaar: 40 %; <MB 2002-03-13/44, art. 1, 002; Inwerkingtreding: 25-06-2002>
3° na (zes) jaar: 50 %. <MB 2002-03-13/44, art. 1, 002; Inwerkingtreding: 25-06-2002>
Bij het einde van het (zevende) jaar geldt een streefnorm. De beoogde ontplooiing van het
radio-elektrisch netwerk van de derde generatie van de 3G-operator na zes jaar, te rekenen
vanaf de datum van kennisgeving van de vergunning, is 85 %. De na te streven
dekkingsgraad kan om gegronde redenen herzien worden, onder meer rekening houdend
met de volgende elementen: <MB 2002-03-13/44, art. 1, 002; Inwerkingtreding: 25-062002>
- de bereikte dekking van de netwerken na het vijfde jaar;
- de technische ontwikkelingen;
- de behoeften van de consumenten;
- de evoluties in de markt;
- de beschikbaarheid van apparatuur;
- de economische haalbaarheid van de dekkingsgraad voor de operatoren;
- het algemeen belang.
[1 De ontplooiing van het radionetwerk van een 3G-operator die op 1 januari 2010 nog geen
3G-operator was, beantwoordt minstens aan de dekkingsniveaus van de Belgische
bevolking, die gespecificeerd zijn in de onderstaande uiterste data, te rekenen vanaf de
kennisgeving van de vergunning:
1° na 3 jaar: 30 %;
2° na 4 jaar: 40 %;
3° na 5 jaar: 50 %.
Op het einde van het 6e jaar moet de 3G-operator die op 1 januari 2010 nog geen 3Goperator was de doelstelling van 85 % bereiken overeenkomstig de bepalingen van het
tweede lid.]1
De dekkingsgraad van de bevolking wordt door het Instituut onderzocht op grond van de
demografische spreiding, zoals bepaald in het kader van de onderverdeling van België in
statistische sectoren door het Nationaal Instituut voor de Statistiek.
Afwijkingen [1 van de eerste vier leden]1 worden door [1 ...]1 het Instituut, toegestaan in
geval van overmacht.
(De dekkingsgraden van 30, 40 en 50 % vermeld [1 in het eerste en het derde lid]1, worden
bereikt enkel met frequenties toegekend op basis van artikel 22, § 1 en 2. De beoogde
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ontplooiing van 85 %, vermeld in het tweede lid, is enkel van toepassing op de 3Goperatoren die eveneens beschikken over frequenties in de banden 880-915 MHz en 925960 MHz.) <KB 2007-03-28/40, art. 1, 004; Inwerkingtreding: 01-07-2008>
§ 2. Wat de bediening van wegtunnels betreft, stellen de 3G-operatoren alles in het werk
om de nodige akkoorden te sluiten met de instellingen die over installaties beschikken
waarmee de dekking van radio-elektrische diensten binnenin die tunnels wordt
gegarandeerd, teneinde hun dienst aan te bieden aan klanten die erdoor rijden.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 12, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Afdeling II. - Permanentie, kwaliteit en beschikbaarheid van de dienst.
Art. 4. § 1. De dienst van de 3G-operator wordt commercieel aangeboden binnen een
maximumtermijn van (dertig) maanden te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de
vergunning. [1 De dienst van een 3G-operator die op 1 januari 2010 nog geen 3G-operator
was, wordt uiterlijk 18 maanden na de kennisgeving van de vergunning commercieel
aangeboden.]1 <MB 2002-03-13/44, art. 2, 002; Inwerkingtreding: 25-06-2002>
Afwijkingen hiervan worden door [1 ...]1 het Instituut, toegestaan in geval van overmacht.
§ 2. De blokkeringskans van de oproepen mag op het piekuur de waarde van vijf procent
niet overschrijden.
De praktische methoden en de precieze procedures met betrekking tot de meting worden
door het Instituut vastgelegd, na overleg met de 3G-operatoren.
Afwijkingen hiervan worden door de minister, op voorstel van het Instituut, toegestaan om
technische redenen.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 13, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 5. § 1. Het staat een operator vrij om met één of meerdere andere operatoren te
onderhandelen met het oog op het afsluiten van een overeenkomst van nationale roaming
onverminderd de wettelijke bepalingen en regelgeving die op iedere operator van
toepassing zijn.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, heeft een operator die geen 2G-operator is en
tot wiens relevante groep geen 2G-operator behoort, het recht om, conform de bepalingen
en binnen de beperkingen vervat in §§ 2 tot 9 van dit artikel, een overeenkomst van
nationale roaming af te sluiten met een 2G-operator die tevens een 3G-operator is of die
behoort tot de relevante groep van een 3G-operator.
Conform de bepalingen en binnen de beperkingen vervat in §§ 2 tot 9 van dit artikel, dient
een 2G-operator die tevens een 3G-operator is of die behoort tot de relevante groep van
een 3G-operator, nationale roaming aan te bieden.
§ 2. Wanneer een operator die recht heeft op nationale roaming en een operator die
nationale roaming dient aan te bieden er niet in slagen [ 1 na zes maanden van]1
commerciële onderhandelingen een overeenkomst van nationale roaming af te sluiten, of
wanneer ze er niet in slagen om een akkoord te bereiken over een wijziging van een
overeenkomst van nationale roaming, kan het Instituut, onder de voorwaarden vermeld in
dit artikel en op verzoek van de operator die recht heeft op nationale roaming of van de
operator die nationale roaming dient aan te bieden, [ 1 binnen zes maanden na de ontvangst
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van het verzoek]1 maatregelen opleggen opdat een dergelijke overeenkomst van nationale
roaming wordt afgesloten, of een wijziging ervan wordt overeengekomen.
Een dergelijk verzoek kan slechts [1 ...]1 uitgaan van een operator [1 die zijn verplichtingen
inzake dekking krachtens artikel 3 nakomt en]1 die zich naar best vermogen heeft
ingespannen om een overeenkomst van nationale roaming af te sluiten of om een akkoord
te bereiken over een wijziging ervan en die:
a) een operator is die recht heeft op nationale roaming en die niet reeds een geldige en van
kracht zijnde overeenkomst van nationale roaming afgesloten heeft met een andere
operator die nationale roaming dient aan te bieden, of;
b) een operator is die recht heeft op nationale roaming of die nationale roaming dient aan
te bieden, en die een geldige en van kracht zijnde overeenkomst van nationale roaming
afgesloten heeft met respectievelijk een operator die nationale roaming dient aan te bieden
of die recht heeft op nationale roaming, welke overeenkomst echter inmiddels achterhaald
is door wijzigingen op het vlak van technologie, van de eigendom van de betrokken
ondernemingen of van de marktstructuren, of;
c) een operator is die recht heeft op nationale roaming of die nationale roaming dient aan
te bieden, en die een geldige en van kracht zijnde overeenkomst van nationale roaming
afgesloten heeft met respectievelijk een operator die nationale roaming dient aan te beiden
of die recht heeft op nationale roaming, en die een wijziging aan deze overeenkomst wenst
aan te brengen.
§ 3. Geen van de maatregelen opgelegd door het Instituut is van toepassing na de periode
van acht jaar die ingaat vanaf de kennisgeving van de vergunning aan de operator die recht
heeft op nationale roaming.
[1 Indien de operator die recht heeft op nationale roaming 4,8 MHz duplex toegewezen
gekregen heeft in de banden 880-915 MHz en 925-960 MHz of deze mogelijkheid heeft
geweigerd, is na een periode van zes jaar die ingaat na de kennisgeving van de vergunning
aan deze operator, geen enkele van de maatregelen die het Instituut heeft opgelegd, van
toepassing.
In afwijking van het vorige lid, zijn de door het Instituut opgelegde maatregelen nog van
toepassing gedurende een periode van een jaar na de toewijzing van de banden 880-915
MHz en 925-960 MHz indien de toewijzing meer dan vijf jaar na de kennisgeving van de
vergunning aan de operator die recht heeft op nationale roaming, heeft plaatsgehad.] 1
§ 4. Wanneer een operator die recht heeft op nationale roaming, om de tussenkomst van
het Instituut verzoekt met betrekking tot onderhandelingen met een operator die nationale
roaming dient aan te bieden, zal hij nadien niet gerechtigd zijn eveneens om de
tussenkomst van het Instituut te verzoeken met betrekking tot onderhandelingen met een
andere operator die nationale roaming dient aan te bieden, zolang het Instituut zich niet
heeft uitgesproken over zijn eerste verzoek.
§ 5. Behoudens andersluidend akkoord omvatten de diensten die het voorwerp uitmaken
van een overeenkomst van nationale roaming tussen een operator die recht heeft op
nationale roaming en een operator die nationale roaming dient aan te bieden [ 1 ...]1 alle [1
GSM]1 telecommunicatiediensten van de 2G-operator die de klanten van de operator die
recht heeft op nationale roaming, de vereiste capaciteit verschaffen om:
a) signalen over te brengen tussen bepaalde aansluitpunten, en;
b) met andere gebruikers te communiceren.
Waar technisch mogelijk dienen deze diensten ook de diensten te omvatten die een
telecommunicatiedienst aanvullen of wijzigen.
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§ 6. Behoudens andersluidend akkoord, treedt een overeenkomst van nationale roaming
tussen een operator die recht heeft op nationale roaming en een operator die nationale
roaming dient aan te bieden slechts in werking vanaf het ogenblik dat de operator die recht
heeft op nationale roaming zijn commerciële diensten aanbiedt aan klanten en een eigen
netwerk van de derde generatie heeft uitgebouwd dat minstens 20 % van de bevolking in
België bereikt.
Deze dekkingsgraad wordt door het Instituut onderzocht op basis van de demografische
spreiding, zoals bepaald in het kader van de onderverdeling van België in statistische
sectoren door het Nationaal Instituut voor de Statistiek.
§ 7. Behoudens andersluidend akkoord is de operator die nationale roaming dient aan te
bieden in het kader van een overeenkomst van nationale roaming met een operator die
recht heeft op nationale roaming, niet gehouden om roaming-diensten te verstrekken in die
geografische gebieden waar de operator die recht heeft op nationale roaming, een eigen
netwerk heeft uitgebouwd.
§ 8. Indien na het afsluiten van een overeenkomst van nationale roaming met tussenkomst
van het Instituut krachtens § 2 van dit artikel een operator die recht heeft op nationale
roaming een andere overeenkomst van nationale roaming onderhandelt en afsluit met een
andere operator die nationale roaming dient aan te bieden, wordt aan de eerste
overeenkomst van nationale roaming die tot stand kwam na tussenkomst van het Instituut
automatisch een einde gemaakt, behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen bij
die eerdere overeenkomst van nationale roaming.
§ 9. De retail minus-prijs staat voor de prijs die de operator die nationale roaming dient aan
te bieden, aanrekent voor het verlenen van een dienst aan zijn klanten na aftrek van die
kosten die niet gemaakt worden wanneer dezelfde dienst wordt aangeboden aan een
operator die recht heeft op nationale roaming, en na toevoeging van die kosten die
redelijkerwijs enkel gemaakt worden om diensten van nationale roaming aan te bieden.
De retail minus-prijs wordt uitgedrukt als een tarief per tijdseenheid, gebaseerd op
gemiddelde retail-prijzen.
In specifieke gevallen kan de Koning bepalen dat een andere berekeningswijze meer
aangewezen is, zoals een tarief per gebruik.
Bij het bepalen of beoordelen van de retail minus-prijs houdt het Instituut ook rekening met
de kosten voor de inhoud of andere componenten met toegevoegde waarde die niet
verschaft worden aan de klanten van de operator die recht heeft op nationale roaming.
De retailprijs van de operator die nationale roaming dient aan te bieden, bestaat uit de
gemiddelde werkelijke inkomsten uit verbindingen, huur en gesprekken voor die diensten
aangeboden krachtens zijn 2G-vergunning. Deze prijs kan eventueel apart berekend worden
voor verschillende diensten, zoals nationale en internationale gesprekken en gedurende
piekperiodes en buiten piekperiodes.
De gemiddelde werkelijke inkomsten worden berekend op basis van de totale inkomsten en
het totaal aantal minuten van de operator die nationale roaming dient aan te bieden of op
basis van een andere door het Instituut te bepalen berekeningsmethode.
Het Instituut is gerechtigd om, in specifieke gevallen, te beslissen om bepaalde vaste kosten
in een overeenkomst van nationale roaming op te nemen nadat het de rechtvaardiging en
de gevolgen ervan grondig heeft onderzocht.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 14, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
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Art. 6. De 3G-operator stelt alles in het werk om met andere 3G-operatoren van mobiele
telecommunicatiesystemen van de derde generatie in het buitenland de nodige akkoorden
te sluiten om internationale roaming mogelijk te maken.
Afdeling III. - Bescherming van de abonnees en van de gegevens.
Art. 7. De 3G-operator neemt alle nodige maatregelen om de naleving te garanderen van
artikel 109ter, D, van de wet van 21 maart 1991, van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en
telecommunicatie.
De 3G-operator legt aan zijn personeelsleden, aangestelden en, voorzover toepasselijk,
medecontractanten, verplichtingen op inzake vertrouwelijkheid bij de behandeling van
informatie over zijn klanten.
De 3G-operator neemt alle nodige maatregelen om onwettig gebruik van zijn netwerk te
voorkomen, om alle vormen van fraude te verhinderen en om het gebruik van gestolen of
slecht werkende mobiele eindtoestellen van de derde generatie te verbieden.
(Na raadpleging van de betrokken partijen bepaalt de Minister de systemen die de operator
toepast om diefstal van eindapparatuur en frauduleus of onwettig gebruik van zijn netwerk
te bestrijden. De Minister stelt de praktische regels vast met betrekking tot de toepassing
van die systemen door de operator, met name de termijn voor de indienststelling en de
principes inzake voorlichting van de klanten.) <AR 2002-10-10/35, art. 3, 003;
Inwerkingtreding: 11-11-2002>
Afdeling IV. - Technische normen.
Art. 8. De 3G-operator gebruikt een technische norm die is goedgekeurd door de I.T.U. in
het kader van de IMT-2000-familie. De 3G-operator mag de norm die hij gebruikt enkel
wijzigen mits voorafgaande toestemming van het Instituutde minister.
Alle radio-elektrische apparatuur van de basisstations moet aan de geldende wettelijke en
reglementaire voorschriften voldoen.
De 3G-operator verleent aan elk mobiel eindtoestel van de derde generatie dat aan de
toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften voldoet, toegang tot zijn netwerk.
Afdeling V. - Nummeringsplan.
Art. 9. Het Instituut kent aan elke 3G-operator op basis van zijn commerciële behoeften een
gepaste capaciteit in het nationale nummeringsplan toe overeenkomstig het koninklijk
besluit van 10 december 1997 betreffende het beheer van het nummeringsplan.
Afdeling VI. - Rechten voor de uitreiking, het beheer en het toezicht op de vergunning.
Onderafdeling I. - Rechten voor de uitreiking van de vergunning.
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Art. 10. Elke kandidaat betaalt, vóór het indienen van zijn kandidatuur, de som van 12 500
euros aan het Instituut om de kosten te dekken in verband met het onderzoek van zijn
dossier.
Onderafdeling II. - Rechten op het beheer van en het toezicht op de vergunning.
Art. 11. § 1. Om de kosten te dekken voor het beheer van de vergunning, met inbegrip van
de kosten van de controle erop, betaalt de 3G-operator jaarlijks een recht aan het Instituut,
jaarlijks recht voor het beheer van de vergunning genoemd. Het recht voor het beheer van
de vergunning bedraagt 250 000 euros.
§ 2. De 3G-operator moet het jaarlijks recht voor het beheer van de vergunning uiterlijk op
31 januari van het jaar waar het recht betrekking op heeft, betalen.
De eerste betaling van het jaarlijks recht voor het beheer van de vergunning wordt verricht
binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de
vergunning. Het recht wordt berekend naar rato van het aantal maanden dat nog overblijft
tot 31 december van het lopende jaar. Elke onvolledige maand wordt als een volledige
maand aangerekend.
Rechten die op de vastgestelde vervaldatum niet zijn betaald, geven van rechtswege en
zonder ingebrekestelling aanleiding tot een intrest tegen het wettelijke tarief. Die intrest
wordt berekend naar rato van het aantal dagen achterstand.
§ 3. De bedragen worden elk jaar op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen.
De aanpassing geschiedt met behulp van de coëfficiënt die bekomen wordt door het
indexcijfer van de maand december die voorafgaat aan de maand januari in de loop
waarvan de aanpassing plaatsvindt, te delen door het indexcijfer van de maand december
1999. Na de toepassing van de coëfficiënt, worden de bekomen bedragen afgerond tot het
hogere honderdtal in euro.
Afdeling VII. - Universele telefoongids.
Art. 12. De 3G-operator deelt aan elke uitgever van een telefoongids, met inbegrip van de
uitgever van een universele telefoongids, de inlichtingen mee die nodig zijn om de
reglementaire verplichtingen met betrekking tot de voorwaarden tot vervaardiging, uitgave
en verspreiding van telefoongidsen na te komen.
Afdeling VIII. - Toezicht op de naleving van het koninklijk besluit en van de vergunning.
Art. 13. § 1. Het Instituut ziet toe op de naleving van dit besluit en van de vergunning door
de 3G-operator.
§ 2. De 3G-operator is ertoe gehouden op verzoek van het Instituut alle informatie te
verstrekken over de staat van de aanleg van zijn netwerk, de commercialisering van de
diensten en zijn financiële toestand.
De 3G-operator moet elk jaar, uiterlijk op 30 juni, aan het Instituut een verslag zenden over
zijn activiteiten van het voorgaande jaar. Dat verslag bevat minstens de volgende
informatie:
a) de verwezenlijkte dekkingszone;
b) een beschrijving van de aangeboden diensten;
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c) het aantal klanten.
De 3G-operator verleent kosteloos zijn medewerking aan elk verzoek van het Instituut dat
bedoeld is om na te gaan of de bepalingen van dit besluit of van de vergunning nageleefd
worden.
§ 3. De 3G-operator stelt het Instituut gratis tien dienstaansluitingen op zijn netwerk ter
beschikking om het toezicht op de naleving van de bepalingen van dit besluit of van de
vergunning mogelijk te maken.
§ 4. De Koning kan, om gegronde redenen, op elk ogenblik na de toekenning van de
vergunning, de voorwaarden van de vergunning wijzigen.
Afdeling IX. - Rechten en plichten met betrekking tot interconnectie.
Art. 14. Zodra het technisch mogelijk is, moeten de 3G-operator en de interconnectieoperator die aangemerkt is als beschikkende over een sterke positie op de markt van
interconnectie wederzijds toegang verlenen tot hun dynamische gegevensbanken die
automatisch het doorsturen van de oproepen behandelen, om het de andere partij mogelijk
te maken zijn transmissie-infrastructuur en zijn interconnectiepunten te optimaliseren.
Art. 15. § 1. Elke huurlijnenoperator die aangemerkt wordt als beschikkende over een
sterke positie op deze markt, is gehouden de 3G-operator de gevraagde transmissielijnen
ter beschikking te stellen die de nodige technische karakteristieken bieden overeenkomstig
de bepalingen van deze paragraaf.
Binnen vier maanden na de kennisgeving van de vergunning, stelt de 3G-operator alles in
het werk om de huurlijnenoperator de relevante planningsgegevens mee te delen in
verband met de transmissiebehoeften die hij voorziet te zullen bestellen bij deze operator,
in het formaat dat deze laatste voorstelt. De 3G-operator en de huurlijnenoperator stellen
in onderlinge samenspraak de planning en de voorwaarden op voor de beschikbaarstelling
van de aan te sluiten sites van de 3G-operator en de beschikbaarstelling van de bijhorende
transmissielijnen. Die planning houdt rekening met de eisen van de 3G-operator en met de
omvang van de vraag die de 3G-operator aan de huurlijnenoperator richt.
De huurlijnenoperator stelt de bestelde transmissielijnen ter beschikking van de 3Goperator binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de
bevestigde bestelling. Deze termijn moet worden nageleefd voorzover de sites van de 3Goperator die moeten worden aangesloten, op een redelijk in de tijd gespreide manier aan
de huurlijnenoperator ter beschikking worden gesteld, volgens de nadere regels
overeengekomen tussen de 3G-operator en de huurlijnenoperator.
§ 2. De 3G-operator die een deel van zijn transmissie-infrastructuur wenst te verwezenlijken
door middel van eigen straalverbindingen, richt zijn vergunningsaanvraag aan het Instituut
overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 betreffende de private
radioverbindingen.
Afdeling X. - Contractuele voorwaarden voor de dienstverlening en service providers.
Art. 16. § 1. Voor eindgebruikers die zich in soortgelijke omstandigheden bevinden, moeten
de dienstvoorwaarden identiek zijn, wat betreft:
a) de tarieven en eventuele kortingen;
b) de voorwaarden inzake aansluiting;
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c) het onderhoud;
d) de kwaliteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de dienst.
De 3G-operator mag, overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire
voorschriften, de toegang tot de dienst niet weigeren noch schorsen, behalve in geval van
fraude of wanneer blijkt of vermoed wordt dat de abonnee niet of onvoldoende betaalt, of
op grond van de volgende niet-technische, essentiële vereisten:
(a) de veiligheid van het functioneren van het netwerk;
(b) het behoud van de netwerkintegriteit;
(c) de interoperabiliteit van de diensten en van de netwerken in gerechtvaardigde gevallen;
(d) de bescherming van de overgebrachte gegevens in gerechtvaardigde gevallen.
§ 2. De 3G-operator bezorgt aan het Instituut de typeovereenkomst die hij met zijn klanten
afsluit.
De 3G-operator biedt zijn klanten de mogelijkheid een gedetailleerde en duidelijke factuur
te ontvangen voor de diensten die hij aan hen levert.
Art. 17. § 1. De overeenkomsten die de 3G-operator met natuurlijke of rechtspersonen sluit
om zijn diensten op de markt te brengen, bevatten bepalingen die de naleving opleggen van
de verplichtingen die uit dit besluit voortvloeien en bevatten minstens de volgende
gegevens:
1° de gelijke toegang en behandeling van de eindgebruikers overeenkomstig artikel 16, § 1;
2° de contractuele regels overeenkomstig artikel 16, § 2;
3° de algemene eerbiediging van de tariefstructuur van de 3G-operator;
4° de verplichting het Instituut in te lichten over de tariefwijzigingen overeenkomstig § 2;
5° de naleving van de wettelijk bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer overeenkomstig artikel 7;
6° de nodige samenwerking met de gerechtelijke instanties en nooddiensten
overeenkomstig artikel 20.
De 3G-operator zendt het Instituut de lijst toe van de service providers waarmee hij
overeenkomsten heeft afgesloten. De overeenkomsten worden op verzoek van het Instituut
meegedeeld.
§ 2. De 3G-operator stelt de tarieven vast van de diensten die hij aan zijn klanten verstrekt.
Elke aanpassing van de prijs van de door de 3G-operator aangeboden diensten wordt aan
het Instituut meegedeeld binnen de maand volgend op de inwerkingtreding van de
prijsaanpassing.
De tarieven worden openbaar gemaakt door de 3G-operator, die het publiek een duidelijke
brochure ter beschikking stelt waarin al zijn tarieven worden voorgesteld. Bij elke
aanpassing wordt een exemplaar van die brochure aan het Instituut gestuurd.
Afdeling XI. - Duur, beëindiging en hernieuwing van de vergunning.
Art. 18. § 1. De vergunning is persoonlijk. [1 ...]1 Het Instituut wordt ten minste één maand
op voorhand door de 3G-operator in kennis gesteld van elke wijziging in de
aanhoudingsstructuur of de controle van de 3G-operator. Het Instituut deelt die wijzigingen
mee aan de minister.
§ 2. De vergunning is geldig voor een periode van [1 maximaal]1 twintig jaar vanaf de datum
van kennisgeving ervan.
[1 De vergunning loopt af op 15 maart 2021.]1
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---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 15, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Afdeling XII. - Sancties bij niet-naleving van de voorwaarden van de vergunning.
Art. 19. § 1. Wanneer het Instituut vaststelt dat een 3G-operator de voorwaarden van zijn
vergunning of van het bestek niet nakomt, wordt deze door het Instituut gehoord.
Overeenkomstig artikel 109quater, § 1, van de wet, stelt het Instituut de 3G-operator in
voorkomend geval in gebreke. Volgens de ernst van de vastgestelde tekortkoming en de
moeilijkheid om die recht te zetten, legt het Instituut de termijn vast waarbinnen de 3Goperator zich in regel moet stellen en brengt het de 3G-operator op de hoogte van de
administratieve geldboete die hem kan worden opgelegd als hij hieraan niet tegemoet
komt.
§ 2. Indien de 3G-operator na afloop van de in § 1 bedoelde termijn nog steeds in gebreke
is, legt het Instituut hem binnen een maand na afloop van die termijn een administratieve
geldboete op overeenkomstig artikel 109quater, § 2, van de wet. Het Instituut geeft kennis
van zijn beslissing aan de 3G-operator binnen een week te rekenen vanaf de beslissing.
§ 3. Indien de 3G-operator binnen een maand na de kennisgeving van de in § 2 bedoelde
beslissing de tekortkomingen nog steeds niet heeft verholpen, hoort het Instituut de 3Goperator.
Het Instituut kan, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 109quater, § 3, van de
wet aan de minister voorstellen om de vergunning te schorsen of in te trekken. Die
schorsing of die intrekking gebeurt door een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit,
op voorstel van de minister.
§ 4. De bedragen die de 3G-operator in toepassing van dit besluit betaald heeft, worden in
geen geval terugbetaald, noch geheel, noch gedeeltelijk.
Afdeling XIII. - Samenwerking met de veiligheids- en nooddiensten.
Art. 20. De 3G-operator verleent zijn medewerking aan de gerechtelijke instanties en de
nooddiensten volgens de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. De 3G-operator
zorgt daartoe voor de nodige technische middelen.
Afdeling XIV. - Samenwerking met de ombudsdienst.
Art. 21. § 1. Onverminderd § 2, stelt de 3G-operator op eigen kosten een dienst in die belast
is met het behandelen van klachten door klanten.
§ 2. De 3G-operator wijst een persoon aan die verantwoordelijk is voor de relaties met de
ombudsdienst voor telecommunicatie.
De 3G-operator licht zijn klanten in over de mogelijkheden om een beroep te doen op de
ombudsdienst. Die informatie wordt in overleg met de ombudsdienst verstrekt.
Afdeling XV. - Gebruik van de frequenties.
Art. 22. § 1. Het Instituut wijst de kandidaat-radio-operatoren de volgende 15
frequentieblokken toe in de frequentiebanden 1900-1980 MHz en 2110-2170 MHz:
1° 1920,3-1925,3 MHz en 2110,3-2115,3 MHz

