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PUBLICATIEBLAD
MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING, van de 24te juni 2008
ter uitvoering van de artikelen 2, derde lid, en 31 van de Landsverordening op de
. (Beschikking vergoedingen telecommunicatievoor
1
telecornniunicatievoorzieningen
zieningen)

DE MINISTER VAN VERKEER EN VERVOER:

Overwegende:
dat het wenselijk is ter uitvoering van de artikelen 2, derde lid, en 31 van de Landsverordening
op de telecommunicatievoorzieningen, de vergoedingen vast te stellen die zijn verschuldigd voor
door de overheid te verrichten handelingen verband houdende met de telecommunicatie
voorzieningen;
Gelet op:
de artikelen 2. derde lid, en 31 van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
1. Tot de voorschriften bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Landsverordening op de
telecommunicatievoorzieningen, behoren onder andere vergoedingen in verband met het
gebruik van en het toezicht op het gebruik van het frequentiespectrum door houders van een
concessie, Deze vergoedingen zijn opgenomen in de bij deze beschikking behorende
bijiagen,
2. Als vergoedingen, bedoeld in artikel 31 van de Landsverordening op de telecommunicatie
voorzieningen, worden vastgesteld de vergoedingen die zijn opgenomen in de bij deze
beschikking behorende bijiagen.
Artikel 2
De Beschikking vergoedingen telecommunicatie-inrichting
2 wordt ingetrok.ken.

2

P.B. 1995, no. 196
P.B. 2000. no. 136
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A.rtikel 3
Deze beschikking wordt in het Publicatieblad geplaatst.
4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het
Publicatieblad waarin deze geplaatst is, en werkt voor Bijiage I terug voor vat betreft:
a. Onderdeel VIII, Exploitatie Telefoondiensten (openbare netten) onder I, Mohiele telefonie
(openbare netten), voor:
e
2
D-amps access frequentie! Generatie, tot en met 22 februari 1999;
Vaste radioverbinding, tot en met 22 februari 2002;
Het gebruik van het frequentiespectrum (voor elke aangesloten SIM), tot en met 16
februari 2005;
Het gebruik van het frequentiespectrum (voor elke aangesloten roamer SIM). tot en met
16 februari 2005.
b. Onderdeel VIII, Exploitatie Telefoondiensten (openbare netten) onder 2, Vaste draadloze
telefonieverbindingen (openbare netten), voor:
Fixed wireless access, tot en met 2 december 2004.
c. Onderdeel IX, Draadloze Data Verbindingen, onder 1, Machtiging en onder 2,
Radioverbindingen, tot en met 9 april 2000.
-

Artikel 5
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking vergoedingen telecommunicatie
voorzieningen.

