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Onderwerp

Plaats
Datum
Nummer

Bijlage 5 bij het Bekendmakingsbesluit:
transitievergunning [NAAM VERGUNNINGHOUDER] voor
het gebruik van frequentieruimte in de band 1920-1980
MHz en 2110-2170 MHz ten behoeve van het aanbieden
van elektronische communicatiediensten
Groningen
25 november 2019
AT-EZK/[dossiernummer] – T [1]]
Oude frequentie [a-b] MHz gepaard met [c-d] MHz
Nieuwe frequentie X MHz – Y MHz gepaard met U MHz –
V MHz

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,
Gelet op artikel 3.8a, 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en op artikel 17
van het Frequentiebesluit 2013;
BESLUIT:
§1 Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. de 2100 MHz-band: de band van 1920-1980 MHz gepaard met 2110-2170
MHz;
b. oude frequentieruimte: frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die de
vergunninghouder gerechtigd is te gebruiken krachtens de vergunningen, met
kenmerken xxx;
c. herwonnen frequentieruimte: frequentieruimte die voor de vergunninghouder
zowel oude als nieuwe frequentieruimte betreft;
d. nieuwe frequentieruimte: frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die
behoort tot een vergunning, met kenmerk xxx die aan de vergunninghouder
verleend is krachtens de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen
700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz uit de veilingregeling;
e. parkeerfrequentieruimte: frequentieruimte gelegen in de 2100 MHz-band die
noch oude frequentieruimte noch nieuwe frequentieruimte is en die tijdelijk wordt
gebruikt om de omschakeling van oude naar nieuwe frequenties plaats te laten
vinden;
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f. transitieovereenkomst: overeenkomst bedoeld in artikel 3.8a, derde lid, van de
Telecommunicatiewet;
g. veilingregeling: Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700
MHz, 1400 MHz en 2100 MHz.

Datum
25 november 2

Nummer
AT-EZK/[dossie
Oude frequentie
met [c-d] MHz
MHz – Y MHz ge
V MHz

§2 Verlening
Artikel 2
1. Aan [naam vergunninghouder] , ingeschreven in het handelsregister bij de
Kamer van Koophandel [xxx] onder nummer [inschrijfnummer], hierna te
noemen: de vergunninghouder, wordt een transitievergunning verleend voor het
gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik [a-b] MHz gepaard
met [c-d] MHz en [x-y] MHz gepaard met [u-v] MHz ten behoeve van
terrestrische systemen waarmee elektronische communicatiediensten worden
aangeboden.
2. De vergunninghouder gebruikt de in het eerste lid genoemde frequentieruimte
slechts in overeenstemming met de bestemming in het geldende nationaal
frequentieplan.
§3 Voorschriften en beperkingen m.b.t. transitie
Artikel 3
1. De vergunninghouder sluit minimaal zes weken vóór afloop van de
vergunningen voor gebruik van oude frequentieruimte in de 2100 MHzband een transitieovereenkomst inzake de af- en omschakeling af, met de
overige houders van vergunningen voor oude, nieuwe, en herwonnen
frequentieruimte in de 2100 MHz-band.
2. De transitieovereenkomst regelt in elk geval:
a. een geleidelijke, met de overige houders van vergunningen voor
oude, nieuwe en herwonnen frequentieruimte in de 2100 MHzband, gecoördineerde afschakeling van de oude frequenties, niet
zijnde herwonnen frequentieruimte, zo nodig met gebruikmaking
van in de overeenkomst opgenomen parkeerfrequentieruimte;
b. een met overige vergunninghouders van de vergunningen voor de
2100 MHz-band geleidelijke gecoördineerde omschakeling naar de
nieuwe frequentieruimte, zo nodig met gebruikmaking van in de
overeenkomst opgenomen parkeerfrequentieruimte;
c. de wijze waarop verstoring in de continuïteit van de eigen
dienstverlening en die van andere oude en nieuwe
vergunninghouders wordt voorkomen, en
d. de procedure waaronder de overeenkomst gewijzigd kan worden.
3. De transitieovereenkomst wordt nagekomen en bevat geen opschortende
of ontbindende voorwaarden.
4. De vergunninghouder informeert de minister onverwijld als er risico’s zijn
die de continuïteit van dienstverlening in gevaar (kunnen) brengen.
§4 Voorschriften en beperkingen
Artikel 4
1. Het gebruik van de nieuwe frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van
de frequentietechnische voorwaarden opgenomen in de bijlage van de
vergunningen genoemd in artikel 1 aanhef onder d.
2. Het gebruik van de oude frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van
de voorwaarden opgenomen in de vergunningen genoemd in artikel 1 aanhef
onder b.
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3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid blijft buiten toepassing voor zover:
a. de vergunninghouder een overeenkomst heeft gesloten met één of meer
andere houders van een vergunning in het frequentiebereik 1920 MHz – 1980
MHz met 2110 MHz– 2170 MHz omtrent de frequentietechnische
gebruiksvoorwaarden van de vergunde frequentieruimte, en die andere
houders een hoger signaalniveau in de aan hen vergunde frequentieruimte
gaan ondervinden dan dat bij de toepassing van het eerste lid door de
vergunninghouder het geval zou zijn, en
b. door de in deze overeenkomst(en) opgenomen bepalingen wordt
gewaarborgd dat interferentie op anderen dan die partij zijn bij de
overeenkomst(en), wordt voorkomen.
4. De vergunninghouder gebruikt op enig moment krachtens deze vergunning niet
meer frequentieruimte in de 2100 MHz-band dan de hoeveelheid nieuwe
frequentieruimte als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder d. dan wel de
hoeveelheid oude frequentieruimte als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b.