Bijlage 2 - Geconsolideerde versie van het 3G-koninklijk besluit

27

2° 1925,3-1930,3 MHz en 2115,3-2120,3 MHz
3° 1930,3-1935,3 MHz en 2120,3-2125,3 MHz
4° 1935,3-1940,3 MHz en 2125,3-2130,3 MHz
5° 1940,3-1945,3 MHz en 2130,3-2135,3 MHz
6° 1945,3-1950,1 MHz en 2135,3-2140,1 MHz
7° 1950,1-1955,1 MHz en 2140,1-2145,1 MHz
8° 1955,1-1960,1 MHz en 2145,1-2150,1 MHz
9° 1960,1-1964,9 MHz en 2150,1-2154,9 MHz
10° 1964,9-1969,9 MHz en 2154,9-2159,9 MHz
11° 1969,9-1974,9 MHz en 2159,9-2164,9 MHz
12° 1974,9-1979,7 MHz en 2164,9-2169,7 MHz
13° 1899,9-1904,9 MHz
14° 1909,9-1914,9 MHz
15° 1914,9-1919,9 MHz
Onverminderd artikel 17 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 betreffende de
private radioverbindingen, wijst het Instituut de nodige radio-elektrische frequenties toe
aan het netwerk van de 3G-operator naargelang van de toewijzing van de licenties en de
hieraan verbonden frequenties en de gebruiksbeperkingen die met name voortvloeien uit
de internationale akkoorden inzake frequentiecoördinatie.
[1
Pare frequentieband
Vergunningen

Onpare
frequentieband
in (MHz)

Zendfrequentie van het Ontvangstfrequentie door het
basisstation naar het basisstation vanaf het mobiel
mobiel station (in MHz) station (in MHz)
A

2110,3-2125,3

1920,3-1935,3

1914,9-1920,3

B

2125,3-2140,1

1935,3-1950,1

1899,9-1904,9

C1

2140,1-2145,1

1950,1-1955,1

C2

2145,1-2150,1

1955,1-1960,1

C3

2150,1-2154,9

1960,1-1964,9

D

2154,9-2169,7

1964,9-1979,7

1909,9-1914,9]1

(1)<KB 2010-12-22/37, art. 16, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
§ 1bis. De frequentieband 2110-2170 MHz is voorbehouden voor het uitzenden door de
basisstations en de frequentieband 1920-1980 MHz is voorbehouden voor het uitzenden
door de eindtoestellen.
§ 1ter. De frequentieband 1900-1920 MHz wordt gebruikt voor het uitzenden door de
basisstations en door de eindtoestellen.
§ 2. Het radio-elektrisch netwerk van de 3G-operator wordt opgezet in de door de C.E.P.T.
aangewezen frequentiebanden voor de mobiele telecommunicatienetwerken van de derde
generatie en zulks volgens de bandbreedte toegekend in de vergunning overeenkomstig § 1
en artikel 2.

