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Het BIPT kent resterende 4G-radiofrequenties toe
Brussel, 1ste oktober 2020 – Het BIPT kent de nog resterende 4G-radiofrequenties in de 2,6
GHz-frequentieband toe aan Citymesh, dat als enige kandidaat een ontvankelijk verklaard
en geldig bod heeft uitgebracht.
In 2011 werd het spectrum in de frequentieband 2,6 GHz reeds een eerste maal ter veiling aangeboden.
Na deze eerste 4G-veiling bleef echter één blok onverkocht. Voor dit vrije blok van 15 MHz duplex had
het BIPT pas begin van dit jaar een vraag uit de markt gekregen. Op 20 februari 2020 lanceerde het
BIPT een oproep tot kandidaten om deel te nemen aan de veiling van gebruiksrechten voor
radiofrequenties in deze 4G-frequentieband op 2,6 GHz. Geïnteresseerden hadden tot 15 mei 2020 om
hun kandidatuur in te dienen bij het BIPT.
Het BIPT heeft per besluit van 22 september 2020 de vergunning toegekend aan de enige kandidaat
Citymesh. Deze vergunning omvat 2 maal 15 MHz spectrum voor een periode van 15 jaar, vanaf 1
oktober 2020 tot 30 september 2035 en dit voor het hele grondgebied. De geboden prijs bedraagt de
wettelijk vastgestelde minimumprijs van 15,010 miljoen euro. Er zijn geen specifieke
dekkingsvoorwaarden verbonden aan deze frequentieband.
Citymesh beschikt als telecomoperator reeds over gebruiksrechten in de frequentieband 3,4-3,6 GHz
en is tot op heden vooral actief in de B2B-sector, in enkele industriële gebieden in Vlaanderen en op
de windmolenparken op de Noordzee.
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