Datum
25 november 2

Nummer
AT-EZK/[dossie
Oude frequentie
met [c-d] MHz
MHz – Y MHz ge
V MHz

§5 Slotbepaling
Artikel 5
1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van [datum
vergunningsverlening].
2. Gebruik van de frequentieruimte genoemd in artikel 2, eerste lid, vindt
niet eerder plaats dan na afloop van de vergunningen als bedoeld in
artikel 1 aanhef en onder b.
3. Deze beschikking heeft een looptijd van 4 weken na afloop van de
vergunningen bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze,

[naam]
[functie]
Agentschap Telecom

Pagina 3 van 5

Toelichting op transitievergunning
Bijlage nummer
Bijlage horend bij
Datum
Onze referentie

Nummer
AT-EZK/[dossie
Oude frequentie
met [c-d] MHz
MHz – Y MHz ge
V MHz

1
transitievergunning d.d. [datum] verleend aan [naam]
[datum]
AT-EZK/[dossiernummer]
Gepaard X MHz – Y MHz met U MHz – V MHz

In de veiling worden de vergunningen voor 2100 MHz opnieuw verdeeld. De
bestaande 2100 MHz-vergunningen zijn tot het eind van de veiling in gebruik bij
KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. Deze vergunninghouders zullen hun netwerken
na de veiling in meer of mindere mate moeten aanpassen om het bestaande
frequentiegebruik af te bouwen, nieuwe frequentieruimte in gebruik te nemen en
gedurende de overgang de continuïteit en de kwaliteit van hun dienstverlening te
kunnen waarborgen. De vergunninghouders gebruiken de periode vóór de
transitie voor het aanpassen van hun netwerk; de feitelijke transitie vindt plaats
tijdens de looptijd van de transitievergunning. Hieronder is een overzicht met
bestaande 2100 MHz vergunningen opgenomen:

#

Kavelgrootte
(MHz)