Bijlage 2 - Geconsolideerde versie van het 3G-koninklijk besluit

28

(§ 2bis. Het radio-elektrisch netwerk van de 3G-operator die 2G-operator is en beschikt over
frequenties in de banden 880-915 MHz en 925-960 MHz, [1 of in de banden 1710-1785 MHz
en 1805-1880 MHz]1 kan opgezet worden in deze banden.) <KB 2007-03-28/40, art. 2, 004;
Inwerkingtreding: 01-07-2008>
[2 § 2ter. 1° Het Instituut kan een veiling organiseren van de vergunningen C1, C2 en C3, die
uit verschillende stappen bestaat, met als doel de hoeveelheid toegewezen spectrum te
maximaliseren.
In de eerste stap kan een aangrenzend blok van 14,8 MHz duplex bestaande uit de
frequentieblokken C1, C2 en C3 worden toegewezen, overeenkomstig de artikelen 27 tot
64, met uitzondering van artikel 41 en van het laatste lid van artikel 63.
Indien na afloop van de eerste stap het frequentieblok van 14,8 MHz duplex niet is
toegewezen, kan het Instituut een tweede stap organiseren waarin het Instituut de
vergunningen C1 en C2 combineert om de mogelijkheid te bieden om een aangrenzend blok
van 10 MHz duplex te verwerven.
Deze tweede stap in de veiling wordt georganiseerd overeenkomstig de artikelen 27 tot 64,
met uitzondering van de artikelen 31 tot 41 en van het laatste lid van artikel 63, met
dezelfde kandidaten als diegene die voor de eerste stap in aanmerking zijn genomen.
Na afloop van de tweede stap kan het Instituut een derde stap organiseren waarin het
Instituut elke nieuw-komer de mogelijkheid biedt om een aangrenzend blok van 5 MHz
duplex of van 4,8 MHz duplex te verwerven.
Deze derde stap in de veiling wordt georganiseerd overeenkomstig de artikelen 27 tot 64,
met uitzondering van de artikelen 31 tot 41 en van het laatste lid van artikel 63, met
dezelfde kandidaten als diegene die voor de eerste stap in aanmerking zijn genomen.
Na afloop van de derde stap van de veiling wordt de waarborg, met inbegrip van de
interesten, van de kandidaten aan wie geen vergunning is toegekend, teruggestort op hun
aangegeven rekening, overeenkomstig artikel 33, § 2, 9°.
De operatoren die in het bezit zijn van een 3G-vergunning of die behoren tot de relevante
groep van een 3G-operator mogen niet deelnemen aan de drie stappen van de veiling.
2° Elke belangstellende partij mag op gemotiveerde wijze aan het Instituut vragen om
overeenkomstig de artikelen 27 tot 64, met uitzondering van artikel 41, een extra veiling te
organiseren voor de nog niet toegewezen blokken. Het Instituut oordeelt of de aanvraag
redelijkerwijs gerechtvaardigd is. De resterende blokken mogen pas worden geveild nadat
de procedure vermeld in het eerste, het tweede en het derde lid, heeft plaatsgehad.
Indien een bestaande 3G-operator een van de resterende blokken in de frequentiebanden
1950,1-1964,9 en 2140,1-2154,9 MHz verwerft, zal dit blok worden toegevoegd aan de
bestaande vergunning na de betaling van de enige heffing.
Indien ten minste een van de resterende blokken is toegewezen kan het Instituut, na de
betrokken partijen te hebben gehoord, de verdeling van het onder de operatoren
toegewezen spectrum wijzigen zonder de aan elke operator toegewezen hoeveelheid
spectrum te wijzigen. De tabel in § 1 van dit artikel is niet langer van toepassing zodra deze
wijziging is doorgevoerd.]2
[3 § 2quater. Een relevante groep mag niet meer dan 20 MHz duplex in de
frequentiebanden 1920,3-1979,7/2110,3-2169,7 MHz hebben.]3
Indien het plafond van 20 MHz duplex waarin het voorgaande lid voorziet, niet volstaat om
het volledige beschikbare spectrum toe te wijzen tijdens de bijkomende veiling waarin §
2ter voorziet, mag een relevante groep, in afwijking op het voorgaande lid, 25 MHz duplex
hebben in de frequentiebanden 1920,3-1979,7/2110,3-2169,7 MHz.
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Indien het plafond van 25 MHz duplex waarin het voorgaande lid voorziet, niet volstaat om
het volledige beschikbare spectrum toe te wijzen tijdens de bijkomende veiling waarin §
2ter voorziet, mag een relevante groep, in afwijking op de twee voorgaande leden, 30 MHz
duplex hebben in de frequentiebanden 1920,3-1979,7/2110,3-2169,7 MHz.
[4 § 2quinquies. Het Instituut kan, na het horen van de betrokken partijen, de verdeling van
de toegewezen frequenties wijzigen, zonder de hoeveelheid spectrum die aan elke operator
is toegewezen, te wijzigen, in objectief gerechtvaardigde gevallen, binnen redelijke
termijnen en op proportionele wijze.]4
§ 3. De 3G-operator deelt aan het Instituut, op diens verzoek, het volledige frequentieplan
van zijn netwerk mee.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 17, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
(2)<KB 2010-12-22/37, art. 18, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
(3)<KB 2010-12-22/37, art. 19, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
(4)<KB 2010-12-22/37, art. 20, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 23. In geval van radio-elektrische storingen die worden veroorzaakt door de
basisstations van de 3G-operator ten aanzien van andere gebruikers van het radio-elektrisch
spectrum, verleent het Instituut, op verzoek van de 3G-operator, technische bijstand om
het probleem op te lossen, voorzover de verrichtingen die aan het Instituut gevraagd
worden, redelijk zijn.
Afdeling XVI. - Periodieke rechten voor het gebruik van het radio-elektrisch spectrum en
toezicht op de frequenties.
Art. 24. § 1. De 3G-operator betaalt een recht, jaarlijks recht voor de terbeschikkingstelling
van frequenties genoemd, voor de terbeschikkingstelling en coördinatie van radioelektrische frequenties en de kosten van controle erop.
Het jaarlijks recht voor de terbeschikkingstelling van frequenties bedraagt 125 000 euros
per mega-Hertz bandbreedte in simplex- of duplexmode. Het bedrag van dit recht staat los
van het aantal toewijzingen die de betrokken frequentie exploiteren.
Het jaarlijks recht voor terbeschikkingstelling van elke frequentie wordt betaald binnen
dertig dagen volgend op de indienststelling van die frequentie naar rato van het aantal
maanden dat nog overblijft tot 31 december van het lopend jaar.
(Het jaarlijks recht voor de terbeschikkingstelling van frequenties is niet verschuldigd voor
de frequenties die reeds onderworpen zijn aan dergelijk recht op basis van het koninklijk
besluit GSM-900 of het koninklijk besluit DSC-1800.) <KB 2007-03-28/40, art. 3, 004;
Inwerkingtreding: 01-07-2008>
§ 2. De bepalingen van § 2 en § 3 van artikel 11 zijn eveneens van toepassing op het jaarlijks
recht voor de terbeschikkingstelling van frequenties.
Afdeling XVII. - Concessierecht.
Art. 25.[1 Voor het spectrum dat is toegewezen in de banden 1920-1980 MHz en 2110-2170
MHz, betaalt de 3G-operator een enige heffing dat is vastgelegd krachtens de bepalingen
van Hoofdstuk III en artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie.]1
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---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 21, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Afdeling XVIII. - Vergoeding van de vorige gebruiker van de frequentieband.
Art. 26. Op verzoek van het Instituut, neemt het Ministerie van Landsverdediging alle
maatregelen die nodig zijn voor de vrijmaking van de frequenties nodig voor het opzetten
van mobiele telecommunicatienetwerken van de derde generatie. De frequenties worden
vrijgemaakt binnen een maximumtermijn van één jaar vanaf het verzoek van het Instituut.
Het door de minister bepaalde bedrag van de schadeloosstelling dat verschuldigd is aan de
vorige gebruiker van de frequentieband is begrepen in het [ 1 enige heffing]1 dat de 3Goperator verschuldigd is overeenkomstig artikel 25.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 11, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>