Willemstad, 24juni 2008
Dc Minister van Verkeer en Vervoer,
M.H.P.P. ADRIAENS

de
juli 2008
Uitgegeven de 1 1
De Minister van Algemene Zaken
en Buitenlandse Betrekkingen,
ES. DE JONGH-ELHAGE
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Toelichting bij de Bcschikking vergoedingen teleeommunieatievoorzieningen
In deze ministeriële beschikking met algemene erking zijn in de bijiagen de vergoedingen
opgenomen die concessiehouders en machtiginghouders verschuldigd zijn aan de Landsoverheid
voor door de overheid te verriehten handelingen verhand houdende met de
telecommunicatievoorzieningen.
In de Beschikking vergoedingen telecommun icatie-inrichtingen zijn uitsluitend de vergoedingen
de
op
Landsverordening
van de
van artikel 31
grond
op
vastgesteld
vast
te
opnieuw
vergoedingen
de
om
noodzakelijk
is
ingen.
Het
catievoorzien
telecommuni
stellen om de volgende redenen:
1. na vaststelling van vergoedingen in Beschikking vergoedingen telecommunicatie
inrichtingen zijn er nieuwe toepassingen geintroduceerd waarvoor geen vergoedingen zijn
vastgesteld;
2. in de Beschikking vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen, zijn niet alle vergoedingen
opgenomen vanwege een foutieve publicatie;
3. de Beschikking vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen, bevat evenmin de
vergoedingen in verband met bet gebruik van en het toezicht op bet frequentiespectrum door
de concessiehouders. Deze vergoedingen zijn in de individuele concessies vastgesteld. De
vergoedingen in verband met bet gebruik van en het toezicht op het frequentiespectrum door
de concessiehouders moeten rekeninghoudend met het gelijkheidsbeginsel bij een
ministeriele beschikking met algemenc werking worden vastgesteld. De wettelijke grondsiag
voor het vaststellen van deze vergoedingen is neergelegd in artikel 2, derde lid, van de
Landsverordening op de telecornrnunicatievoorzieningen;
4. de vergoedingen die voorkomen in de concessielandsbesluiten met betrekking tot het
gebruik van en bet toezicht op bet frequentiespectrum door de concessiehouders zijn niet
meer in overeenstemming met de vergoedingen die thans worden geheven. De Raad van
Ministers heefi op 16 februari 2005 ingestemd met de verlaging van de vergoedingen die
concessiehouders moeten voldoen in verband met het gebruik van en toezicht op bet
frequentiespectrum.
Artikel 2, derde lid, van de Landsverordening op de telecornmunicatievoorzieningen verwijst
naar de voorschriften en beperkingen die door de Minister van Verkeer en Vervoer aan de
concessiehouder kunnen worden gesteld bij de toewijzing van frequenties. Gelezen artikel 2,
derde lid, van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen en de memorie van
toelichting behorende bij dit artikel wordt onder de voorschriften en beperkingen mede verstaan
de heffing van een vergoeding in verband met bet gebruik van en bet toezicht op het
frequentiespectrum. De hoogte van de vergoeding voor het frequentiespectrum door de
concessiehouders is bepaald aan de hand van de economische waarde.
Ingevolge artikel 31 is de Minister van Verkeer en Vervoer bevoegd om vergoedingen in
rekening te brengen in verband met:
1. de kosten van de bemoeiingen met betrekking tot het verlenen van een machtiging, het
verkrijgen van de bevoegdheid tot bediening van radio-elektrische zendinrichtingen, en het
toezicht op de naleving door de houder van de machtiging van de bij of krachtens de Ltv
gegeven regels, voorschriften en beperkingen;
2. de kosten van bemoeiingen met betrekking tot:

1°. de keuring van radio-elektrische inrichtingen.
2°. de keuring van draadomroep en kabelinrichtingen, aismede van de daarmee verbonden
kabelnetten;
3°. de toelating an randapparatuur aismede de keuring van inteme netten, bedoeld in artikel
22. tweede lid, onderdeel c; en
4°. het toezicht op de naleving van de met betrekking tot de onder 1°, 2° en 3°, bedoelde
keuringen en toelating;
3. de kosten van de behandeling van klachten over storing of belemmering:
4. vergoedingen verschuldigd voor de kosten van de bemoeiingen met betrekking tot het verlenen
van de erkenning en bet toezicht op de naleving door een erkende instantie van de bij of
krachtens de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen met betrekking tot de
erkenning gegeven regels, behoudens ingeval ‘de erkenning niet op verzoek doch eigener
beweging door de minister geschiedt en deze testinstelling niet in de Nederlandse Antillen is
gevestigd;
5. de kosten van de bemoeiingen met betrekking tot het verlenen van een ontheffing en bet
toezicht op de naleving van zodanige onthefling.
In artikel 15 van het Landsbesluit randapparatuur, de artikelen 4 en 14 van het Landsbesluit
radio-elektrisclie inrichtingen en artikel 17 van het Landsbesluit draadomroep- en
kabelinrichtingen, is de verplichting opgenomen dat bij vooruitbetaling de verschuldigde
vergoedingen moeten worden voldaan.
Tot slot zij vermeld dat in een aantal gevallen voorheen vergoedingen uitsluitend in de coneessie
of machtiging waren vermeld. Dc desbetreffende vergoedingen zijn thans in de onderhavige
beschikking opgenomen. Aan deze reeds geheven en betaalde vergoedingen is in artikel 4,
onderdelen a, b en c, ter formalisering van die handelwijze achteraf terugwerkende kracht
verleend tot het moment dat zij zijn geIntroduceerd.

