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Nieuwe mobiele operator licht de optie voor gereserveerd
spectrum
Brussel, 29 maart 2022 – Eén van de twee nieuwkomers die ontvankelijk verklaard werden
voor de spectrumveiling heeft de optie gelicht om mits de betaling van € 83.340.000 te
kunnen beschikken over een gereserveerd pakket aan radiospectrum in de verschillende
radiofrequentiebanden zowel voor 5G als voor 2G-, 3G- en 4G-toepassingen. Deze nieuwe
mobiele operator krijgt hierdoor de mogelijkheid om met een toereikend spectrumpakket
de Belgische markt te betreden. Ook de drie bestaande mobiele operatoren hebben de
optie gelicht om het voor hen gereserveerde spectrum te verwerven mits betaling van elk
€73.000.800 euro. Hiermee kunnen zij de continuïteit van hun huidige dienstverlening op
de mobiele markt verzekeren.
Het BIPT heeft op 18 maart 2022 een beslissing genomen over de ontvankelijkheid van de
kandidaatstellingen voor de veiling van het toekomstig radiospectrum. Vijf mobiele spelers werden toen
door het BIPT allen ontvankelijk verklaard. Deze veiling is voorzien voor juni 2022. Ondertussen dienden
de operatoren aan te geven of ze het voor hen gereserveerde spectrum wilden opnemen.
Met het nieuwe reglementaire kader wordt de mogelijkheid opengelaten voor de reservering van een
pakket spectrum door een nieuwe operator, zodat deze als een volwaardige mobiele speler op de markt
zijn intrede kan doen. Het reserveren van een spectrumpakket, in de spectrumbanden voor bestaande
en toekomstige technologieën, aan een vastgestelde prijs (in totaal 30 MHz duplex voor een bedrag
van € 83.340.000) voor een nieuwkomer is noodzakelijk om te vermijden dat bestaande operatoren de
markt vergrendelen door al het spectrum op te nemen en zo een mogelijke intrede tegen te gaan.
Een van de twee nieuwkomers die ontvankelijk werd verklaard voor participatie aan de veiling heeft
aangegeven gebruik te willen maken van de optie om een vastgesteld pakket gereserveerd spectrum
te verwerven aan de vastgestelde prijs. Dit pakket bevat frequenties in verschillende frequentiebanden
(700 MHz, 900 MHz 1.800 MHz en 2.100 MHz). De radiofrequentiebanden op 900 MHz, 1.800 MHz en
2.100 MHz worden momenteel vooral gebruikt voor 2G-, 3G- en 4G-toepassingen. De 700 MHz
radiofrequentieband wordt gezien als een “dekkingsband” voor 5G die geschikt is voor een landelijke
dekking en een betere indoor dekking. Naast dit gereserveerd pakket zal deze speler in de veiling ook
nog spectrum kunnen verwerven op de voor 5G voorziene capaciteit frequentieband 3.400 – 3.800
MHz. Met het gereserveerde pakket en mogelijks bijkomend te verwerven radiospectrum heeft de
nieuwkomer voldoende spectrum om de mobiele markt te betreden.
Ook de bestaande mobiele operatoren genieten van deels gereserveerd spectrum, en dit, om de
dienstcontinuïteit te vrijwaren. Ook zij hebben gevraagd om deze optie te gebruiken (het gaat meer
bepaald, voor elk van de bestaande operatoren, om één frequentieblok van 5 MHz duplex in de
frequentiebanden van 880-915 MHz en 925-960 MHz, drie frequentieblokken van 5 MHz duplex in de
frequentiebanden van 1.710-1.785 MHz en 1.805-1.880 MHz, en twee frequentieblokken van 5 MHz
duplex in de frequentiebanden van 1.920-1.980 MHz en 2.110-2.170 MHz. De drie bestaande
operatoren betalen hiervoor elk €73.000.800. Dank zij dit gereserveerd spectrum wordt zekerheid
gegeven voor de continuïteit van de dienstverlening op de mobiele markt.
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Uiteraard krijgen alle vijf kandidaten, zowel de bestaande operatoren als de nieuwkomers, de
mogelijkheid om, bovenop het gereserveerd spectrum, te bieden op de overige loten van de veiling
waarvoor ze zich kandidaat gesteld hebben (in totaal 640 MHz voor een minimaal bedrag van ongeveer
€ 477 miljoen). Ingeval van opbod tijdens de veiling zal deze prijs uiteraard stijgen.
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