HOOFDSTUK III. - Procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele
telecommunicatiesystemen van de derde generatie.
Afdeling I. - Doel van de procedure en terminologie.
Art. 27. § 1. De persoon die een vergunning wenst te verkrijgen om een netwerk op te
zetten en mobiele telecommunicatiediensten van de derde generatie te exploiteren, dient
zich kandidaat te stellen in de vorm en overeenkomstig de voorwaarden die in dit hoofdstuk
zijn vastgelegd.
§ 2. De [1 ...]1 vergunningen die worden toegekend hebben de eigenschappen vermeld in
artikel 22.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 22, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 28. § 1. De volgende begrippen worden voor de toepassing van dit hoofdstuk
gedefinieerd als volgt:
1° onrechtstreeks belang:
(i) het bezit van of het recht op de economische voor- en nadelen van een onrechtstreeks
belang aangehouden door een persoon, hierna genoemd " de eerste persoon ", via één of
meerdere andere personen in het maatschappelijk kapitaal, maatschappelijk fonds of een
bepaalde categorie van aandelen van een andere persoon, hierna genoemd " de tweede
persoon ", of;
(ii) het recht om dit onrechtstreeks belang te verwerven, of;
(iii) het recht om stemrecht uit te oefenen met betrekking tot zo een onrechtstreeks belang,
of;
(iv) het recht om stemrecht te verwerven met betrekking tot zo een onrechtstreeks belang.
Het onrechtstreeks belang van de eerste persoon in het maatschappelijk kapitaal, het
maatschappelijk fonds of een categorie van aandelen van de tweede persoon zal worden
berekend door het percentage aangehouden door de eerste persoon te vermenigvuldigen
met dat van elke tussenpersoon in de aanhoudingsketen met betrekking tot de tweede
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persoon, met dien verstande dat elk belang dat aan de eerste persoon controle verleent
over de tweede persoon of elke tussenpersoon, zal worden aangerekend als 100 %;
2° deelneming: de volgende rechten van een eerste persoon ten aanzien van een tweede
persoon:
(i) het bezit van of het recht op de economische voor- en nadelen van maatschappelijke
rechten die een bepaald percentage vertegenwoordigen van het totaal van het
maatschappelijk kapitaal, maatschappelijk fonds of van een bepaalde categorie van
aandelen van de tweede persoon, of;
(ii) het recht om maatschappelijke rechten te verwerven die, samen met de
maatschappelijke rechten waarover de eerste persoon reeds beschikt, een bepaald
percentage vertegenwoordigen van het totaal van het maatschappelijk kapitaal,
maatschappelijk fonds of van een bepaalde categorie van aandelen van de tweede persoon,
of;
(iii) het bezit van stemrechten die een bepaald percentage vertegenwoordigen van het
totaal van het maatschappelijk kapitaal, maatschappelijk fonds of van een bepaalde
categorie van aandelen van de tweede persoon, of;
(iv) het recht om stemrechten te verwerven die, samen met de stemrechten waarover de
eerste persoon reeds beschikt, een bepaald percentage vertegenwoordigen van het totaal
van het maatschappelijk kapitaal, maatschappelijk fonds of van een bepaalde categorie van
aandelen van de tweede persoon;
3° verbonden persoon: ten aanzien van een kandidaat, elke persoon:
(i) die controle heeft over deze kandidaat, of;
(ii) die een deelneming bezit van 10 % of meer in deze kandidaat en:
(a) vertrouwelijke informatie bezit over deze kandidaat, of;
(b) een akkoord heeft of ermee heeft ingestemd een akkoord te sluiten met deze kandidaat
of een lid van de relevante groep van zo een kandidaat om de kandidaat te financieren of op
eender welke wijze bij te staan bij de procedure tot toekenning van de vergunning, of;
(iii) die een onrechtstreeks belang bezit van 10 % of meer in deze kandidaat en:
(a) vertrouwelijke informatie bezit over deze kandidaat, of;
(b) een akkoord heeft of ermee heeft ingestemd een akkoord te sluiten om de kandidaat of
een lid van de relevante groep van zo een kandidaat te financieren of op eender welke wijze
bij te staan bij de procedure tot toekenning van de vergunning, of;
(iv) die controle heeft over, of over wie controle wordt uitgeoefend door een persoon
vermeld onder (i), (ii) of (iii), of;
(v) die onderworpen is aan de controle van een persoon die controle heeft over een
persoon vermeld onder (i), (ii) of (iii), of;
(vi) waarover de kandidaat controle heeft, of;
(vii) waarmee de kandidaat een consortium vormt in de zin van artikel 10 van het Wetboek
van vennootschappen, Boek I, Titel II, Hoofdstuk II, met dien verstande dat voor een
bepaling van de hoedanigheid van verbonden persoon, de minimum deelneming of het
minimum onrechtstreeks belang van 10 % zal worden herleid tot elk percentage hoger dan
0 % indien deze deelneming of dit onrechtstreeks belang in de kandidaat werd genomen
met het oog op de procedure tot toekenning van de vergunning;
4° geassocieerde bieder: een kandidaat, hierna te noemen kandidaat A, ten aanzien van een
andere kandidaat, hierna te noemen kandidaat B, indien:
(i) een verbonden persoon ten aanzien van kandidaat A tevens:
(a) een deelneming bezit van meer dan 15 % in kandidaat B, of;
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(b) een onrechtstreeks belang bezit van meer dan 15 % in kandidaat B, of;
(ii) een persoon die geen verbonden persoon is ten aanzien van enige andere kandidaat:
(a) een deelneming bezit van meer dan 15 % in beide kandidaten of een onrechtstreeks
belang bezit van meer dan 15 % in beide kandidaten, of;
(b) een deelneming bezit van meer dan 15 % in één van de kandidaten en een
onrechtstreeks belang bezit van meer dan 15 % in de andere kandidaat, of;
(iii) een verbonden persoon ten aanzien van kandidaat A en een verbonden persoon ten
aanzien van kandidaat B:
(a) beiden een deelneming of een onrechtstreeks belang bezitten van meer dan 15 % in
dezelfde 2G-operator of in een rechtspersoon die controle heeft over dezelfde 2G-operator,
of;
(b) ieder respectievelijk een deelneming van meer dan 15 % bezitten in een 2G-operator, of
in een rechtspersoon die controle heeft over deze 2G-operator, en een onrechtstreeks
belang van meer dan 15 % in deze 2G-operator, of in een rechtspersoon die controle heeft
over deze 2G-operator; of vice versa;
5° vertrouwelijke informatie: niet-publieke informatie van welke aard ook die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking heeft op een bod, hetzij in geschreven vorm hetzij mondeling,
op welke drager ook, die, indien zij publiek bekend zou worden gemaakt of bekend zou zijn
aan een kandidaat of een met hem verbonden persoon, naar alle waarschijnlijkheid, de
hoogte van de prijs die deze kandidaat zich voorneemt te betalen, zou beïnvloeden;
vertrouwelijk is in elk geval alle informatie over de strategische oriëntatie van een
kandidaat, diens biedstrategie en de prijs die een kandidaat bereid is te betalen, doch met
uitzondering van:
(i) informatie die algemeen bekend is of wordt wegens een andere oorzaak dan een
schending van de bepalingen van dit besluit door een kandidaat, een met hem verbonden
persoon of hun ingewijden;
(ii) informatie die een bestuurder of werknemer van een kandidaat of een met hem
verbonden persoon, hierna te noemen het eerste consortium, verkregen heeft voor de
datum waarop de kandidaat zijn kandidatuur indient en die betrekking heeft op een andere
kandidaat of een met hem verbonden persoon, hierna te noemen het tweede consortium,
waarin de betrokkene eveneens bestuurder of werknemer is en die werd meegedeeld
teneinde te beslissen of een lid van het eerste consortium al dan niet moet deelnemen als
lid van het tweede consortium;
(iii) informatie die voor de datum waarop de kandidaat zijn kandidatuur indient werd
verstrekt door het eerste consortium of hun ingewijden teneinde een lid van het tweede
consortium toe te laten te beslissen of zij al dan niet deel zullen uitmaken van het eerste
consortium;
(iv) informatie die redelijkerwijze noodzakelijk is voor onderhandelingen met het oog op het
afsluiten van een overeenkomst om nationale roaming toe te staan of te verkrijgen met het
oog op het verlenen van 3G-diensten;
6° ingewijde: een persoon:
(i) aan wie vertrouwelijke informatie is bekendgemaakt door een kandidaat of een met hem
verbonden persoon, of;
(ii) die ermee ingestemd heeft zulke kandidaat of een met hem verbonden persoon te
financieren of hem op enigerlei wijze bij te staan bij de procedure tot toekenning van de
vergunning;
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7° relevante verbonden persoon: ten aanzien van een kandidaat, een verbonden persoon
die:
(i) een deelneming of onrechtstreeks belang heeft in het aandelenkapitaal van een
kandidaat, of;
(i) stemrecht heeft in een kandidaat, of;
(iii) over vertrouwelijke informatie beschikt ten aanzien van een kandidaat, of;
(iv) ermee heeft ingestemd deze kandidaat of een met hem verbonden persoon te
financieren of hem op enigerlei wijze bij te staan bij de procedure tot toekenning van de
vergunning.
§ 2. Voor de doeleinden van de definities van onrechtstreeks belang, deelneming, relevante
verbonden persoon en controle, wordt:
(i) een voorwaardelijk recht op economische voor- en nadelen met betrekking tot
maatschappelijke rechten, of,
(ii) een voorwaardelijk belang in maatschappelijke rechten, of,
(iii) een voorwaardelijk recht om maatschappelijke rechten te verwerven, of,
(iv) een voorwaardelijk recht op stemrecht,
dat het gevolg is van een transactie die deel uitmaakt van een fusie of acquisitie beschreven
in (a) en (b) hierna slechts in aanmerking genomen:
(a) indien de transactie voorwaardelijk is ten aanzien van een fusie of overname of een
fusie- of overnamevoorstel, waarvoor een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke
goedkeuring door de bevoegde mededingingsrechtelijke autoriteiten moet worden
verleend en de hypothese onder (b) niet van toepassing is: op het ogenblik dat zulke
voorwaarde vervuld is of hiervan afstand werd gedaan;
(b) indien de transactie deel uitmaakt van een fusie of overname of een fusie- of
overnamevoorstel waartegen verzet werd aangetekend door bestuurders van een der
relevante partijen: op het ogenblik dat de transactie onvoorwaardelijk wordt of plaatsvindt.
§ 3. De beoordeling van deze elementen geschiedt met betrekking tot kandidaten wiens
kandidatuur in toepassing van artikel 37 ontvankelijk is verklaard, en op elk later ogenblik
van de procedure.
Art. 29. De kandidaten kunnen een verzoek om inlichtingen over de regels van de procedure
en de voorstelling van de kandidatuur aan het Instituut richten.
Elk verzoek om inlichtingen moet vergezeld gaan van een versie waaruit de identiteit van de
vraagsteller niet blijkt.
Het Instituut beantwoordt de vragen ten gronde slechts indien het van oordeel is dat het
antwoord bijdraagt tot het goede verloop van de procedure en de gelijkheid van kansen van
de kandidaten.
Het Instituut zal de vragen en de eventueel gegeven antwoorden bekendmaken in een
versie waaruit de identiteit van de vraagsteller niet blijkt.
Afdeling II. - Kandidatuur.
Art. 30. § 1. De kandidaat blijft door zijn kandidatuur gebonden vanaf haar indiening, en
met name tot:
(i) hem een vergunning wordt toegewezen, of;
(ii) hij zich op regelmatige wijze terugtrekt uit de procedure tot toekenning van de
vergunning, of;
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(iii) hij wordt uitgesloten van de procedure tot toekenning van de vergunning.
§ 2. Onverminderd §§ 3 en 4, mag de kandidaat geen enkele wijziging aanbrengen aan zijn
kandidatuur nadat hij deze kandidatuur heeft ingediend.
De kandidaat is verplicht het Instituut onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van
gebeurtenissen en feiten die een invloed hebben of zouden kunnen hebben op de
verklaringen die de kandidaat aflegde overeenkomstig artikel 33, § 2, 3° tot en met 5°.
§ 3. Wijzigingen in de aanhoudingsstructuur, zoals meegedeeld in artikel 33, § 2, 6°, van een
kandidaat of de met hem verbonden personen gedurende de procedure tot toekenning van
de vergunning zijn niet toegelaten. Onverminderd het voorgaande, mag een met een
kandidaat verbonden persoon zich terugtrekken uit de kandidaat zonder vervangen te
worden, en zijn fusies, acquisities, reorganisaties, herstructureringen of andere transacties,
met inbegrip van de oprichting van nieuwe vennootschappen of rechtspersonen, die de
kandidaat of een met hem verbonden persoon betreffen en die niet tot doel hebben het
creëren van een deelneming of onrechtstreeks belang met het oog op de procedure tot
toekenning van de vergunning, toegelaten.
§ 4. Indien deze toegelaten transacties tot gevolg hebben dat twee eerder onafhankelijke
kandidaten geassocieerde bieders, hierna te noemen associatieverhouding, of verbonden
personen, hierna te noemen controleverband, worden, stellen de betrokken kandidaten het
Instituut onmiddellijk schriftelijk in kennis van hun controleverband of
associatieverhouding, alsook in detail van de vorm ervan en van de wijze waarop deze
relatie is ontstaan. De betrokken kandidaten of de met hen verbonden personen
reorganiseren hun respectieve groepen om het controleverband of de associatieverhouding
te elimineren binnen 3 werkdagen volgend op zulke kennisgeving, of binnen een langere
periode toegestaan door [1 het Instituut]1.
Schending van de bepalingen van dit artikel leidt tot de uitsluiting van de betreffende
kandidaten.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 23, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 31. _ Enkel een rechtspersoon kan een kandidatuur indienen.
Art. 32. De 2G-operator die kandidaat is of die behoort tot de relevante groep van een
kandidaat verbindt er zich toe artikel 5 na te leven en ondertekent daartoe de verklaring
bedoeld in artikel 33, § 2, 12°.
Art. 33.
§ 1. De kandidatuur moet ingediend worden op de volgende wijze:
1° op werkdagen tussen 9 en 17 uur, en uiterlijk op de datum en het uur door [ 1 het
Instituut]1 bepaald en [1 op het website van het Instituut]1 bekendgemaakt;
2° bij het Instituut [1 ...]1 tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
3° in tien exemplaren, met aanduiding van een origineel exemplaar dat medeondertekend
wordt door de gemachtigde vertegenwoordigers van alle personen in wiens naam de
kandidaat optreedt.
§ 2. De kandidatuur moet de volgende gegevens bevatten:
1° het adres, telefoon- en faxnummer in België waarop de kandidaat op werkdagen, tussen
8 en 19 uur, bereikt kan worden, en dat voor deze procedure geldt als het officiële adres
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van de kandidaat met de bedoeling er documenten af te leveren, kennisgevingen te doen
geworden en betekeningen te verrichten;
2° de namen, titels, hoedanigheden en handtekeningen van drie personen die wettelijk
bevoegd zijn om de kandidaat ten volle te vertegenwoordigen krachtens de wet of de
statuten van de kandidaat voor alle handelingen die verband kunnen hebben met de
procedure tot toekenning van de vergunning;
3° de statuten van de kandidaat of, bij gebreke daarvan equivalente documenten die de
werking van de kandidaat regelen;
4° het bewijs, of indien een dergelijk bewijs niet uitgereikt wordt in het land waar de zetel
van de kandidaat gevestigd is, een verklaring onder ede dat de kandidaat en, in
voorkomend geval, de ondernemingen die deel uitmaken van de kandidaat:
1. niet in staat van faillissement of van vereffening of een gelijkaardige toestand verkeert of
verkeren, en;
2. geen aangifte heeft of hebben gedaan van faillissement en niet in een
vereffeningsprocedure of procedure van gerechtelijk akkoord betrokken is of zijn, en niet in
een gelijkaardige procedure volgens een buitenlandse reglementering betrokken is of zijn;
5° een lijst van ingewijden van de kandidaat;
6° een gedetailleerd, duidelijk en volledig overzicht van de aanhoudingsstructuur van de
kandidaat met, in voorkomend geval, vermelding van elk van de volgende gegevens: alle
met de kandidaat verbonden personen, met voor elk van hen, opgave van het verband dat
uitlegt waarom deze personen verbonden personen zijn ten opzichte van de kandidaat,
zowel als, indien toepasselijk, een lijst van de relevante verbonden personen en, indien deze
gekend zijn, geassocieerde bieders;
7° het ondertekende attest van conformiteit van de kandidaat bedoeld in bijlage 1;
8° het bewijs van de betaling van het bedrag overeenkomstig artikel 34;
9° het bankrekeningnummer van de kandidaat waarop het bedrag overeenkomstig artikel
34 kan teruggestort worden indien de kandidaat geen vergunning verkrijgt;
10° de IMT-2000 norm die de kandidaat zal gebruiken;
11° het bewijs van betaling van de rechten bedoeld in artikel 10;
12° voorzover van toepassing: de verklaring met betrekking tot de nationale roaming
ondertekend overeenkomstig artikel 32, hetzij door de kandidaat als hij een 2G-operator is,
hetzij door de 2G-operator die behoort tot de relevante groep van de kandidaat, bedoeld in
bijlage 2;
13° de namen, titels en hoedanigheden van de bestuurders en de directieleden van de
kandidaat.
§ 3. Het Instituut kan aanwijzingen met betrekking tot de kandidaatstelling vastleggen en
publiceren.
§ 4. Het Instituut controleert of de kandidaturen volledig zijn. [ 1 ...]1 [1 ...]1
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 24, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 34. § 1. De kandidaat betaalt een bedrag ten belope van [1 1 miljoen euro]1. Deze
waarborg moet uiterlijk op de datum van indiening van de kandidaturen, onvoorwaardelijk,
onherroepelijk, in opeisbare sommen en in euro, ten voordele van de Belgische Staat
gestort zijn bij de Nationale Bank van België, op rekening bekendgemaakt door [1 het
Instituut]1.
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§ 2. De waarborg brengt intrest op tegen EONIA-rentevoet. De intresten worden
gekapitaliseerd op de laatste werkdag van het Europese betalingssysteem TARGET van elke
maand. De waarborg van de kandidaten die een vergunning verkrijgen, brengt intrest op tot
en met de dag voorafgaand aan de dag waarop [2 het Instituut]2 de kandidaat er kennis van
geeft dat hij een vergunning verkregen heeft overeenkomstig artikel 64. De waarborg van
de kandidaten die geen vergunning verkrijgen, brengt intrest op tot en met de dag
voorafgaand aan de dag waarop hij wordt teruggestort.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 25, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
(2)<KB 2010-12-22/37, art. 26, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 35. § 1. Een kandidaat die aan de ontvankelijkheidsvereisten van de artikelen 31, 32, 33
en 34 voldoet, zal niet worden toegelaten tot de toewijzing bij opbod indien:
(i) deze kandidaat een verbonden persoon is in verhouding tot een andere kandidaat, of,
(ii) indien er ten aanzien van deze kandidaat een relevante verbonden persoon bestaat die
tevens een relevante verbonden persoon is ten aanzien van een andere kandidaat,
tenzij:
(a) [1 het Instituut]1 toepassing maakt van de vrijstelling overeenkomstig artikel 39, of;
(b) één van de kandidaten die zich in de situatie van het eerste lid bevindt zijn kandidatuur
intrekt binnen de termijn die [1 het Instituut]1 vaststelt, of;
(c) kandidaten zich op zodanige wijze reorganiseren dat zij niet onder het toepassingsgebied
van dit artikel vallen binnen de termijn die minister vaststelt.
§ 2. [1 het Instituut]1 stelt de kandidaten die zich in de hypothesen onder (i) en (ii) bevinden
in kennis van hun uitsluiting, vrijstelling of de termijn waarover zij beschikken om zich terug
te trekken of zich te reorganiseren.
Indien [1 het Instituut]1 de kandidaten een termijn geeft om zich te reorganiseren, deelt hij
de kandidaten die zich niet terugtrokken bij het verstrijken van de termijn zijn beslissing
mee omtrent hun deelname of uitsluiting van de toewijzing bij opbod.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 26, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 36. Het Instituut onderzoekt of de ingediende kandidaturen ontvankelijk zijn op basis
van de artikelen 31, 32, 33, 34 en 35 en [1 ...]1.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 27, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 37. [1 ...]1
[1 Het Instituut]1brengt de beslissing omtrent de ontvankelijkheid van zijn kandidatuur ter
kennis van elke kandidaat. Aan de ontvankelijk bevonden kandidaten, verstrekt [ 1 het
Instituut]1 gelijktijdig een lijst van alle ontvankelijk bevonden kandidaten, samen met de
informatie die elk van de ontvankelijke kandidaten bij zijn kandidatuur heeft ingediend, in
toepassing van artikel 33, § 2, 6°.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 28, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 38. Onverminderd de opgave van bijlage 1 overeenkomstig artikel 33, § 2, 6°, bevestigt
elke ontvankelijk bevonden kandidaat, binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de
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kennisgeving bedoeld in artikel 37, tweede lid, aan het Instituut, per aangetekend schrijven
en per fax, door middel van een verklaring onder ede, of hij al dan niet een geassocieerde
bieder is, en, in voorkomend geval, in verhouding tot welke kandidaten hij een
geassocieerde bieder is.
Niet-naleving van deze kennisgevingsverplichting, of een valse kennisgeving leiden tot de
uitsluiting van rechtswege van de kandidaat van de procedure tot toekenning van de
vergunning.
Na ontvangst van de kennisgeving overeenkomstig het eerste lid, brengt het Instituut
schriftelijk ter kennis van de ontvankelijk bevonden kandidaten welke kandidaten aan de
eerste fase van de toewijzing bij opbod moeten deelnemen.
[1 Het Instituut kan tevens de ontvankelijk verklaarde kandidaten die geassocieerde bieders
verzoeken te kiezen welke onder hen zal deelnemen aan de toewijzingsprocedure.
Overeenkomstig artikel 50, tweede lid, zal de gekozen kandidaat rechtsreeks worden
toegelaten tot de tweede fase. Bij gebrek aan een dergelijke keuze worden alle betrokken
kandidaten uitgesloten van de procedure.]1
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 30, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 39. Het is [1 het Instituut]1 op elk ogenblik toegestaan geen rekening te houden met het
feit dat een kandidaat of een of meerdere van diens verbonden personen, een verbonden
persoon is ten aanzien van een andere kandidaat of een of meerdere van diens verbonden
personen, hierna te noemen het controleverband, of het feit dat een kandidaat een
geassocieerde bieder is ten aanzien van een andere kandidaat, hierna te noemen de
associatieverhouding, indien al de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
(i) het controleverband of de associatieverhouding is van tijdelijke aard, en;
(ii) het controleverband of de associatieverhouding werd niet tot stand gebracht met het
oog op de procedure tot toekenning van de vergunning, en;
(iii) aangepaste maatregelen werden getroffen die door [ 1 het Instituut]1 voldoende werden
bevonden teneinde te verzekeren dat:
(a) geen van de kandidaten een beslissende invloed kan uitoefenen op de andere kandidaat
of met deze laatste verbonden personen of geassocieerde bieders, die tot gevolg zou
hebben dat de oriëntatie van het beleid van deze kandidaat wordt bepaald overeenkomstig
de instructies van een andere kandidaat, en;
(b) geen met meer dan één kandidaat verbonden persoon een beslissende invloed kan of
zal uitoefenen op de oriëntatie van het beleid van twee of meerdere kandidaten, en;
(c) geen van de kandidaten vertrouwelijke informatie verkrijgt of doorgeeft aan de andere
kandidaat, en;
(d) geen van de met de kandidaten verbonden personen vertrouwelijke informatie verkrijgt
of doorgeeft aan de andere kandidaat.
[1 Het Instituut]1 deelt de kandidaat mee of in zijn geval toepassing wordt gemaakt van de
vrijstelling.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 29, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 40. De waarborg, inbegrepen de intrest, van de onontvankelijk bevonden kandidaten
wordt op hun rekening teruggestort die werd meegedeeld overeenkomstig artikel 33, § 2,
9°.
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Afdeling III. - Procedure van de toewijzing bij opbod.
Onderafdeling I. - Principes, communicatie, organisatie en vertrouwelijke informatie.
Art. 41. Een kandidaat kan slechts op één vergunning tegelijk bieden en kan slechts één
vergunning toegekend krijgen.
Art. 42. Het Instituut bepaalt de wijze van communicatie tussen het Instituut en de
kandidaten tijdens de toewijzing bij opbod.
Art. 43. Elke kandidaat onthoudt zich van elke gedraging of bekendmaking die het goede en
ordelijke verloop van de toewijzing bij opbod verstoort.
Art. 44. § 1. Elke kandidaat, de met hem verbonden personen en zijn ingewijden onthouden
zich, op straffe van uitsluiting van de kandidatuur, van de uitwisseling van vertrouwelijke
informatie en van afspraken met andere kandidaten of met met andere kandidaten
verbonden personen, en van elke andere handeling die de uitkomst van de procedure kan
beïnvloeden of die afbreuk kan doen aan de mededinging in de toewijzing bij opbod.
§ 2. Elke kandidaat, de met hem verbonden personen en zijn ingewijden onthouden zich
ervan, op straffe van uitsluiting van de kandidaat, een overeenkomst te sluiten of toe te
laten, of een afspraak te maken of toe te laten met een leverancier van uitrusting of van
software die:
(i) enige beperking aan de leverancier oplegt, of zou opleggen, met betrekking tot de aard
of de hoeveelheid eindapparatuur of met betrekking tot de aard of de hoeveelheid
uitrusting of software die deze levert of aanbiedt te leveren aan een andere kandidaat met
de bedoeling een netwerk te plannen, bouwen of beheren in overeenstemming met één
van de vergunningen, of;
(ii) enige beperking oplegt, of zou opleggen, met betrekking tot de prijzen of andere
voorwaarden waartegen hij de uitrusting of software levert of aanbiedt te leveren, met de
bedoeling, zoals aangeduid in (i), tegenover enige andere kandidaat.
Indien een directeur of werknemer van een kandidaat of van een verbonden persoon ten
aanzien van een kandidaat, tevens een directeur of werknemer is van een andere kandidaat
of van een met een andere kandidaat verbonden persoon, verzekeren deze kandidaten,
onverminderd artikel 62 en op straffe van uitsluiting van de kandidaten, dat deze persoon:
(i) niet betrokken is bij de voorbereiding van beide kandidaten of van hun respectieve
verbonden personen op de toewijzing bij opbod;
(ii) geen vertrouwelijke informatie bezit of verkrijgt met betrekking tot beide kandidaten of