De Minister van Verkeer en Vervoer
M.FLP,P. ADRJAENS

—

-

-

3Oraadomroep inrichting
Betaal tv inrichting (draadloos I kabel tv)

DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestial)
DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld)

2b Digitale TV

Steunzender andere eilaridgebied
Steunzender zelfde eilaridgebied andere trequentie

Satelliet grondstation voor tv ornroep

Mobiele TV (lokale omroep verbinding)

Vaste TV (lokale ornroep verbinding)

VHFIUHF televisieomroep
TV intereilandelijke link

Analoge TV

Televisie-omroep
1
2a

Nat 200,00

LNaf. 200,00
Nat. 200,00

Naf. 200,00

Nat. 200,00

Nat. 2.500,00 per aar

jNaf. 800,00 per MHz per jaar
Nat. 800,00 per MHz per jaar

Nat. 5 000,00 per trequentie per jaar
Nat. 5 000,00 per frequentie per jaar

Naf. 500,00 per trequentie per kanaal per jaar
Nat. 12000,00 per nrichting per jaar

Zie bijlage 2, intere,land radioverbindngen
1
Nat 500,00 per frequentie per kanaai per ;aar

Nat. 5.000,00 per ftequentie per jaar

Nat. 500.00 per frequentie per jaar

Nat 200,00

—

Naf. 10,00 per eenheid per jaar
Nat. 500,00 per frequentie per Jaar

Nat. 3.000,00 per frequeritie per laar
Nat. 5.00000 per zerider oer jaar
Nat. 80000 per MHz. per jaar
Nat. 6.00000 per nrichtsng per jaar

Nat. 1 50000 per station per frequentie per aa

Nat 3000.00 per frequentie per jaar

Nat. 200,00

——

-

Naf. 3000.00 per frequentie per jaar
Naf 3.000,00 per frequentie per jaar

STL vaste of mobiele radio-omroep verbinding
Laagvermogen zendinrichting voor personalbroadcasting

Nat 200,00
Nat. 200.00
Nat 200,00

Nat 200,00

Nat 200,00

Nat. 200,00

-

DAB (Digital Audio Broadcasting Terrestial)
Satelliet grondstation voor radio-omroep
Satelliet radio

AM radio-omroep
Korte Golf radio-omroep

steunzender voor FM rad-omroep zelfde eilandgebied andere frequeritie
FM radio-omroep op kabel

steunzender voor FM radio-omroep andere ellaridgebied

FM radio-omroep

1 Radio-omroep

OMROEP

=

vergoeding voor verlening van een machtiging (eenmalig)
= maandelijkse I jaarhjkse vergoeding voor het toezcht op een machtiginghouder

Toelichting tabel

Bijlage 1 behorende blj de Beschikking vergoedingen tetecommunicatievoorzieningen (P B. 2008, no. 58)

It

—

-

-

-

Naf 200,00

—

Algemene en plaatselijke luchtverkeer met leiding
Algemene en plaatseti;ke Iuchtverkeer zonder leiding (met vluchtinformatie)

I Grondstations

LUCHTVAART

Radio elektrische zendinrichting aan boord van vaartuigen (inclusief reserve apparatuur)
Satelliet grondstation aan boord van vaartuigen

Wijziging van bijiage van machtiging (apparaturenlijst)

machtiging pleziervaartuigen

Detinitieve machtiging schepen

—

Naf. 200,00
Nat 200,00

Naf 200,00

Nat. 200,00

Nat. 300,00
Nat. 200,00

Nat 200,00

HF beperkt kuststation voor commerciele doeleinden

2 Scheepsradiomachtigingen
VoorIopige zendmachtiging

Naf 200,00

Nat 200,00

Nat 200,00

Nat 200,00

Nat. 200,00

VHF beperkt kuststations ten behoeve van vissershavens en natuurgebieden
VHF beperkt kuststation voor commerciedoeleinden

Kuststations ten behoeve van veiligheid
Kuststations ten behoeve van pleziervaartuigen

1 Zend- ontvanginrichtingen t.b.v. de scheepvaart
Beperkte kuststations ten behoeve van bevoorrading en reparatie van schepen en haven
activiteiten

SCHEEPVAART

DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestial)
DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestial) per aangesloten abonnee

