Bedrijfseffectentoets
Algemeen

1. Heeft de ontwerpregelgeving naar verwachting bedrijfseffecten?
Ja

2. Voor hoeveel bedrijven en welke categorieën bedrijven worden de bedrijfseffecten verwacht?
a.

Welke branches worden geraakt?
Telecommunicatiebranche

b.

Worden alle bedrijven in de betreffende branche(s) geraakt of een speciale groep (niet)?
Nee, alleen de vergunninghouders van de 2.1 GHz-vergunningen. Dit zijn aanbieders van
mobiele communicatiediensten in Nederland.

c.

Hoeveel bedrijven ondervinden de effecten naar schatting?
Drie bedrijven

d.

In hoeverre slaan de effecten neer bij het MKB (<250), microbedrijven (2-9) en ZZP’ers?
Niet, de huidige vergunninghouders zijn bedrijven die vallen onder de categorie ‘grootbedrijf’.

Regeldrukeffecten

3. Welke gevolgen heeft de ontwerpregelgeving voor de administratieve lasten
(informatieverplichtingen aan de overheid) inclusief toezichtlasten van de betrokken bedrijven
(stijgingen en dalingen)?
a.

Beschrijf de informatieverplichtingen die worden ingevoerd of afgeschaft.
Met het verlengbaarheidsbesluit worden de 2,1 GHz-vergunningen verlengbaar gemaakt. Op
basis van dit besluit kunnen de vergunninghouders een aanvraag tot verlenging van hun
huidige vergunningen indienen.

b.

Motiveer waarom nieuwe informatieverplichtingen nodig zijn en of de minst belastende
variant is gekozen (beschrijf indien mogelijk alternatieven).
Op basis van de Telecommunicatiewet is verlenging niet anders mogelijk dan dat een
aanvraag tot verlenging door de bestaande vergunninghouder wordt gedaan. Automatische
verlenging vindt in principe alleen plaats van vergunningen die niet schaars zijn.

c.

Maak per informatieverplichting een berekening van:
de corresponderende tijdsbelasting per handeling (schatting)
x het uurtarief
x de frequentie waarmee een bedrijf deze handeling moet doen
x het aantal bedrijven dat aan deze verplichting moet voldoen.
Het doen van een aanvraag van verlenging van een vergunning zal naar verwachting 8
uur in beslag nemen. Het betreft een eenmalige aanvraag. Op dit moment zijn er drie
bedrijven die een 2,1 GHz-vergunning houden, het is de verwachting dat alle drie deze
bedrijven een aanvraag tot verlenging zullen doen. Dit maakt dat de administratieve
lasten (8 x € 50,- x 1 x 3) € 1.200,- zullen bedragen.

d.

Maak een inschatting van de kosten die bedrijven zullen maken voor de inhuur van externe
diensten om aan de informatieverplichtingen te voldoen.
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Naar verwachting is inhuur van externe diensten niet nodig om te kunnen voldoen aan de
informatieverplichtingen.
e.

Saldeer de berekeningen naar een totaaleffect voor administratieve lasten. Maak onderscheid
tussen jaarlijks terugkerende (structurele) lasten en eenmalige lasten.
Het verlengbaarheidsbesluit heeft geen nieuwe jaarlijks terugkerende (structurele) lasten tot
gevolg, de totale administratieve lasten bedragen €1.200,-.

f.

Specificeer voor het MKB, microbedrijven en ZZP ‘ers. Dit is niet van toepassing.

4. Welke gevolgen heeft de ontwerpregelgeving voor de inhoudelijke nalevingskosten van de
betrokken bedrijven (stijgingen en dalingen)?
a.

Beschrijf de inhoudelijke verplichtingen die worden ingevoerd of afgeschaft.

b.

Motiveer waarom nieuwe inhoudelijke verplichtingen nodig zijn en of de minst belastende
variant is gekozen (beschrijf indien mogelijk alternatieven)

c.

Geef per nieuwe inhoudelijke verplichting aan op welke wijze(n) bedrijven naar verwachting
zullen voldoen aan de nieuwe eisen.

d.

Beschrijf indien van toepassing de huidige normering.

e.