hun respectieve verbonden personen;
(iii) geen vertrouwelijke informatie van de ene kandidaat of de met deze kandidaat
verbonden personen of zijn ingewijden doorgeeft aan de andere kandidaat of de met de
andere kandidaat verbonden personen of zijn ingewijden.
Art. 45. [1 Het Instituut]1 behoudt zich het recht voor slechts een toewijzing bij opbod te
organiseren wanneer het aantal ontvankelijk bevonden kandidaten voor de tweede fase van
de toewijzing bij opbod hoger is dan het aantal toe te kennen vergunningen.
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Indien [1 het Instituut]1 de procedure stopzet, stelt het Instituut alle kandidaten hiervan
schriftelijk in kennis, en wordt de waarborg, inbegrepen de intrest, van de kandidaten
teruggestort overeenkomstig artikel 33, § 2, 9°.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 29, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 46. Na de kennisgeving bedoeld in artikel 38, stelt het Instituut de kandidaten
schriftelijk in kennis van:
1° een set van genummerde paswoorden, telefoonnummers en elke andere relevante
informatie die de kandidaat dient te gebruiken om een bod uit te brengen en te bewijzen
dat elke mededeling die hij in het kader van de toewijzing bij opbod doet van hem
afkomstig is;
2° het al dan niet organiseren van de eerste fase van de toewijzing bij opbod en, in
voorkomend geval, welke kandidaten daaraan deelnemen, alsook het tijdstip van begin en
einde van de eerste ronde van de eerste fase en de volgorde waarin geboden moet worden;
3° indien de eerste fase niet wordt georganiseerd, het tijdstip van begin en einde van de
eerste ronde van de tweede fase;
4° in voorkomend geval, eventueel de overige inlichtingen en documenten die de kandidaat
nodig heeft om te kunnen deelnemen aan de toewijzing bij opbod.
Art. 47. De kandidaat dient zijn bod op de door het Instituut aangegeven wijze uit te
brengen binnen de vastgelegde duur van elke ronde.
[1 ...]1
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 31, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 48. Elke kandidaat is onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bod gebonden tot:
(i) in de eerste fase van de toewijzing bij opbod:
(a) hij een regelmatig bindend hoger bod uitbrengt, of;
(b) hem ter kennis is gebracht dat hij niet mag deelnemen aan de tweede fase
overeenkomstig artikel 54;
(ii) in de tweede fase van de toewijzing bij opbod, een andere kandidaat een regelmatig
bindend hoger bod uitbrengt op dezelfde vergunning.
Art. 49. <Opgeheven bij KB 2010-12-22/37, art. 32, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Onderafdeling II. - Eerste fase van de toewijzing bij opbod.
Art. 50. Kandidaten wiens kandidatuur ontvankelijk werd verklaard, en die geassocieerde
bieders zijn en hiervan, overeenkomstig artikel 38, tijdig kennis hebben gegeven, nemen
deel aan de eerste fase van de toewijzing bij opbod.
[1 Het Instituut kan beslissen om geen eerste fase te organiseren en rechtstreeks aanvangen
met de tweedefase.
De in het eerste lid aangeduide kandidaten kiezen op verzoek van het Instituut welke onder
hen zal deelnemen aan de toewijzingsprocedure. Het gekozen kandidaat wordt rechtsreeks
toegelaten tot de tweede fase van de toewijzing. Bij gebrek aan een dergelijke keuze
worden alle betrokken kandidaten uitgesloten van de procedure.]1
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Indien er geen geassocieerde bieders zijn, wordt de eerste fase van de toewijzing bij opbod
niet georganiseerd, en wordt aangevangen met de tweede fase.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 33, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 51. De eerste fase van de toewijzing bij opbod bestaat uit één of meerdere
subtoewijzingen bij opbod. Per groep van geassocieerde bieders wordt een subtoewijzing
bij opbod georganiseerd. Het Instituut deelt aan de betrokken kandidaten mee in welke
subtoewijzing bij opbod en in welke volgorde zij een bod moeten uitbrengen.
Art. 52. § 1. Tijdens zijn ronde(s), meegedeeld door het Instituut overeenkomstig artikel 46,
2°, brengt de kandidaat telkens het zijn beurt is, een bod uit of trekt hij zich definitief en
onherroepelijk terug uit de subtoewijzing bij opbod.
§ 2. Na een ronde en voor de start van de volgende ronde, brengt het Instituut de volgende
gegevens ter kennis van elke kandidaat die aan die subtoewijzing bij opbod deelneemt:
1° het bod gemaakt in de vorige ronde van die subtoewijzing bij opbod;
2° welke kandidaten zich uit de toewijzing bij opbod teruggetrokken hebben;
3° welke kandidaten van de toewijzing bij opbod uitgesloten werden;
4° het tijdstip waarop de volgende ronde zal starten;
5° het tijdstip waarop de volgende ronde zal eindigen;
6° welke kandidaat aan de volgende ronde moet deelnemen;
7° het minimum- en maximumbod in de volgende ronde, bepaald overeenkomstig § 3.
Na een ronde en voor de start van de volgende ronde, brengt het Instituut de kandidaat die
in de volgende ronde moet deelnemen het nummer van het in de volgende ronde te
gebruiken paswoord ter kennis.
§ 3. Het minimumbod in de eerste ronde van elke subtoewijzing bij opbod van de eerste
fase is gelijk aan het minimum [2 enige heffing]2.
Na de eerste ronde van elke subtoewijzing bij opbod, en daarna voor de start van elke
ronde van de subtoewijzing bij opbod, bepaalt het Instituut per subtoewijzing per opbod
het minimumbod en maximumbod voor die ronde, op basis van de volgende principes:
1. het minimumbod is gelijk aan het hoogste regelmatige bod, verhoogd met 0 tot [ 1 10 %]1;
2. het maximumbod is gelijk aan het hoogste regelmatige bod, verhoogd met 0 tot 50 %.
§ 4. Na elke ronde, en voor de in § 2 bedoelde kennisgeving, gaat het Instituut per
subtoewijzing bij opbod na of een geassocieerde bieder die nog een bod mag uitbrengen in
de subtoewijzing bij opbod, nog steeds als een geassocieerde bieder ten aanzien van de
overige geassocieerde bieders van dezelfde toewijzing bij opbod dient beschouwd te
worden. Indien dat niet het geval is, wordt zulks geacht een terugtrekking uit de eerste fase
van de toewijzing bij opbod uit te maken en zullen de kandidaten die niet langer
geassocieerde bieders zijn in aanmerking komen om te worden toegelaten tot de tweede
fase van de toewijzing bij opbod overeenkomstig artikel 53.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 34, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
(2)<KB 2010-12-22/37, art. 11, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Onderafdeling III. - Tweede fase van de toewijzing bij opbod.
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Art. 53. Kandidaten die ontvankelijk bevonden zijn volgens de artikelen 31, 32, 33, 34 en 35
en die worden toegelaten tot de tweede fase van de toewijzing bij opbod, zijn kandidaten
die geen geassocieerde bieders zijn en niet dienden deel te nemen aan de eerste fase van
de toewijzing bij opbod; en, in de volgende rangorde, kandidaten die:
1° geassocieerde bieders zijn die overbleven na de laatste ronde (van elke subtoewijzing bij
opbod) van de eerste fase van de toewijzing bij opbod;
2° geassocieerde bieders zijn die geacht worden zich teruggetrokken te hebben uit de
eerste fase doordat zij niet langer geassocieerde bieders zijn ten aanzien van een andere
kandidaat;
3° geassocieerde bieders zijn die zich teruggetrokken hebben uit de eerste fase en minstens
één bod uitgebracht hebben, en die:
(i) geen geassocieerde bieder zijn ten opzichte van de in 1° en 2° genoemde kandidaten;
(ii) het hoogste regelmatig bod hebben uitgebracht in vergelijking met de met hen
geassocieerde bieders die onder onderdeel 3° vallen;
4° geassocieerde bieders zijn die zich teruggetrokken hebben uit de eerste fase zonder enig
bod uitgebracht te hebben, en die:
(i) geen geassocieerde bieders zijn ten opzichte van de in 1°, 2° en 3° genoemde kandidaten;
(ii) werden uitgekozen door [1 het Instituut]1 bij loting;
(iii) geen geassocieerde bieders zijn met de kandidaten die eerst werden uitgeloot om te
worden toegelaten tot de tweede fase van de toewijzing bij opbod op grond van onderdeel
4°.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 29, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 54. Voor de aanvang van de tweede fase van de toewijzing bij opbod brengt het
Instituut de kandidaten de volgende gegevens ter kennis:
1° welke kandidaten deelnemen aan de tweede fase van de toewijzing bij opbod;
2° het tijdstip van het begin van de eerste ronde, dat minstens drie werkdagen na deze
kennisgeving zal vallen;
3° het tijdstip van het einde van de eerste ronde;
4° het aangepast minimumbod per kandidaat ten gevolge van de eerste fase van de
toewijzing bij opbod;
5° het nummer van het te gebruiken paswoord in de eerste ronde.
Art. 55. § 1. Het Instituut beslist hoeveel ronden er per dag georganiseerd worden. In
principe, is er elke werkdag minstens één ronde. Het Instituut mag evenwel, mits
kennisgeving aan de kandidaten, beslissen op bepaalde werkdagen geen ronde te
organiseren.
§ 2. Zodra er zes of minder kandidaten zijn, kan een kandidaat een rustdag aanvragen na
een ronde. Indien het verzoek voor 14 uur wordt ontvangen, geldt het voor de resterende
duur van die werkdag. Indien het verzoek na 14 uur wordt ontvangen, geldt het verzoek
voor de resterende duur van die werkdag en voor de volgende werkdag. Het Instituut kent
de rustdag op aanvraag toe en geeft er onmiddellijk kennis van aan al de kandidaten.
Een kandidaat kan slechts tweemaal om een rustdag verzoeken.
§ 3. In elke ronde, moet elke kandidaat, met uitzondering van de kandidaat kandidaten die
het hoogste regelmatig bod voor die een vergunning uitbrachten in na de vorige ronde, het
Instituut in kennis stellen van:
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1° een of meer biedingenzijn bod met aanduiding van de beoogde vergunning,
overeenkomstig artikel 56, §§ 1 en 2, of;
2° zijn terugtrekking uit de bieding, overeenkomstig artikel 56, § 3, of;
3° zijn beroep op een paskaart, overeenkomstig artikel 56, § 4.
Elke kandidaat die na de voorgaande ronde het hoogste regelmatige bod uitbrengt op een
bepaalde vergunning, mag enkel aan het Instituut een of meer biedingen kennisgeven voor
vergunningen waarvoor deze kandidaat niet het hoogste regelmatige bod heeft.
De kandidaat die in een ronde het hoogste regelmatige bod uitbrengt op een bepaalde
vergunning, mag in de daaropvolgende rondes geen van de drie meldingen voorzien in het
eerste lid uitbrengen, totdat een andere kandidaat een hoger regelmatig bod heeft
uitgebracht op die bepaalde vergunning.
Onverminderd het vorige lid, wordt een kandidaat die niet het hoogste regelmatige bod
heeft uitgebracht voor een vergunning en die nalaat één van de drie meldingen uit te
brengen binnen de door het Instituut opgegeven duur van die ronde, geacht een paskaart
gebruikt te hebben, zo de betrokken kandidaat nog paskaarten heeft overeenkomstig
artikel 56, § 4. Indien de kandidaat geen paskaarten meer heeft, wordt hij geacht zich
teruggetrokken te hebben uit de toewijzing bij opbod.
§ 4. De kandidaten die reeds deelnamen aan de eerste fase van de toewijzing bij opbod
moeten in de eerste ronde van de tweede fase van de toewijzing bij opbod een bod
uitbrengen dat gelijk is aan of hoger dan hun laatste bod in de eerste fase; bij gebreke
daaraan worden zij geacht een bod uitgebracht te hebben gelijk aan hun hoogste bod in de
eerste fase, op een vergunning die [1 het Instituut]1 aanduidt middels loting.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 29, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 56. § 1. Elk bod identificeert een specifieke vergunning en bepaalt het bedrag van het
bod en de informatie vereist om de kandidaat te kunnen identificeren.
Onverminderd artikel 55, § 4, is het minimumbod in de eerste ronde gelijk aan het
minimum [2 enige heffing]2.
§ 2. Het Instituut bepaalt het maximumbod per vergunning voor de eerste ronde. Het
maximumbod per vergunning voor een ronde is gelijk aan het minimum [ 2 enige heffing]2,
verhoogd met 0 tot 50 %, uitgezonderd voor kandidaten die in de eerste fase een bod
uitbrachten dat hoger is dan het op deze wijze vastgestelde maximumbod.
Voorafgaand aan de start van de tweede en elke daarop volgende ronde bepaalt het
Instituut het minimumbod en maximumbod per vergunning voor die ronde, met
inachtneming van de volgende beginselen:
1. het minimumbod per vergunning is gelijk aan het hoogste regelmatige bod op die
vergunning, verhoogd met 0 tot [1 10 %]1;
2. het maximumbod per vergunning is gelijk aan het hoogste regelmatige bod op die
vergunning, verhoogd met 0 tot 50 %.
§ 3. Elke kandidaat, met uitzondering van de kandidaten die het hoogste regelmatige bod
op een bepaalde vergunning uitbrachten, mag zich in een volgende ronde uit de toewijzing
bij opbod terugtrekken. Deze terugtrekking is definitief en onherroepelijk.
§ 4. Elke kandidaat, met uitzondering van de kandidaten die het hoogste regelmatige bod
op een bepaalde vergunning uitbrachten, mag een beroep doen op een paskaart als
alternatief voor een bod of terugtrekking. Een kandidaat mag in totaal maximaal driemaal
passen tijdens de tweede fase van de toewijzing bij opbod.
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---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 34, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
(2)<KB 2010-12-22/37, art. 11, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 57. Na elke ronde, brengt het Instituut de overblijvende kandidaten de volgende
gegevens ter kennis met betrekking tot de vorige ronde:
1° het hoogste bod per vergunning, en de identiteit van de kandidaat die het bod uitbracht;
2° de overige biedingen per vergunning en de identiteit van de kandidaten die de biedingen
uitbrachten;
3° welke kandidaten zich hebben teruggetrokken;
4° welke kandidaten een beroep op een paskaart hebben gedaan;
5° welke kandidaten van de toewijzing bij opbod werden uitgesloten;
6° het tijdstip van begin en einde van de volgende ronde;
7° welke kandidaten aan de volgende ronde mogen deelnemen;
8° het minimum- en maximumbod per vergunning in de volgende ronde;
9° het nummer van het in de volgende ronde te gebruiken paswoord.
Art. 58. Indien in een ronde twee of meer kandidaten hetzelfde hoogste bod op een
bepaalde vergunning uitbrengen, bepaalt het Instituut via loting wie van deze kandidaten
geacht wordt het hoogste bod op die bepaalde vergunning in die ronde te hebben
uitgebracht.
Art. 59. De laatste ronde is de ronde, op het einde waarvan geen enkele kandidaat het
Instituut in kennis stelt van een bod of zijn beroep op een paskaart.
Art. 60. Na de laatste ronde, stelt het Instituut het hoogste bod per vergunning vast. Dit
bedrag per vergunning is het [2 enige heffing]2 bedoeld in artikel 25.
De kandidaten worden hiervan na het einde van de laatste ronde in kennis gesteld.
Het Instituut stelt een verslag op van het verloop van de toewijzing bij opbod [ 1 ...]1.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 29, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
(2)<KB 2010-12-22/37, art. 11, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Onderafdeling IV. - Praktische organisatie van en toezicht op de procedure tot toekenning
van de vergunning.
Art. 61. Het Instituut staat in voor het ordelijk verloop en de praktische organisatie van de
procedure tot toekenning van de vergunning; het Instituut kan daartoe alle nuttige
maatregelen nemen.
Art. 62. § 1. Het Instituut stelt inbreuken vast die leiden tot nietigheid van het bod of
uitsluiting van de procedure tot toekenning van de vergunning, [ 1 ...]1. [1 Het Instituut]1
beslist in elk geval tot uitsluiting van de kandidaat indien:
1. de kandidaat een inbreuk maakt op artikel 44, of;
2. de kandidaat op enige andere wijze het verloop van de procedure tot toekenning van de
vergunning manipuleert of daartoe pogingen onderneemt.
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§ 2. Bovendien dient het Instituut in dit geval eveneens klacht in bij de bevoegde
mededingingsautoriteiten, en legt het klacht met burgerlijke partijstelling neer in handen
van de bevoegde onderzoeksrechter.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 35, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Afdeling IV. - Toekenning van de vergunningen.
Art. 63. [1 Het Instituut verleent de vergunning aan de kandidaat die voor die vergunning
het hoogste bod heeft uitgebracht.
Deze beslissing wordt onverwijld ter kennis gebracht van de kandidaat. Het Instituut geeft
elke operator kennis van zijn vergunning en van het op rekening van het Instituut te betalen
saldo.]1
De waarborg, inbegrepen de intrest, van de kandidaten waaraan geen vergunning wordt
toegekend, wordt op hun rekening teruggestort, meegedeeld overeenkomstig artikel 33, §
2, 9°.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 36, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 64. [1 De operator betaalt de enige heffing bedoeld in artikel 60, verminderd met de
garantie, met inbegrip van de interesten conform artikel 30 van de wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie.]1
[1 De 3G-operator die op 1 januari 2010 nog geen 3G-operator was en die frequentieblok
1950,1-1955,1/2140,1-2145,1 MHz toegewezen krijgt, kan 4,8 MHz duplex toegewezen
krijgen in de banden 880-915 MHz en 925-960 MHz. Hij meldt binnen 30 dagen na de
kennisgeving vermeld in artikel 63 aan het Instituut of hij al dan niet van deze mogelijkheid
gebruik wil maken. Indien de operator daarvoor opteert, worden hem ook frequenties
toegewezen overeenkomstig artikel 8, § 2bis, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997
betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS1800-mobilofonie-netten.]1
Binnen vijftien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de vergunning, bevestigt de
vergunde operator formeel zijn akkoord met de voorwaarden van de vergunning.
Niet-betaling, laattijdige of onvolledige betaling van het saldo van het [ 2 enige heffing]2
houdt het verval van rechtswege van de vergunning in. In dat geval, kan de minister aan de
Ministerraad voorstellen een nieuwe procedure tot toekenning van de vergunning te
organiseren voor die vergunning, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit. De van de
vergunning vervallen verklaarde kandidaat en elke met hem verbonden persoon is van
deelname aan deze procedure uitgesloten.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 37, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
(2)<KB 2010-12-22/37, art. 11, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.
Art. 65. Indien dit door onvoorziene omstandigheden of het algemeen belang
gerechtvaardigd wordt, kan [1 ...]1 het Instituut, besluiten de procedure bedoeld in
Hoofdstuk III te schorsen of stop te zetten. De kandidaten worden hiervan onverwijld
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schriftelijk in kennis gesteld en in geval van stopzetting wordt hun waarborg, inbegrepen de
intrest, onverwijld teruggestort.
---------(1)<KB 2010-12-22/37, art. 38, 005; Inwerkingtreding: 04-02-2011>
Art. 66. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.
Art. 67. Onze minister bevoegd voor telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Brussel, 18 januari 2001.
ALBERT
Van Koningswege:
De Minister van Telecommunicatie,
R. DAEMS
BIJLAGEN.
Art. N1. Bijlage 1. - Attest van conformiteit van de kandidaat.
De kandidaat waarborgt en verklaart:
(i) dat de kandidaat, overeenkomstig de wetgeving waaraan hij onderworpen is, bevoegd is
om aan de procedure tot toekenning van de vergunning deel te nemen en beschikt over alle
noodzakelijke toestemmingen, toelatingen en goedkeuringen, uitgezonderd deze die,
krachtens een wet of reglement, slechts zullen worden verkregen nadat de resultaten van
de procedure gekend zijn;
(ii) dat de kandidaat kennis heeft genomen van en in staat is om de bepalingen en
voorwaarden van de vergunning, die uitgereikt zal worden naar aanleiding van deze
procedure, na te leven;
(iii) dat, voorzover de kandidaat en een met hem verbonden persoon weet of behoort te
weten, de feitelijke informatie voorzien in of ter ondersteuning van de kandidatuur op alle
materiële punten waarachtig, correct en volledig is, en elke erin uitgedrukte opinie een
eerlijk verkondigde mening is;
(iv) dat de kandidaat zich sterk maakt dat alle met hem verbonden personen en ingewijden
de bepalingen 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 zullen naleven;
(v) dat noch de kandidaat noch de met hem verbonden personen hun gedrag zullen
afstemmen of pogen af te stemmen op een andere kandidaat of enige andere persoon die
een met een andere kandidaat verbonden persoon is. Ook zullen ze op geen enkele andere
wijze de uitkomst van de procedure tot toekenning van de vergunning manipuleren of
proberen te manipuleren. De kandidaat bevestigt en verzekert dat hij vanaf de indiening
van zijn kandidatuur geen vertrouwelijke informatie aan een andere kandidaat zal onthullen
en er zich van zal onthouden vertrouwelijke informatie met betrekking tot een andere
kandidaat op te sporen;
(vi) dat noch de kandidaat noch de met hem verbonden personen een overeenkomst
hebben afgesloten of zullen afsluiten, of een afspraak hebben gemaakt of zullen maken met
een andere kandidaat of met een met een andere kandidaat verbonden persoon om hun
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gedrag op elkaar af te stemmen of op enige andere wijze de uitkomst van de procedure tot
toekenning van de vergunning te manipuleren of te proberen te manipuleren;
(vii) dat noch de kandidaat noch de met hem verbonden personen een exclusieve
overeenkomst met het oog op de procedure tot toekenning van de vergunning aangegaan
zijn of voornemens zijn om een exclusieve overeenkomst aan te gaan die de mogelijkheid
van een andere kandidaat om een netwerk op te bouwen en te exploiteren, zou kunnen
beperken of de middelen tot uitbouw van hun diensten zou beperken;
(viii) dat, voorzover hij weet of behoort te weten, waarbij hij alle redelijkerwijs te
verwachten inlichtingen heeft ingewonnen, geen enkele relevante verbonden persoon van
de ene kandidaat een relevante verbonden persoon van een andere kandidaat is;
(ix) dat, voorzover hij weet of behoort te weten, waarbij hij alle redelijkerwijs te verwachten
inlichtingen heeft ingewonnen, geen enkele persoon die een bestuurder of werknemer of
lid is van één kandidaat of een verbonden persoon ten aanzien van één kandidaat, en die
tegelijkertijd een bestuurder of werknemer of lid is van een andere kandidaat of een
verbonden persoon ten aanzien van een andere kandidaat:
(a) deelgenomen heeft aan of zal deelnemen aan de voorbereiding van één kandidaat of
een verbonden persoon ten aanzien van één kandidaat en aan de voorbereiding van een
andere kandidaat of een verbonden persoon ten aanzien van een andere kandidaat voor de
deelneming aan de procedure tot toekenning van de vergunning, en;
(b) in bezit geweest is of zal zijn van vertrouwelijke informatie met betrekking tot één
kandidaat of een verbonden persoon ten aanzien van één kandidaat en van vertrouwelijke
informatie met betrekking tot een andere kandidaat of een verbonden persoon ten aanzien
van een andere kandidaat, en;
(c) vertrouwelijke informatie met betrekking tot één kandidaat of een verbonden persoon
ten aanzien van één kandidaat aan een andere kandidaat of een verbonden persoon ten
aanzien van een andere kandidaat heeft doorgegeven of zal doorgeven;
(x) dat noch de kandidaat noch de met hem verbonden personen, noch een van hun
bestuurders, functionarissen of vertegenwoordigers het voorwerp zijn van een gerechtelijk
onderzoek of gerechtelijke procedure in België of in het buitenland, waarvan redelijkerwijs
kan worden verwacht dat het hun zaken negatief zou kunnen beïnvloeden of de
mogelijkheid van de kandidaat om deel te nemen aan de procedure tot toekenning van de
vergunning of te voldoen aan de voorwaarden van een vergunning in materiële zin zou
kunnen beïnvloeden, en dat er geen reden is om aan te nemen dat een dergelijk onderzoek
of een dergelijke procedure tijdens de procedure zou kunnen worden ingesteld;
(xi) dat noch van de kandidaat noch van een lid van de met hem verbonden personen een
vergunning in verband met telecommunicatie of radiocommunicatie of enig ander
document of andere toewijzing van een radio-elektrisch spectrum in België werd
ingetrokken ingevolge een gebrek van of inbreuk door de kandidaat of de met hem
verbonden personen tegen de bepalingen van die vergunning of enig ander document of
andere toewijzing van een radio-elektrisch spectrum in België of elders;
(xii) dat noch de kandidaat noch een met hem verbonden persoon partij zijn in een
burgerlijk geding of een burgerlijke procedure waarvan kan worden verwacht dat het een
materiële en negatieve impact zal hebben op het vermogen van de kandidaat om deel te
nemen aan de procedure tot toekenning van de vergunning of te voldoen aan de
voorwaarden van een vergunning uitgereikt ingevolge de procedure tot toekenning van de
vergunning.
(Plaats, datum).
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Voor de kandidaat:
(naam, hoedanigheid en handtekening van de persoon of personen die rechtsgeldig de
kandidaat kunnen verbinden).
Art. N2. Bijlage 2. - Verklaring inzake nationale roaming.
Ondergetekende, die 2G-operator is en hetzij behoort tot de relevante groep van een
kandidaat hetzij zelf kandidaat is voor het bekomen van een vergunning voor de mobiele
telecommunicatiesystemen van de derde generatie, verklaart goed kennis te hebben
genomen van de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 januari 2001.
tot vaststelling van het bestek en de procedure tot toekenning van vergunningen voor de
mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie en meer bepaald van artikel 5
en de bepalingen inzake nationale roaming. Ondergetekende verklaart zich te onderwerpen
aan de toepassing van artikel 5, en verbindt zich er toe loyale medewerking te verlenen aan
de uitvoering van deze bepalingen indien aan hem of aan de kandidaat tot wiens relevante
groep hij behoort een vergunning wordt toegekend in toepassing van dit koninklijk besluit.
(Plaats, datum).
Voor de kandidaat of voor de 2G-operator die behoort tot de relevante groep van de
kandidaat:
(naam, hoedanigheid en handtekening van de persoon of personen die rechtsgeldig de
kandidaat kunnen verbinden).
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2 december 2010. - Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband
2500-2690 MHz

