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3 kandidaten om deel te nemen aan de veiling van het digitaal dividend
Brussel, 23 september 2013 – Het BIPT lanceerde op 14 augustus 2013 een
oproep tot kandidaten om deel te nemen aan de veiling van het digitaal dividend.
Geïnteresseerden hadden tot vandaag 23 september 2013 om hun kandidatuur
in te dienen. Het BIPT mocht 3 kandidaturen ontvangen. De veiling zal van start
gaan op 12 november 2013.
Het BIPT lanceerde op 14 augustus 2013 een oproep tot kandidaten om deel te nemen
aan de veiling van rechten voor spectrumgebruik in de 800 MHz-frequentieband. De
toewijzing van de 800 MHz-band, ook wel “digitaal dividend" geheten, voor
elektronische-communicatiediensten is cruciaal voor het aanbieden van breedband
mobiel internet aan de bevolking. Het spectrum werd vroeger in België gebruikt voor
analoge terrestrische televisie en werd vrijgemaakt als deel van het "digitaal dividend"
dat ontstond door de overschakeling van analoge naar digitale televisie.
De sector werd uitgenodigd om op 10 september 2013 een informatiesessie bij te
wonen op het BIPT aangaande de organisatie van de veiling. Het wetgevend kader, de
veilingsregels alsmede de timing van de veiling werden er toegelicht. Geïnteresseerden
hadden tot vandaag 23 september 2013 om hun kandidatuur in te dienen.
Het BIPT heeft 3 kandidaturen ontvangen. De komende dagen zal het BIPT de
ontvankelijkheid van de kandidaturen onderzoeken. Op 8 oktober 2013 zal de lijst van
ontvankelijke kandidaten bekendgemaakt worden. Het BIPT is wettelijk gelast met de
organisatie van de veiling die van start zal gaan op 12 november 2013.
Er zijn in totaal drie vergunningen beschikbaar, die elk 2 x 10 MHz spectrum omvatten,
en dit voor een periode van 20 jaar. Aan elk lot zijn dekkingsverplichtingen verbonden.
Aan één van de drie vergunningen zijn er bijkomende verplichtingen verbonden in
verband met de dekking van een aantal landelijke gebieden. Een kandidaat mag
hoogstens één vergunning verwerven. De minimumprijs per vergunning bedraagt 120
miljoen euro. De houder van een vergunning zal dankzij de toegewezen frequenties een
800 MHz-netwerk kunnen aanleggen en elektronische-communicatiediensten
verstrekken aan de consumenten.
De toekenning van de gebruiksrechten wordt o.m. geregeld door de wet op de
elektronische communicatie en in overeenstemming met het koninklijk besluit
betreffende 800 MHz. De website www.auction2013.be bevat alle nuttige informatie
over het verloop van de veiling.
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