Uitnodiging voor kandidaatstelling
Veiling van 3G-vergunningen
Instructies voor de kandidaat met betrekking tot de uitnodiging voor
kandidaatstelling
In 2001 werden reeds vier vergunningen ter veiling aangeboden in de 2,1 GHz-band (3Gvergunningen). Drie operatoren beschikken sindsdien over een 3G-vergunning in België:
Belgacom, Mobistar en KPN Group Belgium. Één of meer nieuwe 3G-vergunningen zullen
geveild worden om het spectrum te verwerven dat overeenstemt met de 3G-vergunning die in
2001 niet is toegewezen. Eén nieuwe 3G-operator kan hierbij tevens spectrum verwerven in de
900 MHz- en 1800 MHz-band.
Een eerste fase in de veilingsprocedure is de uitnodiging voor kandidaatstelling, die potentiële
kandidaten moet toelaten een aanvraag in te dienen om zich te kwalificeren voor de veiling (om
te voldoen aan regels voor de geldigheid van de veiling). De indiening van een dergelijke
aanvraag zal gebeuren door het invullen van een formulier voor kandidaatstelling.
Op 4 maart 2011 heeft de Raad van het BIPT beslist om uit te nodigen voor kandidaatstelling.
Enkel rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. (artikel 31 koninklijk besluit van 18
januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van de
vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie (hierna : “3G
Besluit”))
Hieronder worden instructies gegeven met betrekking tot de vereiste informatie in het
formulier voor kandidaatstelling en de vorm van de presentatie. De termen gebruikt in het
formulier voor kandidaatstellingen en in de huidige instructies dienen te worden begrepen in de
zin van het 3G Besluit.
Verplichte gegevens betreffende de kandidaat (artikel 33, § 2 3G Besluit):
1.1. De naam van de kandidaat (“de kandidaat”).
1.2. Adres, telefoonnummer, faxnummer in België, waarop de kandidaat gecontacteerd mag
worden op werkdagen, van 8u tot 19 u, Belgische tijd. Deze gegevens worden beschouwd als de
officiële adresgegevens van de kandidaat voor alle correspondentie gedurende de 3Gveilingsprocedure. (artikel 33, §2, 1° 3G Besluit)
1.3. 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, en dit voor alle handelingen die betrekking kunnen hebben op de procedure
tot toekenning van een 3G-vergunning. (artikel 33, §2, 2° 3G Besluit)
1.4. Het nummer van de bankrekening van de kandidaat waarop de waarborg teruggestort moet
worden, indien de kandidaat geen vergunning verkrijgt. (artikel 33, §2, 9° 3G Besluit)
1.5. De IMT-2000-norm die de kandidaat zal gebruiken. (artikel 33, §2, 10° 3G Besluit)
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1.6. De namen, titels en hoedanigheden van de bestuurders en de directieleden van de
kandidaat. (artikel 33, §2, 13° 3G Besluit)
1.7. De namen van de insiders van de kandidaat. (artikel 33, §2, 5° 3G Besluit)
1.8. Een duidelijk, volledig en gedetailleerd overzicht van de aandeelhoudersstructuur van de
kandidaat, gebruik makend van de volgende instructies (artikel 33, §2, 6° 3G Besluit):

Elke vorm moet de naam bevatten van de persoon die hij vertegenwoordigt.
Rechtstreekse deelnemingen moeten aangeduid worden met een volle lijn die de twee
partijen verbindt, met aan de zijkant een indicatie van het percentage van de
deelneming tussen de twee partijen. De lijnen moeten ofwel horizontaal ofwel verticaal
zijn, maar niet diagonaal.