—

frequentie per jaar

kanaai per

per jaar

Nat. 1 000,00 per frequentie per jaar

Nat, 1 500,00 per frequentie per jaw

Nat 100,00 per nrichting

Naf. 50,00 per nrchting

300.00
Nat 1 500.00 per kanaal per jaar
Nat 2500.00 per kanaal per Jaar

Nat 600 00

00

per kanaa
Nat 1 200 per kanaai per jaar (egen
per
jaar
Nat
per jaar
Nat 1.500,00

jaar

Nat. 800.00 per Mhz per Jaar
Nat. 0,00 per

Naf. 2500 per jaar
Zie oijiage 2. okale radioverbindingen

Nat 1000 oerjaar

-

Naf 1 50000 per
—

vergoeding voor verlening van eenmachtgtng(eenmaIig)
maandehjkse I jaarlijkse vergoeding voor het toezicht op aen machtignghouder

Per abonnee voordraadomroep omroep
Draadomroep en datadiensten per abonnee
yaste televisie radiolink verbinding

=

1)

Betaal tv draadloos (MMDS)

=

1

ToeIichting tabel

BijIage 1 behorende bij de Beschikking vergoedingen telecommunicatievoorzieningen (RB 2008 no. 58)

kanaa)

Vfl

V

Naf. 200,00

Radio elektrische zend- ontvanginrichting aan boord van Iuchtvaartuigen
HF frequentie (LDOC)

31

RADIO COMMUNICATIE (qesloten flatten)

Toezicht gebruik apparatuur

MSS (Mobile Satellite Services) datadiensten
Machtrging

Toezicht gebruik apparatuur

-

2Radio oproep (voice paging)
Machtiging

Zend- ontvanginrichting (repeaters)

Toezicht gebruik apparatuur

Machtiging

(Radio-oproep, radio-alarmering/beveiliging, radio-afstandbesturing, telemetrie,
1 monitoring, tracking, messaging)

EXPLOITATIE DATA DIENSTEN

1 Vaste radar installatie voor meteorologisch gebruik

Naf 200,00

Naf 200,00

Naf. 200,00

Nat. 200,00

Nat. 200,00

VASTE RADAR INSTALLATIE

Naf 200,00

Nat. 5.000,00 per (ear
Naf. 20,00 of US$ 12 00 per jaar per cc herd

Nsf. 600,00 per frequentre per erland per jeer
Nsf. 2000 of US$ 12,00 per jaar per eenheid

Nsf. 60000 per frequentre per eland per jaar
jNat 20,00 of US$ 12,00 per jaar per eenheid
Naf. 50 00 per rnrichting per maand

Naf 300,00 per zendrnnchtrng per jeer

Naf 120,00 per zendlontvanginrichting per jaa
Naf 1.500,00 per zendrnnchting per jeer

Naf 1.000,00 per frequenbe per jaar
Naf 300,00 per frequentie per jaar
1

Naf. 200,00

Naf. 1.500,00 per frequentie per jaar
Naf. 2.500,00 per frequentie per jaar

af 200,00

maandelijkse I jaarlijkse vergoeding voor het toezicht op een machsgtnghouder

vergoeding voor verIenng van een machtiging (eenmalig)

T.b.v. luchtvaartmaatschappijen, HF (air-to-ground)
T.b.v. bijz.. Iuchtvaartnavigatie en Iuchtvaartfrequenbebanden (VOR)
Radar installatie voor Iuchtvaart gebruik

=

T. by. Iuchtvaartmaatschappijen, VHF (air-to-ground)

lI

Toelichting tabel
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VIII

vergoeding voor verlening van een machtiging (eenmaiig)
maandelijkse I jaarlikse vergoeding voor het toezicht op een machtiginghouder

-

2

Naf 600000 per MHz per jaar

Vaste radio verbindinoen

Vaste draadloze telefonie verbindingen (openbare netten)

Het gebruik van het frequentiespectrum

Het gebruik van het frequentiespectrum

-

Wimax access frequentie? 3de Generatie

Zie bijlage 2 okale radioverbindingen

Naf. 6 00 per maand per SIM voor eke
aangesloten SIM
Nat 6 00 per maand voor eke aangesloten SM
roamer

