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Het BIPT verlengt de termijn voor het indienen van de
kandidaturen voor het bekomen van bijkomend spectrum voor 4G
Brussel, 19 maart 2020– Op 20 februari 2020 lanceerde het BIPT een oproep tot
kandidaatstelling voor de toewijzing van het nog vrije spectrum van de 4G-frequentieband
op 2,6 GHz. Wegens de maatregelen die genomen werden op nationaal vlak tegen de
verdere verspreiding van het coronavirus wordt de limietdatum voor de indiending van de
kandidaturen verlengd tot vrijdag 15 mei 2020, 10h00
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 geen vraag uit de markt gekregen. Een Belgische onderneming heeft onlangs wel interesse
getoond voor het verkrijgen van het nog beschikbare spectrum in deze 2.6 GHz-frequentieband. Onder
het bestaande wettelijke kader is het BIPT dan gehouden om een veiling te organiseren.
In de voorziene procedure voor toewijzing van deze gebruiksrechten konden geïnteresseerden hun
kandidatuur stellen tot 23 maart 2020.
Gezien de zeer strenge maatregelen die van kracht zijn kunnen de kandidaten de nodige hinder
ondervinden om hun dossier tijdig in te dienen. Het BIPT acht een verlenging derhalve noodzakelijk om
alle mogelijke actoren de kans te bieden om hun kandidatuur voor te bereiden en in te dienen.
De termijn wordt verlengd tot vrijdag 15 mei 2020, 10h00.
Deze wijziging zal zo snel mogelijk in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.
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