Maak een inschatting van de (meer)kosten die bedrijven moeten maken om van de huidige
normering naar de nieuwe normering over te gaan.

f.

Saldeer de berekeningen naar een totaaleffect voor inhoudelijke nalevingskosten. Maak
indien van toepassing onderscheid tussen eenmalige lasten en jaarlijks terugkerende lasten.

g.

Specificeer voor het MKB, microbedrijven en ZZP ‘ers.

Deze vraag is niet van toepassing op het verlengbaarheidsbesluit.

5. In het geval van implementatie van EU-regelgeving: is gekozen voor lastenluwe implementatie,
zonder “nationale koppen” en met optimaal gebruik van “kan-bepalingen”?
a.

Wordt de EU-regelgeving geïmplementeerd op een wijze die voor Nederlandse bedrijven de
minst mogelijke lasten veroorzaakt of, in geval van vereenvoudigingen, de grootst mogelijke
lastenvermindering inhoudt?

b.

Zo nee, motiveer waarom niet voor de meest lastenluwe variant is gekozen.

c.

Geef aan wat de “meerkosten” voor Nederlandse bedrijven zijn in termen van administratieve
lasten en inhoudelijke nalevingskosten als gevolg van de keuze voor de niet meest lastenluwe
variant.

d.

Geef bij niet-maximaal lastenluwe implementatie zo mogelijk aan voor welke oplossingen is
gekozen in relevante omringende Lidstaten.

Deze vraag is niet van toepassing op het verlengbaarheidsbesluit.

Overige bedrijfseffecten

6. Welke andersoortige kosten en baten voor bedrijven worden op grond van deze ontwerpregelgeving
voorzien?
(denk aan rechtstreekse financiële afdrachten aan de overheid die niet onder regeldrukdefinities
vallen, zoals belastingen en leges, denk aan verbodsbepalingen of de opheffing daarvan,
omzetdervingen of omzetstijgingen en andersoortige kosten en baten die niet onder
regeldrukdefinities vallen)

2

Voorzien wordt dat er een verlengingsprijs moet worden betaald voor verlenging van de 2,1 GHzvergunningen. [PM nog iets zeggen over verlengingsprijsmethodiek]

Markteffecten

7. Wat zijn de gevolgen van de ontwerpregelgeving voor de werking van de markt?
a.

Waarom wordt gekozen voor beleid dat aangrijpt bij de werking van de markt? Welk probleem
ten aanzien van de werking van de markt wordt met het beleid opgelost?

b.

Beschrijf de huidige marktstructuur (vraagzijde én aanbodzijde van de markt). Hoe zal deze
mogelijk veranderen na beleidswijziging? Is flankerend beleid benodigd (bijv. markttoezicht)?

c.

Beschrijf het huidige gedrag van marktpartijen (vraagzijde én aanbodzijde). Hoe zal dit mogelijk
veranderen na beleidswijziging? Is flankerend beleid benodigd (bijv. consumentenbeleid)?

d.

Hoe draagt de veranderde marktstructuur en/of gedragingen van marktpartijen bij aan de:
kwaliteit (objectief gemeten, subjectief ervaren, keuzebreedte / differentiatie,
leveringszekerheid)
toegankelijkheid (beschikbaarheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid)
doelmatigheid (statische en dynamische efficiëntie)

Deze vraag wordt aangemerkt als de Markteffectentoets. Deze maakt onderdeel uit van de
Bedrijfseffectentoets. De Markteffectentoets is verplicht bij een voorgenomen aanpassing van
regelgeving die ingrijpt op de werking van de markt. Hierbij kan gedacht onder meer worden aan
het invoeren van maximumtarieven, het beperken van het aantal aanbieders of privatiseringen.
Gelet hierop is beantwoording van deze vraag niet van toepassing.

8. Wat zijn de sociaaleconomische effecten van ontwerpregelgeving; met name de verwachte
ontwikkelingen op werkgelegenheid en arbeidsvoorwaardenontwikkeling?

Er zijn geen positieve als negatieve sociaaleconomische effecten te benoemen n.a.v. het
verlengbaarheidsbesluit.
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