Zie bijlage 2 okale raciioverbindingen

aar
Naf 6 00000 per MHz per 1
1
Nat 6000,00 per MHz perjaar
Natl2 000,00 per MHz per jaar

Vaste radioverbinding

—-

Nat 6000 per apparaat eenmahg

-

Nat 5000 per frequente per maand
Nat 3 00 per maand

Nat. 5 00 per eenheid per maand

Nat. 60000 per Kanaai per eiand per jaar
Nat 500 per eeriheid per maand
Nat 500 per eenheid per maand

Nat 12 000,00 per MHz per Jaar
Nat 12000,00 per MHz per jaar

—

Naf 200,00

Naf. 20000

UMTS “W-C DMA’- access frequentiel 3de Generatie

-

CDMA-l95- access frequentie/ 2de Generatie
CDMA-20001 3de Generatie

GSM-access frequentie/ 2de Generatie

D-Arnps- acces frequentie/ 2deGeneratie

1 Mobiele telefonie (openbare netien)

EXPLOITATIE TELEFONIEDIENSTEN (Openbare netten)

3 Radio communicatie van beperkte aard (gesloten netten)
Beperkt bereik

Portofoon I mobilofoon / baisstation!repeater
Alarm per abonnee

2 Mobilofoon (gesloten netten)
Machtiging mobilofoon

Voor elk portofoon

Voor elk basisstation
Voor elk mobiel station

I Exploitatie Radio Communicatie (gesloten netien)
Machtiging trunking / community repeater

=

=

ToeIichtng tabel
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t
XH

xl

x

lx

2

—

-

—-

-.

.

-.
—.

i

MUSEUMZENDINRICHTINGEN

--

Satelliet ontvangst apparatuur

-

—

modelvliegtuigen, -vaartuigen en -voertuigen.
Radiocommunicatie apparatuur
Leveren en verhuren danwel op andere wi;ze ter beschikking stellen van radio-elektrische
zend- ontvsngapparatuur

——

Beproevingsdoeleinden
Laagvermogenschakelingen: draadloze microfoons, telefoontoestellen en
muziekinstrumenten, mobielie telefoons. alarmsystemen, speelgoed, diverse vormen van
afstandbesturing, zoals audiovisuele apparatuur, toegangshekken en dergelijke,

;VERVAARDIGING, HANDEL, EXPORT, REPARATIE EN INSTAL PER VESTIGING

Machtiging

ID0ELEINDEN

INRICHTING VOOR INDUSTRIELE, WETENSCHAPPELIJKE EN MEDISCHE

Zend- en ontvanginrichting voor lokaal interinsulair en internationaal verkeer

Radioverbindingen

Draadloze “Back bone” frequenties draadlozenetwerken
Draadloze point to pointipoint-to-multipoint access frequenties draadloze netwerken

Machtiging

DRAADLOZE DATA VERBiNDNGEN (WIFI en dergelijke)

Wimax en andere toepassingen/ 3de Generatie
Fixed wireless access/ 2de Generatie

=

vergoeding voor verlening van een machtiging (eenmalig)
= maandelijkse I jaarlijkse vergoeding voor het toecht op een machtignghouder

;Toelichting tabel

,

Nsf. 200.00

Nat 200,00

Nat 200.00

Nat 200,00

Nsf. 200,00

Naf. 200,00

Naf 20000

—

-

.

Naf 1000 per eenheid per jaar

Naf 500,00 per jaar

Nsf. 100,00 per jaar
Nat 500,00 per jaar

Nsf 250.00 per jaar

Naf. 250,00 per innchting per jaar

Z bijlage 2

—

Zie bijlage 2 lokale radioverbindingen
Nat 60,00 per abonnee

Nsf 600000 per Mhz per jaar

Nat 12 00000 per Mhz per jaar

Bijlage 1 behorende bij de Beschikking vergoedingen telecommunicatievoorzieningen (PB. 2008, no. 58)

XIV

XIII

-

=

vergoedng voor verlening van een machtiging (eenrnahg)
rnaandelijkse I jaarlijkse vergoeding voor het toezicht op een machtginghouder

Bemoeiingen vertenen ontheffing
Voor de toezicht waarvoor ontheffinq geldt

HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING EN HET TOEZICHT OPDENALEVING