HOOFDSTUK I. – Terminologie en definities
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° Eindtoestel: radioapparatuur van een eindgebruiker;
2° Radiotoegang: verbindingen via radiogolven tussen een eindtoestel en een basisstation;
3° Netwerk voor radiotoegang: geheel van de basisstations dat nodig is om de radiotoegang
te verlenen;
4° Gebruiksrechten: door het Instituut toegekende rechten die het gebruik dekken van de
frequenties vermeld in artikel 4;
5° Radiotoegangsoperator: operator die gebruiksrechten heeft verworven;
6° Controle met betrekking tot een persoon: de bevoegdheid in rechte of in feite om een
beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de
bestuurders of zaakvoerders van die persoon of op de oriëntatie van het beheer ervan. De
controle kan exclusief of gezamenlijk, direct of via een tussenpersoon worden uitgeoefend
en wordt geïnterpreteerd conform de artikelen 5 tot 9 van het Wetboek van
Vennootschappen, Boek I, Titel II, Hoofdstuk II, op voorwaarde dat wanneer er sprake is van
een meerderheid, deze meerderheid 50% of meer bedraagt;
7° relevante groep: ten opzichte van een persoon (de "eerste persoon"):
a) de eerste persoon, en;
b) elke persoon die wordt gecontroleerd door de eerste persoon, en;
c) elke persoon (de "tweede persoon") die de eerste persoon controleert, en;
d) elke persoon die wordt gecontroleerd door de tweede persoon, en;
e) elke persoon waarmee een van de onder a) tot c) beoogde personen een consortium
vormt in de betekenis van artikel 10 van het Wetboek van Vennootschappen, Boek I, Titel II,
Hoofdstuk II.

