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Enkel Citymesh kandidaat voor resterende 4G radiofrequenties
in de 2,6 GHz-frequentieband
Brussel, 19 mei 2020 - Op 20 februari 2020 lanceerde het BIPT een oproep tot kandidaten
om deel te nemen aan de veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties
in de 4G-band op 2,6 GHz. Geïnteresseerden hadden tot 15 mei 2020 om 10 uur om hun
kandidatuur in te dienen bij het BIPT. Enkel telecomoperator Citymesh heeft een
kandidatuur neergelegd die het BIPT momenteel verder zal onderzoeken
Het BIPT publiceerde op 20 februari 2020 een oproep tot kandidaten om deel te nemen aan de veiling
van een vergunning voor het resterende vrij blok in de 2,6 GHz-band. De 2,6 GHz band is een band die
traditioneel door 4G-netwerken gebruik wordt. De initiële limietdatum voor indiening van de
kandidaturen (23 maart 2020) werd door de COVID19-crisis verlengd tot 15 mei 2020.
Er is slechts 1 vergunning beschikbaar, die 2 maal 15 MHz spectrum omvat, en dit voor een periode
van 15 jaar, van 2020 tot 2035 en dit voor het hele grondgebied. Aangezien Orange, Proximus en
Telenet reeds beschikken over een vergunning in deze band werden zij uitgesloten van de veiling.
De minimumprijs per vergunning bedraagt 15,010 miljoen euro. Er zijn geen specifieke
dekkingsvoorwaarden verbonden aan deze band.
Een enkele kandidatuur werd neergelegd bij het BIPT door Citymesh. Het BIPT zal die kandidatuur nu
verder onderzoeken.
Citymesh is een bedrijf dat ook over gebruiksrechten beschikt in de band 3.4-3.6 GHz en dat tot op
heden vooral actief is in de B2B-sector, in enkele industriële gebieden in Vlaanderen en op de
windmolenparken op de Noordzee.
De website www.bipt.be bevat alle nuttige informatie over de wetgeving en het verloop van de
procedure.
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