Onderwijs

Nat. 200.00 eenmalig
Zie bjlage 2

Nat. 10000 per evenement
Naf 5000 per jaar
Nat 5000 per jaar

Specialeevenementen
Vereniging
‘Naf 200,00
Naf, 200,00

Nat. 2500 per jaar
Naf. 10000 per jaar

Nat. 10000

Naf 200,00

Machtiging radoamateur loRaal
Machtiging radioamateur gast

RADIOAMATEUR

Machtiging

I
II

Toellchting tabel

Bijlage 1 behorende bij de Beschikking vergoedingen telecommunicatievoorzieningen (PB. 2008, no. 58)

XVI

XV

[

Nat. 50.00 per nrchting
Naf. 25,00 per eenheid
Naf 25,00 per repeater
Nat 25 00 per repeater
Nat. 10,00 per apparaat

Oproepzender

Basisstations t.b v. mobilofoon systemen
Repeater ten behoeve van mobilofoon systemen
Mobiele communicatie netwerken (trunking community repeater)

Draagbaar zendinnchting en rnobielezendinrichtingen

-

Naf 100.00 per werkplaats

Radoapparatuur en randapparatuur tb.v. werkplaats van ondernemers

3vaste telefonie

2lange afstand telefonie
Centrale
Drive test

Drive test

Repeaters ten behoeve van mobiele telefooninnchting
Switch, centrale

1 mobiele telefonie
Radio base stations ten behoeve van mobiele telefoon, WLL Wireless Internet
inrichting

Nat 2 500,00 per centrale
Naf. 3.500 per inrichting (zendlocatie)

Nat 2 50000 per centrale
Naf. 3.50000 per nrichting (zendocatie)

Naf. 250,00 per nrichting (zendlocatie)
Naf. 250,00 per repeater
-

Naf 100,00 per innchting

Vaste radoverbndingen (microwave)

-

Naf 2500 per nnchting
Naf 25000 per nnchting

Mote sateihet verbinding
Vaste satelliet radoverbnding

-

Nat. 25,00lzendapp (geen portofoon)

]Zendinrichting t by. uchtvaart

Keuring telecommunicatie infrastructuur

Nat. 25,00 per innchting

Naf 2500 per inrichting
Naf 25.00 per inrichtng
Nat. 10 00 per nrichting

Draagbaar VHF zendinnchting aan boord van vaartuigen
Zendinrichting t.b.v. kuststations (openbaar en beperkt)

-

Keuring van radio-elektrische inrichtingen
PziervaartLngen
Zendinrichhng aan boord van vaartuigen

Bijlage 1 behorende bij de Beschikking vergoedingen telecommunicatievoorzieningen (PB. 2008, no. 58)

XXII

XX

XX

XIX

XVIII

-

-

—

jRadioexamens
1[Scheepvaart
VHF marifonie certiflcaat

Erkenning tostinstellingen
Erkennen van testinstellingen

Storing / belemmering

Behandeling van kiachten over storing of belemmering

Verkiaring van Toelating
Laagvermogenschakeling
Speelgoed / modelbesturing
Radio elektrische zeod- en ontvangapparatuur

-

Radio elektrische zend- en ontvangapparatuur
Randapparatuur

Dekeuring van interne netten
Bewijs van goedkeuring voor het keuren van interne netten
Voor elk additioneel aansluitpunt
Speelgoed / modelbesturing

Repeater, trunk en line extender amplifiers

Kabeltelevisie station
Draadloze kabeltelevisie station
Drive test

Keuring van draadomroep- en kabellnrichtingen
Radio station
T&evisie station

Drive test

Centrale

Nat 50,00

Nat. 2000.00

Nat. 25 00 per uur

Nat 25 00/model (verklaring van toelating)
Nat. 25.00 /model (verklaring van toelating)
Nat 50.00 /model (verklaring van toelating)

Nat. 200 00 voor de eerste 10 aansluitpunten
Nat. 2.50 per aansluitpunt
Nat. 25.00/ model (verklar.ng van toelating)
Nat. 5000 per model eenmalig
Nat 50,00 per model eenmalig

Naf 2.500 00 per verrichte keuring/per inrichting
Nat 3 500,00 per verrichte keuring/per inrichtng
Nat 25.00 per apparatuur