HOOFDSTUK II. – Algemeen
Art. 2. Dit besluit is van toepassing op iedere operator die een kennisgeving heeft gedaan
overeenkomstig artikel 9 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie die frequenties wenst te bekomen voor het aanbieden van radiotoegang in
de frequentiebanden vermeld in artikel 4.
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Art. 3. § 1. De gebruiksrechten zijn maximaal vijftien jaar geldig vanaf de datum van
betekening ervan tot 1 juli 2027.
Na afloop van die eerste periode kan het Instituut de gebruiksrechten voor telkens
maximaal vijf jaar verlengen. Indien het Instituut de gebruiksrechten niet verlengd, neemt
het daartoe een beslissing, uiterlijk twee jaar voor het verstrijken van de periode, na de
betrokken operator te hebben gehoord.
§ 2. De gebruiksrechten dekken de ingebruikneming van systemen voor radiotoegang op
het gehele nationale grondgebied.

HOOFDSTUK III. – Frequentiegebruik
Art. 4. § 1. Het Instituut wijst overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk VII de
kandidaten radiotoegangsoperatoren de volgende veertienzes frequentieblokken toe in de
frequentiebanden 2500-2570 MHz en 2620-2690 MHz, gescheiden door een duplexafstand
van 120 MHz:
1° 2500-2505 MHz en 2620-2625 MHz
2° 2505-2520 MHz en 2625-2640 MHz
3° 2520-2535 MHz en 2640-2655 MHz
4° 2535-2550 MHz en 2655-2670 MHz
5° 2550-2565 MHz en 2670-2685 MHz
6° 2565-2570 MHz en 2685-2690 MHz
1° 2500-2505 MHz en 2620-2625 MHz
2° 2505-2510 MHz en 2625-2630 MHz
3° 2510-2515 MHz en 2630-2635 MHz
4° 2515-2520 MHz en 2635-2640 MHz
5° 2520-2525 MHz en 2640-2645 MHz
6° 2525-2530 MHz en 2645-2650 MHz
7° 2530-2535 MHz en 2650-2655 MHz
8° 2535-2540 MHz en 2655-2660 MHz
9° 2540-2545 MHz en 2660-2665 MHz
10° 2545-2550 MHz en 2665-2670 MHz
11° 2550-2555 MHz en 2670-2675 MHz
12° 2555-2560 MHz en 2675-2680 MHz
13° 2560-2565 MHz en 2680-2685 MHz
14° 2565-2570 MHz en 2685-2690 MHz
§2. Indien er minder dan vier kandidaten zijn voor de veiling van de banden 2500-2570 en
2620-2690 MHz dan worden de blokken, in afwijking van § 1 van dit artikel, overeenkomstig
de bepalingen van Hoofdstuk VII als volgt toegewezen:
1° 2500-2505 MHz en 2620-2625 MHz
2° 2505-2525 MHz en 2625-2645 MHz
3° 2525-2545 MHz en 2645-2665 MHz
4° 2545-2565 MHz en 2665-2685 MHz
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5° 2565-2570 MHz en 2685-2690 MHz
§ 3. De frequentieband 2620-2690 MHz is voorbehouden voor het uitzenden door de
basisstations en de frequentieband 2500-2570 MHz is voorbehouden voor het uitzenden
door de eindtoestellen.
§ 4. Het Instituut wijst overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk VII de kandidaat
radiotoegangsoperator het frequentieblok 2575-2620 MHz toe.
§ 5. De frequentieband 2575-2620 MHz wordt gebruikt voor het uitzenden door de
basisstations als door de eindtoestellen.
§ 6. Een relevante groep kan niet meer dan 20 35 MHz duplex in de frequentiebanden 25002570 en 2620-2690 MHz innemen.
§ 7. Het Instituut mag, na de betrokken partijen te hebben gehoord, de verdeling van de
toegewezen frequenties wijzigen, zonder de kwantiteit spectrum toegekend aan elke
operator te wijzigen, in objectief gerechtvaardigde gevallen, binnen redelijke termijnen en
verhoudingen.
Art. 5. Het gebruik van de stations voor radiocommunicatie in het kader van de
radiotoegang en op de frequenties vermeld in artikel 4, is vrijgesteld van de vergunning als
bedoeld in artikel 39, § 1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie.
Art. 6. § 1. De radiotoegangsoperator respecteert de verplichtingen die voortvloeien uit de
grensoverschrijdende coördinatie in het kader van de internationale overeenkomsten die
het Instituut gesloten heeft.
§ 2. De radiotoegangsoperatoren komen de bijgevoegde technische verplichtingen na
teneinde het naast elkaar bestaan van aangrenzende operatoren te garanderen. De
aangrenzende operatoren mogen overeenkomsten sluiten om minder beperkende
technische parameters te hanteren. Dergelijke overeenkomsten worden aan het Instituut
meegedeeld.

HOOFDSTUK IV. – Rechten voor het gebruik van het radiospectrum en de controle op de
frequenties
Art. 7. § 1. De radiotoegangsoperator betaalt een recht, jaarlijks recht voor de
beschikbaarstelling van frequenties genaamd, voor de beschikbaarstelling en de coördinatie
van de radiofrequenties, alsook de bijbehorende controlekosten.
Het jaarlijkse recht voor de beschikbaarstelling van frequenties bedraagt 26.000 euro per
MHz toegewezen.
Het bedrag van dat recht is onafhankelijk van het aantal stations voor radiocommunicatie
die de frequentie in kwestie exploiteren.
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§ 2. De radiotoegangsoperator betaalt het jaarlijkse recht voor de beschikbaarstelling van
de op 1 januari van dat jaar in dienst zijnde frequenties uiterlijk 31 januari van het jaar
waarop het betreffende recht betrekking heeft.
De eerste betaling van het jaarlijkse recht voor de beschikbaarstelling van elke frequentie
wordt verricht binnen dertig dagen na de ingebruikneming van die frequentie, naar rato van
het aantal maanden dat overblijft tot 31 december van het lopende jaar.
Indien frequenties buiten dienst worden gesteld is het jaarlijks recht voor de
beschikbaarstelling van frequenties verschuldigd tot de maand waarin de
buitendienststelling gebeurt. Deze maand wordt als volledige maand aangerekend.
§ 3. De bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen.
De aanpassing geschiedt met behulp van de coëfficiënt die verkregen wordt door het
indexcijfer van de maand december die voorafgaat aan de maand januari in de loop
waarvan de aanpassing plaatsvindt, te delen door het indexcijfer van de maand december
2008. Na de toepassing van de coëfficiënt worden de verkregen bedragen afgerond tot het
hogere honderdtal euro.

HOOFDSTUK V. – Controle en sancties
Art. 8. Een radiotoegangsoperator is verplicht op verzoek van het Instituut alle inlichtingen
te verstrekken over de staat van ingebruikneming van zijn netwerk.
Art. 9. Indien een frequentie waarvoor een gebruiksrecht werd verkregen, niet binnen 3 jaar
in dienst wordt genomen, kan het Instituut, overeenkomstig artikel 18, § 3, van de wet van
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie na de betrokkene gehoord te
hebben, het gebruiksrecht intrekken. Deze intrekking vanwege het Instituut van
gebruiksrechten van een radiotoegangsoperator geeft nooit aanleiding tot een
schadeloosstelling noch terugbetaling van het geheel of een deel van de rechten die
eventueel betaald zijn overeenkomstig artikel 7 van dit besluit.

HOOFDSTUK VI. – Dekkingsvereisten
Art. 10. § 1. De operator brengt het publiek duidelijk en precies op de hoogte over de
dekking die door zijn dienst wordt geboden. De verstrekte informatie stelt het publiek in
staat om ondubbelzinnig vast te stellen waar zij van de betreffende dienst gebruik kunnen
maken. De operator maakt bij zijn informatieverstrekking minstens het onderscheid tussen
de dekking op autowegen, met name de verkeersaders met de letters E, A en R, en de
overige dekking.
§ 2. Deze informatie wordt eveneens ten minste tweemaal per jaar aan het Instituut
bezorgd.