Einddatum

Type
vergunningen Operator

A

IMT2000 A

2x14,9

31-12-2020

B

IMT2000 B

2x14,8

31-12-2020

2x14,8

31-12-2020

2x5

31-12-2020

2x5

31-12-2020

2x5

31-12-2020

2x5

31-12-2020

2x5,3

31-12-2020

C1 IMT2000 C1

C2 IMT2000 C2

E1 Multiband E1

E2 Multiband E2

E1 IMT2000 E1

E2 IMT2000 E2

Frequentiebereik
1920,0 -1934,9 MHz
gepaard met
VodafoneZiggo 2110,0 -2124,9 MHz
1934,9 -1949,7 MHz
gepaard met
KPN
2124,9 -2139,7 MHz
1949,7 -1954,7 MHz
gepaard met
T-Mobile
2139,7 -2144,7 MHz
1954,7 -1959,7 MHz
gepaard met
T-Mobile
2144,7 -2149,7 MHz
1959,7 -1964,7 MHz
gepaard met
KPN
2149,7-2154,7 MHz
1964,7 -1969,7 MHz
gepaard met
VodafoneZiggo 2154,7 -2159,7 MHz
1969,7 -1974,7 MHz
gepaard met
T-Mobile
2159,7 -2164,7 MHz
1974,7 -1980,0 MHz
gepaard met
2164,7 MHz-2170,0
T-Mobile
MHz

Op grond van artikel 3.8a van de Telecommunicatiewet (Tw) wordt ambtshalve
een transitievergunning verleend aan de houder van een vergunning voor het
gebruik van frequentieruimte die wordt herverdeeld en aan degene die bij de
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herverdeling de nieuwe vergunning voor deze frequentieruimte verwerft. Dit
betekent dat aan de oude en nieuwe vergunninghouders van de 2100 MHz
vergunning een transitievergunning zal worden verleend.

Nummer
AT-EZK/[dossie
Oude frequentie
met [c-d] MHz
MHz – Y MHz ge
V MHz

De transitievergunning heeft een looptijd van ten hoogste 4 weken, waardoor de
vergunninghouders de tijd krijgen het frequentiegebruik van hun netwerken te
wijzigen naar de veilinguitkomst. Indien nodig kan de transitievergunning
verlengd worden met 4 weken. De nieuwe reguliere vergunning voor de 2100 MHz
vangt aan op de dag dat de transitievergunning afloopt. Zodra na de veiling
duidelijk is welke operators spectrum in de 2100 MHz-band hebben verworven
worden de transitievergunningen (één per operator) verleend.1 De
transitievergunningen gaan in op het moment dat de oude (bestaande) 2100 MHz
vergunningen aflopen.
Voor de transitievergunning wordt een tarief in rekening gebracht volgens de
Regeling Vergoedingen Agentschap Telecom en evenredig met de termijn
waarbinnen de vergunning geldig is.
In de transitievergunningen staat dat de vergunninghouders (oude en nieuwe)
verplicht zijn zo snel mogelijk na de veiling een transitieovereenkomst af te
sluiten. Op grond van artikel 3.8a, derde lid, van de Tw kan de minister de
betrokken partijen (huidige vergunninghouder en nieuwe vergunninghouder) deze
verplichting opleggen, indien dat naar zijn oordeel in het belang is van de
continuïteit van de via de vergunde frequentieruimte verleende diensten. De
transitieovereenkomst regelt de wijze waarop operators geleidelijk omschakelen
van oude frequentieruimte in de 2100 MHz-band naar nieuw verworven
frequentieruimte. Het is mogelijk dat hiervoor tijdelijk spectrum, zgn.
parkeerfrequentieruimte, wordt gebruikt uit de 2100 MHz-band dat niet nieuw
verworven is en ook geen oud spectrum voor de betreffende vergunninghouder is.
Een operator mag niet meer spectrum gebruiken dan hij oorspronkelijk had ofwel
nieuw verworven heeft. De transitieovereenkomst geldt ook voor een eventuele
nieuwkomer in de 2100 MHz-band. Tevens kunnen in het belang van de
continuïteit van de dienstverlening – ter uitvoering van artikel 3.8a, derde lid Tw aanvullende of andere verplichtingen aan de vergunninghouders worden
opgelegd. Eventuele met de verplichtingen verbonden kosten komen voor
rekening van de partij op wie de verplichting rust.

Zie ook het PA Consulting rapport voor hun analyse van de situatie na de veiling. Dit PA onderzoeksrapport
“Onderzoek PA Consulting naar de dekkingseisen bij de Multibandveiling en de transitieperiode voor de 2100 MHz
frequenties” is te vinden op www.rijksoverheid.nl.
1
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