50000 per verrichte keuring/per nrichting
50000 per verrichte keuring/per inrichting
Naf 250000 per vemchte keuring/per inrichting

Nat.
Nat

Naf. 2 500 per centrale
Naf. 3 500 per inrichting (zendlocatie)

Bijlage 1 behorende bij de Beschikking vergoedingen telecommunicatievoorzieningen (PB. 2008, no. 58>

Machtigmng C
Machticjinq N

Machtiging B
Radmotechniek en voorschrmften
Radiotechnmek en voorschriften

Semen en opnemen
Nat. 25 00
Naf 75,00
Nat. 75,00

Naf 75,00

Nat. 25,00

Naf. 75,00
-

3 Radloamateur
Machtiging A Radotechniek en voorschriften
Semen en opnemen
Radmotechniek en voorschriften

Nat 50,00

-

Naf 10000
Nat 150,00
Naf 25 00

2 Luchtvaart
Air to ground (op company frequency)

Beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie
Algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie
Kopie behaalde certrtcaat

-
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B age

behorende bj de Beshkk ig vr od iger tele c inune..abevoorzen nge

F

2008 no 58)

Jaartarieven spectrumgebrulk digta!e lokale radoverbindingen
straalverbinding
tarieven tabel
radioverbindingen
Nx2,048 Mb/s

15 io
toeslag
Jvoor extra

frequenhe
iaar
4000 (1+1.5 log Ni
Naf
Naf
N
capaciteit
600
1
4.000
lx2Mb
870
5.806
2
2x2Mb
1 029
3
6862
3x2Mb
1 141
7.612
4
lx8Mb
1.412
9.418
8
2x8Mb
1.571
10.475
12
3x8Mb
1.683
11.224
16
lx34Mb
1.954
13.030
32
2x34Mb
2.113
14.087
48
3x34Mb
2.225
14.837
64
1x140/155Mb
2.496
16,643
128
2x140/155Mb
2.654
17.699
b
192
3x140/155M
2.767
18.449
256
1x622Mb
straalverbinding
15 %
tarieven tabel
toeslag
radioverbindingen
voor extra
Nx64 Kb/s
frequentie
formule Naf
paar
1.200 (1+1.5 log N)
Naf
Naf
N
capaciteit
180
1.200
1
64
261
1.741
2
128
342
2.283
4
256
390
2.600
384
6
423
2.825
512
8
471
3.142
768
12
505
3.367
16
1024
552
3.684
24
1544
datalink per kanaal
15 %
tarieven tabel
toeslag
radioverbindingen
voor extra
Nx1200 bps
frequentie
Naf
formule
paar
375 (1+1.5 log N)
Naf
Naf
N
capaciteit
56
375
1
1200
81
544
2400
2
106
4
713
4800
121
812
7200
6
132
882
8
9600
147
982
14400
12
157
1.052
19200
16
De tarieven voor radioverbindingen die niet zijn opgenomen in bovenstaande tabellen worden
door de Minister van Verkeer en Vervoer per geval vastgesteld. Analoge verbindingen worden
gelijkgesteld aan een qua capaciteit vergehjkbare digitale verbinding.
formule Naf

1
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Jaartaneven spectrumgebruik digltale intereiIand radioverbindingen
satellietverbrnthng

straalverbinding
tarleven tabel
radoverbndingen
Nx2.048 Mb/s
formule Naf
6.500 (1+1.5 log N)
N
Naf
capaciteft
6.500
1 x2Mb
2
9.435
2x2Mb
3
11.151
3x2Mb
4
lx8Mb
1 5.30
8
2x8Mb
12
3x8Mb
16
lx34Mb
21 17
2x34Mb
32
48
22.89
3x34Mb
24.110
1x140/1 55Mb
64
128
27.045
2x14011 55Mb
192
28.762
3x140!1 55Mb
256
29.980
I x622Mb

15 %
toeslag
voor extra
frequenhe
paar
Naf
97E
1 .67
1 85E
2.29E
2.55
2 736
3.176
3,433
3 616
4.056
4.314
4,497

straalverbinding
tarieven tabel
radioverbindingen
Nx64 Kb/s
formule Naf
2.000 (1+1.5 log N)
Naf
capaciteit
N
2.000
64
1
2.903
128
2
3.806
256
4
4.334
384
6
4.709
512
8
12
5.237
768
16
5.612
1024
1544
24
6.140

