Q&A’s 23 sept 2019 bij internetconsultatie NFP wijziging 700 MHz.
De volgende verduidelijkende vragen zijn tot zover nagekomen, waarop EZK de volgende
antwoorden geeft:

Question 1:
Bestrijken de nieuwe vergunning(en) in de 700MHz band voor het EEZ gebied (boven zee) het gehele
EEZ gebied wat bij Nederland hoort? Of worden de EEZ vergunningen uitgegeven per aangevraagde
locatie/ opstelpunt/ ‘regio’ in zee?
Answer 1: Er worden vergunningen uitgegeven voor alle installaties ter zee, en dus niet per installatie
ter zee. NB: In de EEZ heeft NL met betrekking tot telecommunicatie slechts rechtsmacht op
‘installaties ter zee’. Vandaar dat er vergunningen worden uitgegeven voor ‘installaties ter zee’, en
niet voor ‘de EEZ’.

Question 2:
Hoe wordt er invulling gegeven aan de begrippen secundaire status vs. primaire status? Welke
juridische rechten kan een vergunninghouder daar concreet aan ontlenen? Hoe gaat dat bijv. in zijn
werk in geval van interferentie tussen de vergunninghouder aan land en de vergunninghouder aan
zee, waarbij beiden voldoen aan de vergunningsvoorwaarden?
Answer 2: Zoals in het algemene deel van het NFP aangegeven heeft primair gebruik hogere rechten
ten opzichte van diensten van een lagere status, zoals secundaire diensten. Ten aanzien van diensten
met secondaire status gelden volgens de ITU-definitie de volgende eisen:
 shall not cause harmful interference to stations of primary services to which frequencies are
already assigned or to which frequencies may be assigned at a later date,
 cannot claim protection from harmful interference from stations of a primary service to which
frequencies are already assigned or may be assigned at a later date,
 can claim protection, however, from harmful interference from stations of the same or other
secondary services to which frequencies may be assigned at a later date.
Oftewel: in dit voorstel hebben de primaire gebruikers op land en in de territoriale wateren altijd
voorrang boven de secundaire gebruikers op installaties ter zee. Zelfs wanneer beide in lijn met hun
vergunningsvoorwaarden handelen. Stel dus dat een primaire gebruiker storing ondervindt van een
secundaire gebruiker die binnen zijn vergunningsvoorwaarden handelt, dan nog moet de secundaire
gebruiker maatregelen nemen om die storing op te lossen. Indien de secundaire gebruiker geen of
onvoldoende maatregelen neemt om de storing op te lossen, kan Agentschap Telecom in een
voorkomend geval daartegen handhavend optreden. Omgekeerd moet die secundaire gebruiker
bovendien storing accepteren van primaire gebruikers zo lang die in lijn met hun
vergunningsvoorwaarden handelen.
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