ONTWERP
Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van xxxxx, nr. DE/xxxxxxx,
inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor mobiele communicatie in de
700, 1400 en 2100 MHz-band en de vaststelling van de te veilen vergunningen
Gelet op artikel 3.10, derde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 17 van het
Frequentiebesluit 2013;
Besluit:
Artikel 1
De vergunningen voor mobiele communicatie genoemd in tabel 1, met de daaraan te verbinden
voorschriften en beperkingen zoals vastgesteld in de bijlagen 1 tot en met 3, worden verleend met
toepassing van een veiling als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de
Telecommunicatiewet.
Tabel 1 Te verdelen vergunningen
Vergunning

Omschrijving

Aantal

Bijlage

beschikbare
vergunningen
K

vergunning voor het gebruik van frequentieruimte van

6

1

8

2

12

3

twee keer 5 MHz binnen het frequentiebereik 703-733
MHz gepaard met 758-788 MHz waarbij tussen beide
frequentieruimten van 5 MHz steeds een afstand is van
55 MHz
L

vergunning voor het gebruik van frequentieruimte van 5
MHz binnen het frequentiebereik 1452-1492 MHz

M

vergunning voor het gebruik van frequentieruimte van
twee keer 5 MHz binnen het frequentiebereik 1920-1980
MHz gepaard met 2110-2170 MHz waarbij tussen beide
frequentieruimten van 5 MHz steeds een afstand is van
190 MHz

Toelichting

Toelichting op de vergunningen K, L en M

4

Artikel 2
De transitievergunning die ambtshalve op grond van artikel 3.8a van de Telecommunicatiewet
wordt verleend, bevat de daaraan te verbinden voorschriften en beperkingen zoals vastgesteld in
bijlage 5.
Artikel 3
De veilingprocedure vangt aan op de datum waarop de Regeling aanvraag- en veilingprocedure
vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz in werking treedt.

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100
MHz.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage,
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken
na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Rotterdam, Postbus 90950, 3007 BL, Rotterdam. U kunt ook digitaal beroep instellen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde website voor de
precieze voorwaarden.
[Bijlage 1 = K]
[Bijlage 2 = L]
[Bijlage 3 = M]
[Bijlage 4 = toelichting op K, L en M]
[Bijlage 5 = transitievergunning]

TOELICHTING
In onderhavig besluit is bepaald dat voor de verlening van de vergunningen betreffende de
frequentieruimte in de frequentiebanden 703-733 MHz gepaard met 758-788 MHz (hierna ook: 700
MHz-band), 1452-1492 MHz (hierna ook: 1400 MHz-band), 1920-1980 MHz gepaard met 21102170 MHz (hierna ook: 2100 MHz-band) de procedure van veiling wordt toegepast. Tevens wordt in
het kader van dit besluit mededeling gedaan van het tijdstip waarop de procedure van veiling
wordt gestart.
Overeenkomstig het besluit van de Europese Commissie, nr. 2017/899/EU, d.d. 17 mei 2017 is in
het Nationaal Frequentieplan 2014 de frequentieruimte in de 700 MHz-band bestemd voor mobiele
communicatietoepassingen (zie het besluit van PM). Overeenkomstig het uitvoeringsbesluit van de
Europese Commissie, nr. 2015/750/EU, d.d. 8 mei 2015, is in het Nationaal Frequentieplan 2014
de frequentieruimte in de 1400 MHz band bestemd voor mobiele communicatietoepassingen (zie
het besluit van 3 mei 2016, Stcrt. 2016, nr. 22208).
Op grond van artikel 3.10, derde lid, Telecommunicatiewet, moet bekend worden gemaakt of de
vergunningen voor de betrokken frequentieruimte worden verleend volgens de procedure van
veiling of vergelijkende toets en op welk tijdstip deze procedure aanvangt. In de Nota
Frequentiebeleid 2016 en de Nota Mobiele Communicatie 2019 is aangegeven dat in geval er
sprake is van schaarse frequentieruimte de vergunningen voor het gebruik daarvan worden
geveild. Aangezien de frequenties in de 700, 1400 en 2100 MHz-banden schaarse frequentieruimte
betreffen waar in beginsel meer vraag naar is dan aanbod, worden deze frequenties
overeenkomstig het geldende beleid verdeeld door middel van een veiling.
Er zijn in totaal 26 vergunningen beschikbaar in de 700, 1400 en 2100 MHz-banden.
De frequentieruimte in de 700 en 2100 MHz-banden wordt uitgegeven in zodanige vorm dat
gepaard gebruik ermee mogelijk is. Zo is er in de 700 MHz-band in totaal 60 MHz beschikbaar, die
ten behoeve van gepaard gebruik wordt aangeboden in de vorm van 2x30 MHz. De beschikbare
2x30 MHz is verdeeld over zes vergunningen van elk 2x5 MHz. In de 2100 MHz-band is er in totaal
120 MHz beschikbaar, die ten behoeve van gepaard gebruik wordt aangeboden in de vorm van
2x60 MHz. De beschikbare 2x60 MHz is verdeeld over twaalf vergunningen van elk 2x5 MHz.
De 1400 MHz-band wordt niet in gepaarde vorm beschikbaar gesteld. De beschikbare 1x40 MHz
wordt verdeeld over acht vergunningen van elk 1x5 MHz.
De veilingprocedure vangt aan op de datum waarop de Regeling aanvraag- en veilingprocedure
vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz in werking treedt . Dat is de dag na publicatie van deze
regeling in de Staatscourant, waarin ook dit besluit is geplaatst. Vanaf die datum kunnen
aanvragen worden ingediend. In de regeling zijn ingevolge de artikelen 8, 9 en 10 van het
Frequentiebesluit 2013 de regels inzake de aanvraag van de vergunning, de eisen die aan de
aanvrager worden gesteld en de wijze waarop de veiling plaatsvindt, neergelegd.
Met dit besluit worden de te veilen vergunningen voor mobiele communicatie, met de daaraan te
verbinden voorschriften en beperkingen, in de bijlagen 1 tot en met 3 vastgesteld. In bijlage 4 is
de toelichting op deze vergunningen opgenomen.
In bijlage 5 is de transitievergunning opgenomen die wordt verleend aan de houders van
vergunningen voor het gebruik van de 2.100 MHz-frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan
degenen die bij de herverdeling de nieuwe vergunningen voor deze frequentieruimte verwerven.
Hoewel deze niet op grond van artikel 3.10, derde lid, van de Tw bij besluit hoeft te worden
vastgesteld is deze wel meegenomen in de voorbereidingsprocedure voor het
bekendmakingsbesluit. Op grond van artikel 14 van de machtigingsrichtlijn dient deze namelijk wel
te worden geconsulteerd, waar hiermee invulling aan wordt gegeven.

Voor de goede orde wordt er nog op gewezen dat die onderdelen van de vergunning die pas na de
procedure van de veiling kunnen worden vastgesteld niet zijn opgenomen in dit besluit. Hierbij valt
te denken aan de naam van de toekomstige vergunninghouder en de te betalen veilingprijs.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