15 %
toeslag
voor extra
frequentie
paar
Naf
300
435
570
650
706
785
841
921

tarieven tabel
radioverbindingen
Nx2 048 Mb/s
formule Naf
16,000 (1÷1 5 log N)
capacteit —i—r
1
16000
lx2Mb
2 23224
2x2Mb
3 27450
3x2Mb
4 30449
lx8Mb
8 37674
2x8Mb
12 41 900
3x8Mb
lx34Mb
16 44.898
2x34Mb
32 52.123
3x34Mb
48 56.349
1x140/15
64 59.348
128 66 573
2x140/15
192 70.799
3x140/15E
256 73.797
1x622Mb
sateluetverbinding
tarieven tabel
radioverbindingen
Nx64 Kb/s
formule Naf
5.000 (1+1.5 log N)
Naf
capaciteit
N
5.000
64
1
7.257
128
2
9.515
4
256
384
6 10.836
512
8 11.773
12 13.093
768
16 14.030
1024
1544
24 15.351

datalink per kanaal
15 %
tarieven tabel
toeslag
radioverbindingen
voor extra
Nxl 200 bps
frequentie
formule Naf
paar
650 (1+1.5 log N)
Naf
Naf
N
capaciteit
97
1200
1
650
141
2
943
2400
185
4800
4
1.237
211
1.408
7200
6
229
1.530
8
9600
255
12
1.702
14400
273
19200
16
1.824
De tarieven voor radioverbindingen die niet zijn opgenomen in bovenstaande tabellen worden
door de Minister van Verkeer en Vervoer per geval vastgesteld. Analoge verbindingen worden
gelijkgesteld aan een qua capaciteit vergelijkbare digitale verbinding.

2

Bjlage 2 behorende bj de SeschkKng vergoedngen teecommuncabevoorzennqen P.B 2008. no. 58

Jaartarieven spectrumgebruik digitae

ationale radoverbindingen

straalverbindingen en satellietverbindingen
ventabei15%1
toeslag
radoverbindingen
voor extro
Nx2.048 Mb/s
frequenbe
formule Nat
paar
25.000 (1+1.5
Nat
N
Naf
capaciteit
3.750
1
25.000
lx2Mb
5.443
36.288
2
2x2Mb
6.433
42.892
3
3x2Mb
7.136
4
47.577
lx8Mb
8.829
58.865
8
2x8Mb
9.820
65,469
12
3x8Mb
10.523
70.154
16
lx34Mb
12.216
32
81.443
2x34Mb
13.206
48
88.046
3x34Mb
13.909
92.731
64
1x140/155Mb
15.603
128
104.020
2x140/155Mb
16593
110.623
192
3x140/155Mb
17.296
256
115.308
1x622Mb

straalverbindingen en satellietverbindinger
tarieven tabel
radioverbindngen
Nx64 Kb/s
formule Naf
7.700 (1+1.5 log N)
N
Naf
capaciteit
7.700
1
64
11.176
2
128
4
14.653
256
16.687
384
6
18.130
512
8
12
20.164
768
21.607
16
1024
23.641
1544
24

15 %
toeslag
voor extra
frequentie
paar
Nat
1.155
1.676
2.197
2.503
2.719
3.024
3.241
3.546

datalink per kanaal
15 %
tarieven tabel
toeslag
radioverbindingen
voor extra
Nxl 200 bps
frequentie
formule Nat
paar
2.400 (1+1.5 log N)
Naf
Naf
N
capaciteit
360
2.400
1
1200
522
3.483
2
2400
685
4.567
4
4800
780
5.201
6
7200
847
1
8
5.65
9600
942
6.285
12
14400
1.010
6.734
16
19200
Het tarief voor radioverbindingen die niet zijn opgenomen in bovenstaande tabel wordt door
de Minister van Verkeer en Vervoer per geval vastgesteld. Analoge verbindingen worden
gelijkgesteld aan een qua capaciteit vergelijkbare digitale verbinding.
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