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AB 2013, no. 39 

Regeling van de Minister van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van de 29ste oktober 

2013, tot vaststelling van nieuwe tarieven voor de 

telecommunicatie-industrie (Regeling 

telecommunicatietarieven) 
 

 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 
TELECOMMUNICATIE, 
 
 
In overweging genomen hebbende: 

 
 dat het wenselijk is nieuwe tarieven vast te stellen voor de 
telecommunicatie industrie, betreffende de handelingen en toezicht op de 
naleving door de overheid; 
 
 
Gelet op: 

- de artikelen 15 en 16 van het Landsbesluit randapparatuur,  

- de artikelen 13, 14, 17, 30 en 48 van het Landsbesluit radio-elektrische 
   inrichtingen 
- de artikelen 13 en 31 van het Landsbesluit telecommunicatie 
   scheepvaart,  
- de artikelen 4 en 6 van het Landsbesluit radioamateurs en 
- de artikelen 15, 16, 17 en 24 van het Landsbesluit draadomroep- en 

   kabelinrichtingen; 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 
 
 De vergoedingen, opgenomen in de bijlagen bij deze regeling, zijn 
verschuldigd voor de kosten van de bemoeiingen, van het toezicht op de 
naleving en van de behandeling van klachten over storing of belemmering 

als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Landsverordening 

telecommunicatievoorzieningen.  
 
Artikel 2 
 
 De Regeling vergoedingen telecommunicatievoorzieningen (AB 2013, GT 
no. 457) wordt ingetrokken. 

 
Artikel 3 
 
 Voor een machtiging met een geldigheidsduur van vijf jaren, die van 
kracht was op 1 januari 2013, zijn de vergoedingen als opgenomen in de 
bij deze regeling behorende bijlage eerst verschuldigd op het moment 
waarop de machtiging wordt verlengd. 
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Artikel 4 

 
1.  Deze regeling treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, 
in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week na de 
datum van bekrachtiging en werkt terug tot en met 1 januari 2013. 

2.  In afwijking van het eerste lid, treedt deze regeling:  
 a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak 
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 
Staatsregeling; of,  
 b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze 
regeling, niet verenigbaar is met de Staatsregeling.  

 
 
Artikel 5 
 
 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling telecommunicatietarieven 

 

 
Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden 
geplaatst. 
 
 
 
Negenentwintigste oktober 2013 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 
 
 
 
 
           Uitgegeven de vierde november 2013; 

           De minister van Algemene Zaken  
           Namens deze, 

           Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 

 

Bij de Regeling telecommunicatietarieven. 

 

Algemeen 

 
 In deze ministeriële regeling worden de tarieven vastgesteld die van 
toepassing zijn voor alle voorzieningen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, 

van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen, indien die 
voorzieningen worden verzocht door concessie- en machtiginghouders. De 
tarieven zijn opgenomen in de bijlagen bij deze regeling. Deze tarieven 
betreffen in de eerste plaats de bemoeiingen van de overheid voor het 
afgeven van een machtiging, toelating, erkenning en ontheffing, het 
keuren van inrichtingen en kabelnetten, en de behandeling van klachten 
over storing of belemmering, In de tweede plaats betreffen de tarieven 

tevens de kosten van het toezicht op de naleving.  

Artikel 31 van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen 
bepaalt dat de minister de tarieven vaststelt ‘overeenkomstig bij of 
krachtens landsbesluit te stellen regels’.  Dat is gebeurd in het 
Landsbesluit randapparatuur, het Landsbesluit radio-elektrische 
inrichtingen, het Landsbesluit telecommunicatie scheepvaart, het 
Landsbesluit radioamateurs en het Landsbesluit draadomroep- en 

kabelinrichtingen. 
 