Andere vormen van controle of invloed, zoals een managementovereenkomst of
gemeenschappelijke bestuurders, dienen aangegeven te worden met een dubbele lijn met
punten (= = =), met een ter illustratie of uitleg bijgevoegde tekst of voetnoot, die het
controlemechanisme aangeeft.
Indien er andere ondernemingen zijn die onder de controle van een verbonden persoon
vallen, moet de informatie weergegeven worden zoals in het hieronder weergegeven
diagram. Voeg op een afzonderlijk blad een lijst toe met ondernemingen die onder de
controle van deze verbonden persoon vallen (zie het punt beneden op de lijst).
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Elke lijst moet een titel in de vorm van Lijst A, B hebben. De hoofdonderneming van de
lijst moet boven aan de lijst staan en opgesomd eronder de ondernemingen die
rechtstreeks door de hoofdonderneming gecontroleerd worden, correct opgesteld om
de volgorde van de aanhoudingsstructuur aan te duiden. Bij wijze van voorbeeld zou de
volgende presentatie geschikt zijn:
Hoofdonderneming
Onderneming A
Onderneming A1
Onderneming A2
Onderneming A2i
Onderneming A2ii
Onderneming B
Onderneming C
(Enz., indien nodig).
Het is niet noodzakelijk lijsten te verschaffen met ondernemingen die verbonden personen zijn
ten aanzien van een kandidaat krachtens een gemeenschappelijke eigendom door een overheid.
Documenten die bij het formulier voor kandidaatstelling gevoegd dienen te worden:
2.1. De statuten of, bij gebreke daaraan, equivalente documenten van de kandidaat: indien de
originelen daarvan niet in het Frans of het Nederlands zijn, dient een officiële vertaling geleverd
te worden (in één van deze talen), vergezeld van de versie in de originele taal. De kandidaat is
verantwoordelijk voor de correctheid van elke vertaling.
2.2. 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 niet in staat van faillissement of van
vereffening of een gelijkaardige toestand verkeert of verkeren, en 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 (artikel 33, §2, 4° 3G Besluit). De originelen daarvan moeten
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in het Frans of het Nederlands geleverd worden, of, bij gebreke daaraan, in een officiële Franse
of Nederlandse vertaling. De kandidaat is verantwoordelijk voor de correctheid van elke
vertaling.
2.3. Het Attest van Conformiteit van de Kandidaat (in de vorm zoals uiteengezet in Bijlage 1 van
het 3G Besluit) (artikel 33, §2, 7° 3G Besluit) dient in het Frans of het Nederlands geleverd te
worden.
2.4. Het bewijs van betaling van de waarborg (artikel 33, §2, 8° 3G Besluit): het bewijs dient
onherroepelijke betalingsinstructies, gegeven aan de bank(en) belast met de betaling, te
bevatten, samen met de bevestiging van de bank(en) dat de betaling doorgevoerd werd in het
clearing systeem (een bevestiging van de bank(en) dat de waarborg op de rekening van de
bestemmeling werd gestort, dient niet geleverd te worden).
2.5. Het bewijs van betaling van het recht voor het indienen van de kandidatuur van 12.500 EUR
(artikel 33, §2, 11° 3G Besluit): het bewijs dient onherroepelijke betalingsinstructies, gegeven
aan de bank(en) belast met de betaling, te bevatten, samen met de bevestiging van de bank(en)
dat de betaling doorgevoerd werd in het clearing systeem (een bevestiging van de bank(en) dat
het recht op de rekening van de bestemmeling werd gestort, dient niet geleverd te worden).
2.6. Indien de kandidaat een 2G-operator is of behoort tot de relevante groep van een 2Goperator, 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 (artikel 33, §2, 12° 3G Besluit iuncto article 32
3G Besluit)
Betalingsinstructies:
3.1. De waarborg dient te worden gestort op rekeningnummer 100-0086954-76 - IBAN : BE91
1000 0869 5476 - BIC : NBBE BEBB 203 met de vermelding “3G-procedure”.
3.2. Het recht voor het indienen van de kandidatuur van 12.500 EUR dient te worden betaald op
rekeningnummer 679-1226907-51 - IBAN : BE75 6791 2269 0751 - BIC : PCHQ BEBB met de
vermelding “3G-procedure”.
Instructies voor het indienen van de kandidaturen:
De laatste dag voor de indiening van de kandidaturen is 29 april, uiterlijk om 10u.
De kandidaturen moeten worden ingediend op werkdagen tussen 9 uur en 17 uur op het
volgende adres:
BIPT
Ellipse Building – Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.
Kandidaturen dienen in 10 kopieën (1 getekend origineel, vergezeld door 9 kopieën) geleverd te
worden. (artikel 33, §1, 3° 3G Besluit).
De kandidaturen dienen geleverd te worden in verzegelde dozen met volgende vermelding:
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Ter attentie van de heer Luc Hindryckx
(naam van de kandidaat)
Kandidatuur 3G-veiling
Doos (nummer van de doos) van (totaal aantal dozen)
Opmerking
De kandidaten dienen te noteren dat de kandidatuur bij het indienen ervan volledig
dient te zijn, in het correcte aantal kopieën en zonder fouten en weglatingen. Ze dient
eveneens ingediend te worden binnen de aangegeven uren en ten laatste op de dag en het
uur bepaald door het BIPT. De kandidatuur kan als niet-ontvankelijk worden beschouwd
indien deze voorwaarden niet vervuld zijn.
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Formulier voor kandidaatstelling
Veiling van 3G-vergunningen
(1)

Gegevens van de kandidaat

1.1.

Naam van de kandidaat:

1.2.

Contactinformatie: (werkdagen van 8u tot 19u)
Adres:
E-mailadres
Telefoonnummer:
Faxnummer:

1.3.

Bevoegde vertegenwoordigers:
Naam
Titel

Hoedanigheid

Handtekening

1.4.

Bankrekeningnummer van de kandidaat (voor het terugstorten van de waarborg
zoals bepaald in artikel 34 3G Besluit):

1.5.

De IMT-2000 norm die de kandidaat plant te gebruiken:

1.6.

Bestuurders van de kandidaat:
Naam
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Titel

Hoedanigheid

1.6.

1.7.

Bestuurders van de kandidaat:
Naam

Titel

Hoedanigheid

Insiders:
Naam

Rol

1.8.

Een
duidelijk,
volledig
aandeelhoudersstructuur

(2)

Checklist van bij te voegen documenten

en

gedetailleerd

overzicht

van

de

Gelieve
aan te
kruisen
2.1.
2.2.
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Een kopie van de statuten van de kandidaat of equivalente documenten die de
werking van de kandidaat regelen.
Documenten die bewijzen dat de kandidaat of, indien dit het geval mocht zijn,
de ondernemingen die deel uitmaken van de kandidaat:

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
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niet in een staat van faillissement of vereffening of een gelijkaardige
toestand verkeert/verkeren;
geen faillissement aangevraagd heeft/hebben en niet betrokken is/zijn
in een vereffeningsprocedure of een gerechtelijk akkoord, en niet
betrokken is/zijn bij een gelijkaardige procedure volgens een
buitenlandse reglementering.
Het attest van conformiteit van de kandidaat (bijlage 1 3G Besluit)
Het bewijs van betaling van de Waarborg (kopie van de betalingsopdracht en
van de bevestiging van de betaling door de bank).
Het bewijs van betaling van het recht voor het indienen van de kandidatuur
van EUR 12.500 (kopie van de betalingsopdracht en van de bevestiging van de
betaling door de bank).
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 (bijlage 2 3G Besluit)