HOOFDSTUK VII. – Procedure voor de toekenning van gebruiksrechten

Bijlage 3 – Geconsolideerde versie van het koninklijk besluit 2600 MHz

53

Afdeling I. Kandidatuur
Art. 11. Een operator die gebruiksrechten wil verkrijgen, dient zijn kandidatuur in de vorm
en volgens de voorwaarden die in dit hoofdstuk worden vastgesteld.
Art. 12. § 1. De kandidaat blijft door zijn kandidatuur gebonden vanaf haar indiening, en
met name tot:
1° hem gebruiksrechten worden toegewezen, of;
2° hij zich op regelmatige wijze terugtrekt uit de procedure tot toekenning van
gebruiksrechten, of;
3° hij wordt uitgesloten van de procedure.
§ 2. De kandidaat mag geen enkele wijziging aanbrengen aan zijn kandidatuur nadat hij deze
kandidatuur heeft ingediend.
§ 3. De kandidaat is verplicht het Instituut onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van
gebeurtenissen en feiten die een invloed hebben of zouden kunnen hebben op de
verklaringen die de kandidaat aflegde overeenkomstig artikel 14.
Art. 13. § 1. De kandidaatstelling gebeurt als volgt:
1° tussen 9 en 17 uur op werkdagen, en uiterlijk op de datum en het uur door het Instituut
bepaald en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt;
2° bij het Instituut, tegen overhandiging van een ontvangstbewijs;
3° in twee exemplaren, met aanduiding van een origineel exemplaar dat medeondertekend
wordt door de gemachtigde vertegenwoordigers van de kandidaten.
§ 2. In zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad duidt het Instituut aan welke
frequentieblokken vermeld in artikel 4, § 1en 3, zijn betrokken.
Art. 14. § 1. De kandidatuur bevat de volgende inlichtingen:
1° het adres, telefoon- en faxnummer in de EU waarop de kandidaat op werkdagen, tussen
8 en 19 uur, bereikt kan worden, en dat voor deze procedure geldt als het officiële adres
van de kandidaat met de bedoeling er documenten af te leveren, kennisgevingen te doen
geworden en betekeningen te verrichten;
2° de namen, titels, hoedanigheden en handtekeningen van minstens één persoon die
wettelijk bevoegd is om de kandidaat ten volle te vertegenwoordigen krachtens de wet of
de statuten van de kandidaat voor alle handelingen die verband kunnen hebben met de
procedure tot toekenning van gebruiksrechten;
3° de statuten van de kandidaat of, bij gebreke daarvan equivalente documenten die de
werking van de kandidaat regelen;
4° het bewijs, of indien een dergelijk bewijs niet uitgereikt wordt in het land waar de zetel
van de kandidaat gevestigd is, een verklaring onder ede dat de kandidaat:
a) niet in staat van faillissement of van vereffening of een gelijkaardige toestand verkeert of
verkeren, en;
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b) geen aangifte heeft gedaan van faillissement en niet in een vereffeningsprocedure of
procedure van gerechtelijk akkoord betrokken is, en niet in een gelijkaardige procedure
volgens een buitenlandse reglementering betrokken is;
5° een gedetailleerd, duidelijk en volledig overzicht van de aandeelhoudersstructuur van de
kandidaat;
6° het bewijs van de betaling van het bedrag overeenkomstig artikel 15;
7° het bankrekeningnummer van de kandidaat waarop het bedrag overeenkomstig artikel
18 of 35, § 3, kan teruggestort worden;
8° de technische norm of technologie die de kandidaat van plan is te gebruiken en
frequentieblokken waarvoor geboden zal worden;
9° het bewijs van kennisgeving overeenkomstig artikel 9 van de wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie.
§ 2. Het Instituut stelt het formaat vast waaraan de kandidaturen moeten voldoen.
Art. 15. § 1. De kandidaat betaalt een bedrag ten belope van 1 miljoen euro. Deze waarborg
moet uiterlijk op de datum van indiening van de kandidaturen, onvoorwaardelijk,
onherroepelijk, in opeisbare sommen en in euro, ten voordele van de Belgische Staat
gestort zijn bij de Nationale Bank van België, op rekening bekendgemaakt door het Instituut.
§ 2. De waarborg brengt intrest op tegen EONIA-rentevoet. De intresten worden
gekapitaliseerd op de laatste werkdag van het Europese betalingssysteem TARGET van elke
maand. De waarborg van de kandidaten die gebruiksrechten verkrijgen, brengt intrest op
tot en met de dag voorafgaand aan de dag waarop het Instituut de kandidaat er kennis van
geeft dat hij gebruiksrechten verkregen heeft overeenkomstig artikel 35. De waarborg van
de kandidaten die geen gebruiksrechten verkrijgen, brengt intrest op tot en met de dag
voorafgaand aan de dag waarop hij wordt teruggestort.
Afdeling II. – Onderzoek van de kandidaturen
Art. 16. Indien meerdere kandidaten deel uitmaken van eenzelfde relevante groep, wordt
slechts één toegelaten tot de procedure.
De betrokken kandidaten kiezen, op verzoek van het Instituut, de persoon uit hun midden
die zal deelnemen aan de procedure.
Bij gebrek aan een keuze worden alle betrokken kandidaten uitgesloten uit de procedure.
Art. 17 . Het Instituut neemt een beslissing over de ontvankelijkheid van elke ingediende
kandidatuur krachtens de artikelen 13, 14, 15 en 16.
Het Instituut brengt de beslissing omtrent de ontvankelijkheid van zijn kandidatuur ter
kennis van elke kandidaat. Aan de ontvankelijk bevonden kandidaten, verstrekt het Instituut
gelijktijdig een lijst van alle ontvankelijk bevonden kandidaten. Tegelijkertijd deelt het
Instituut mee of de blokken geveild worden conform artikel 4, § 1, of artikel 4, § 2.

Bijlage 3 – Geconsolideerde versie van het koninklijk besluit 2600 MHz

55

Art. 18. De waarborg, met inbegrip van de intrest, van de onontvankelijk bevonden
kandidaten wordt teruggestort op hun rekening die werd meegedeeld overeenkomstig
artikel 14, § 1, 7°.
Afdeling III. Toewijzing bij opbod
Art. 19. Het Instituut bepaalt de wijze van communicatie tussen het Instituut en de
kandidaten tijdens de toewijzing bij opbod.
Art. 20. Elke kandidaat onthoudt zich van elke gedraging of bekendmaking die het goede en
ordelijke verloop van de toewijzing bij opbod verstoort.
Art. 21. Elke kandidaat onthoudt zich, op straffe van uitsluiting van de kandidatuur, van de
uitwisseling van vertrouwelijke informatie en van afspraken met andere kandidaten en van
elke andere handeling die de uitkomst van de procedure kan beïnvloeden of die afbreuk kan
doen aan de mededinging in de toewijzing bij opbod.
Art. 22. Voor de aanvang van de toewijzing bij opbod brengt het Instituut de kandidaten de
volgende gegevens ter kennis:
1° welke kandidaten deelnemen aan de toewijzing bij opbod;
2° elke relevante informatie die de kandidaat dient te gebruiken om een bod uit te brengen
en te bewijzen dat elke mededeling die hij in het kader van de toewijzing bij opbod doet van
hem afkomstig is;
3° het tijdstip van begin en einde van de eerste ronde;
4° het minimum- en maximumbod voor elk frequentieblok voor de eerste ronde;
5° in voorkomend geval, de overige inlichtingen en documenten die de kandidaat nodig
heeft om te kunnen deelnemen aan de toewijzing bij opbod.
Art. 23. § 1. Het Instituut beslist wanneer de opeenvolgende rondes worden georganiseerd
en brengt de kandidaten daarvan op de hoogte.
§ 2. In elke ronde, stelt elke kandidaat, met uitzondering van de kandidaten met het
hoogste regelmatige bod voor een frequentieblok na afloop van de voorgaande ronde, het
Instituut in kennis van:
1° een of meer aanbiedingen, overeenkomstig artikel 24, of;
2° zijn beroep op een paskaart, overeenkomstig artikel 27, of;
3° zijn terugtrekking uit de bieding, overeenkomstig artikel 28.
Indien een kandidaat, die voor geen enkel frequentieblok over het hoogste regelmatige bod
beschikt, geen van de drie in het eerste lid vermelde mededelingen doet tijdens de door het
Instituut vastgelegde duur van de ronde, zal worden aangenomen dat hij gebruik heeft
gemaakt van een paskaart indien de betrokken kandidaat nog paskaarten heeft,
overeenkomstig artikel 2827. Indien de kandidaat geen paskaarten meer heeft, zal worden
aangenomen dat hij zich heeft teruggetrokken uit de toewijzing bij opbod.
Art. 24. § 1. De kandidaat brengt zijn bod op de door het Instituut aangegeven wijze uit
binnen de vastgelegde duur van elke ronde.
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§ 2. Elk bod identificeert een bepaald frequentieblok.
§ 3. Het Instituut bepaalt het minimumbod en maximumbod voor elk frequentieblok voor
de opeenvolgende ronden op basis van de volgende principes:
1° het minimumbod voor een gegeven frequentieblok is gelijk aan het hoogste regelmatige
bod voor dat frequentieblok, vermeerderd met 0 tot 10%;
2° het maximumbod voor een gegeven frequentieblok is gelijk aan het hoogste regelmatige
bod voor dat frequentieblok, vermeerderd met 0 tot 50%.
Het minimumbod in de eerste ronde wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 30
van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
§ 4. Elk bod voor een frequentieblok bestaat uit een bedrag dat een heel veelvoud is van
10.000 euro.
§ 5. Het geheel van geldige aanbiedingen dat door een kandidaat uitgebracht wordt in de
banden 2500-2570 en 2620-2690 MHz mag niet meer dan 20 MHz duplex betreffen.
Art. 25. Elke kandidaat is onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bod gebonden tot een
andere kandidaat een hoger regelmatig bod uitbrengt voor het frequentieblok.
Art. 26. Uiterlijk op het ogenblik dat de kandidaat een bod uitbrengt dat een veelvoud
overstijgt van 50 miljoen euro, verhoogt de kandidaat telkens zijn waarborg met een
storting van 2,5 miljoen euro.
Het bewijs van de verhoging van de waarborg komt bij het Instituut toe voor het ogenblik
waarop de kandidaat het bod uitbrengt dat aanleiding geeft tot de verhoging van de
waarborg. Een bod uitgebracht zonder de vereiste verhoging van de waarborg is nietig.
Art. 27. Met uitzondering van de kandidaten die het hoogste regelmatige bod hebben
uitgebracht voor een frequentieblok mag elke kandidaat een beroep doen op een paskaart
als alternatief voor een bod of een terugtrekking. Een kandidaat mag in totaal maximaal
driemaal passen tijdens de toewijzing bij opbod.
Art. 28. Elke kandidaat, met uitzondering van de kandidaten die het hoogste regelmatige
bod op een frequentieblok uitbrachten, mag zich uit de toewijzing bij opbod terugtrekken.
Deze terugtrekking is definitief en onherroepelijk.
Art. 29. Indien in een ronde twee of meer kandidaten hetzelfde bod op een gegeven
frequentieblok uitbrengen, bepaalt het Instituut via loting het hoogste bod voor dat
frequentieblok.
Art. 30. Na elke ronde, brengt het Instituut de overblijvende kandidaten de volgende
gegevens ter kennis:
1° het hoogste regelmatige bod alsook de kandidaat die het heeft uitgebracht voor elk
frequentieblok;
2° welke kandidaten een beroep op een paskaart hebben gedaan of waarvan verondersteld
wordt dat ze dat gedaan hebben;
3° welke kandidaten zich hebben teruggetrokken;
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4° welke kandidaten van de toewijzing bij opbod worden uitgesloten;
5° het tijdstip van begin en einde van de volgende ronde;
6° het minimum- en maximumbod voor elk frequentieblok voor de volgende ronde.
Art. 31. De laatste ronde is de ronde, op het einde waarvan geen enkele kandidaat het
Instituut in kennis stelt van een bod of zijn beroep op een paskaart.
Art. 32. Na de laatste ronde, stelt het Instituut het hoogste bod per frequentieblok vast. Dit
bedrag is het enige heffing voor een gegeven frequentieblok.
De kandidaten worden hiervan na het einde van de laatste ronde in kennis gesteld.
Art. 33. Het Instituut staat in voor het ordelijk verloop en de praktische organisatie van de
procedure tot toekenning van de gebruiksrechten; het Instituut kan daartoe alle nuttige
maatregelen nemen.
Art. 34. § 1. Het Instituut stelt de inbreuken vast die leiden tot nietigheid van het bod of
uitsluiting van de procedure tot toekenning van de gebruiksrechten. Het Instituut beslist in
elk geval tot uitsluiting van de kandidaat indien de kandidaat een inbreuk maakt op artikel
21.
§ 2. Bovendien dient het Instituut in dit geval eveneens klacht in bij de bevoegde
mededingingsautoriteiten, en legt het klacht met burgerlijke partijstelling neer in handen
van de bevoegde onderzoeksrechter.
Afdeling IV. Toekenning van de gebruiksrechten
Art. 35. § 1.Het Instituut kent de gebruiksrechten toe aan de kandidaten die het hoogste
bod hebben uitgebracht voor de verschillende frequentieblokken.
§ 2. Het Instituut geeft elke kandidaat kennis van het op rekening van het Instituut te
betalen saldo, terzelfder tijd van zijn gebruiksrechten.
§ 3. De waarborg,met inbegrip van de intrest, van de kandidaten waaraan geen
gebruiksrechten worden toegekend, wordt op hun rekening teruggestort, meegedeeld
overeenkomstig artikel 14, § 1, 7°.
Art. 36. De betalinsmodaliteiten zijn conform aan de bepalingen van art. 30 van wet van 13
juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
Niet-betaling, laattijdige of onvolledige betaling van het saldo van de enige heffing houdt
het verval van rechtswege van de gebruiksrechten in. De van de gebruiksrechten vervallen
verklaarde kandidaat wordt van iedere kandidatuur in de zin van artikel 11 uitgesloten.

HOOFDSTUK VIII. – Slotbepalingen
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Art. 37. De minister bevoegd voor de elektronische communicatie, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Bijlage
Technische verplichtingen om het naast elkaar bestaan van aangrenzende operatoren te
garanderen bij gebrek aan overeenkomsten tussen operatoren
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