 Een nieuwe tarievenstructuur, betreffende de vaststelling van de tarieven 
als aangegeven in artikel 31, eerste lid, van de Landsverordening op de 
telecommunicatievoorzieningen en aanverwante regelgeving, wordt nodig 
geacht om de volgende redenen: 

 
1. De noodzaak tot garandering van een evenredige en proportionele 
verdeling en toekenning van de kosten, gerelateerd aan de uitoefening van 
toezichthoudende taken en algemene taken van de overheid betreffende 

telecommunicatie binnen verschillende sectoren (welke in deze de omroep-
, maritieme-, luchtvaart- en telecommunicatie sector betreffen), aan alle 
participanten binnen deze sectoren; 

 
2. Een betere correlatie tussen de tarieven en de werkelijke kosten van de 
overheid, gemaakt in het kader van de uitvoering van haar taken als 
omschreven in de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen 
en aanverwante regelgeving; 
  
3. Dat ter garandering van die werkelijke correlatie tussen de tarieven en 

de kosten (gemaakt zijdens de overheid in het kader van de uitoefening 
van haar taken binnen de telecommunicatiesector en voor toezicht op de 
naleving) een herziening van de tarieven betreffende de toekenning-, 
gebruik-, toezicht op de naleving van het gebruik van spectrum benodigd 
is; 
 

4. De tarieven vermeld in de concessies zijn gerelateerd aan een 

toegekend frequentiespectrum, welk frequentiespectrum vanwege 
technologische ontwikkelingen niet langer in lijn is met de operationele 
wijzigingen die zijn doorgevoerd door concessiehouders, hetgeen resulteert 
in de noodzaak tot uitgifte van nieuw frequentiespectrum dat niet is 
opgenomen in de concessies, waarvoor tarieven bepaald dienen te worden;  
 

 Artikel 2, derde lid, van de Landsverordening op de 
telecommunicatievoorzieningen verwijst naar de bevoegdheid van de 
minister betreffende de uitgifte van frequentiespectrum ten behoeve van 
concessiehouders. De memorie van toelichting op dit artikel stelt dat de 
tarieven voor frequentiespectrum bepaald worden op basis van de 
economische waarde van spectrum. Artikel 31 bepaalt vervolgens de 
bevoegdheid van de minister betreffende de vaststelling van tarieven voor 
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alle voorzieningen vermeld in dit artikel, zoals verzocht door concessie- en 

machtiginghouders, ‘overeenkomstig bij of krachtens landsbesluit te stellen 
regels’.. 
 
 In de landsbesluiten strekkende ter uitvoering van artikel 31 van de 

Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen, zoals het 
Landsbesluit randapparatuur, het Landsbesluit radio-elektrische 
inrichtingen, het Landsbesluit telecommunicatie scheepvaart, het 
Landsbesluit radioamateurs en het Landsbesluit draadomroep- en 
kabelinrichtingen is de bevoegdheid aan de Minister gedelegeerd om de 
tarieven vast te stellen. Bovendien is daarin bepaald dat de tarieven bij 
vooruitbetaling voldaan dienen te worden.  

 
Artikelsgewijs 
 
 Artikel 1. De grondslag voor de krachtens deze regeling vastgestelde 
tarieven is in dit artikel neergelegd. Gezien de diversiteit in 

telecommunicatievoorzieningen en het technische karakter is er voor 

gekozen om de tarieven op te nemen in een serie bijlagen bij deze 
regeling. 
 
 Artikel 2 regelt de intrekking van de vroegere ministeriële beschikking 
met algemene werking van de Nederlandse Antillen, zoals die na 10-10-10 
in Sint Maarten van kracht is gebleven. 
 

 Artikel 3 geeft een overgangsregeling. De tarieven opgenomen in de 
bijlagen zullen met ingang van 1 januari 2013 van toepassing zijn op alle 
nieuwe verzoeken op basis van de Landsverordening op de 
telecommunicatievoorzieningen en op alle jaarlijkse machtigingen en 
goedkeuringen. Maar machtigingen met een geldigheid van vijf jaren, 
behouden hun geldigheid tot aan de vervaldatum, en worden niet 
beïnvloed door deze regeling. De nieuwe tarieven zullen pas van 

toepassing zijn op deze machtigingen per de datum van hun verlenging.  
 

 Artikel 4 regelt de inwerkingtreding van deze regeling. De terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2013 is gerechtvaardigd doordat met alle betrokken 
partijen reeds voor de jaarwisseling overeenstemming over de nieuwe 
tarieven was bereikt. 

 
 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie 

  

 


