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1. Voorwerp
Dit besluit heeft tot doel een van de 2 voorlopige maatregelen te verlengen die aan Lycamobile
zijn opgelegd in het besluit van 30 maart 2018, namelijk dat het aan Lycamobile opgelegde
verbod met een duur van 2 weken om nieuwe voorafbetaalde kaarten die verkocht worden in
de door dat besluit beoogde verkooppunten te activeren, verlengd wordt met een duur van 2
maanden en 15 dagen.

2. Procedure
Artikel 3 van het samenwerkingsakkoord1 voorziet in de raadpleging door een
reguleringsinstantie van de andere reguleringsinstanties voor elk ontwerpbesluit betreffende
de elektronische-communicatienetwerken.
Een ontwerpbesluit is aan de mediaregulatoren voorgelegd op 3 april 2018.
De mediaregulatoren hebben het BIPT op 6 april 2018 laten weten dat ze geen opmerkingen
hadden op het ontwerpbesluit.

3. Besluit
In het besluit van 30 maart 2018 werd het verbod voor Lycamobile om nieuwe voorafbetaalde
kaarten die worden verkocht door de in dat besluit beoogde verkooppunten te activeren,
vastgesteld voor een aanvankelijke periode van twee weken, die kan worden verlengd.
Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van
de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, wordt die periode verlengd met
2 maanden en 15 dagen, te rekenen vanaf het einde van de 2 weken. Die periode is verlengbaar.
De opheffing van het verbod zal onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn opgesomd in het
besluit van 30 maart 2018 mogelijk zijn, namelijk:
“Lycamobile kan voor het einde van deze aanvankelijke periode een opheffing van dat
verbod verkrijgen door aan het BIPT te bewijzen dat het de gepaste maatregelen genomen
heeft om de naleving te garanderen van de reglementering die van toepassing is inzake
identificatie van de eindgebruiker van voorafbetaalde kaarten (artikel 127, § 1, van de WEC
en het koninklijk besluit van 27 november 2016). Die maatregelen moeten onder andere
slaan op de volgende cumulatieve punten:
-

Maatregelen genomen door Lycamobile om zich ervan te vergewissen dat de 44
verkooppunten de voormelde reglementering ten uitvoer brengen;
Controle door Lycamobile van de identificatiedocumenten en -gegevens die zijn
verzameld alvorens het verzoek om activering van de voorafbetaalde kaart dat
uitgaat van deze verkooppunten te aanvaarden (blokkering van de activering
wanneer de identificatie niet is gebeurd overeenkomstig de reglementering).”

1

Samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige
(sic) Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van
regelgeving inzake elektronische-communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de
bevoegdheden met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd
voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie.

3

De verlenging van het hierboven vermelde verbod wordt gerechtvaardigd doordat Lycamobile
misschien meer tijd nodig zal hebben dan twee weken om zich te schikken naar het koninklijk
besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele
openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een
voorafbetaalde kaart en om bij het BIPT de maatregelen uiteen te zetten die genomen zijn om de
naleving van dat koninklijk besluit te garanderen.

4. Beroepsmogelijkheden
Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en
de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot
het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector hebt u de
mogelijkheid om tegen dit besluit beroep in te stellen bij het Marktenhof, Poelaertplein 1, B1000 Brussel. Het beroep wordt, op straffe van nietigheid die ambtshalve wordt uitgesproken,
ingesteld door middel van een ondertekend verzoekschrift dat wordt ingediend ter griffie van
het hof van beroep van Brussel binnen een termijn van zestig dagen na de kennisgeving van het
besluit of bij gebreke aan een kennisgeving, na de publicatie van het besluit of bij gebreke aan
een publicatie, na de kennisname van het besluit.
Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid de vermeldingen vereist door artikel 2, § 2,
van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling
naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator
van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Indien het verzoekschrift elementen bevat
die u als vertrouwelijk beschouwt, dan moet u dat uitdrukkelijk aangeven en op straffe van
nietigheid, een niet-vertrouwelijke versie van dat verzoekschrift indienen. Het Instituut
publiceert op zijn website het verzoekschrift dat door de griffie van het gerecht genotificeerd is.
Elke belanghebbende partij kan in de zaak tussenkomen binnen dertig dagen na deze publicatie.
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