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Bijlage(n) 
1. Uitspraak CBb  
2. Concept-veilingregeling Geachte Voorzitter, 

 
Hierbij doe ik u de uitspraak toekomen van het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven (CBb) van 20 december 2022 in de hoger beroepsprocedure die een 
aantal landelijke commerciële radiopartijen heeft ingesteld tegen de uitspraak van 
de rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022, waarbij het landelijke 
verlengbaarheidsbesluit en het daarmee samenhangende NFP- wijzigingsbesluit 
zijn vernietigd.  
 
Het CBb heeft de uitspraak van de rechtbank Rotterdam bevestigd. Het CBb komt 
tot het oordeel dat de rechtbank terecht geoordeeld heeft dat, in strijd met de 
artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht, het voorbereidde 
verlengbaarheidsbesluit niet voldoende zorgvuldig is en niet draagkrachtig genoeg 
is gemotiveerd. Dit betekent dat de rechtbank het beroep tegen het 
verlengbaarheidsbesluit volgens het CBb terecht gegrond heeft verklaard.  
 
Het voorgaande betekent dat ik - in lijn met bovengenoemde uitspraken - de in 
gang gezette veiling voor de landelijke commerciële radiovergunningen zal 
continueren. De nieuwe verdeling van deze vergunningen moet ook volgens het 
CBb plaats vinden vóór 1 september 2023. Om dit mogelijk te maken, ben ik op 
27 november 2022 van start gegaan met de consultatie van de 
veilingdocumenten. Conform de door mij gedane toezegging tijdens het 
commissiedebat Telecom en Post van 15 december jl., zend ik uw Kamer hierbij 
de concept-veilingregeling toe. 
 
Ik zal de consultatiereacties afwachten en na zorgvuldige weging daarvan zo 
spoedig mogelijk overgaan tot de publicatie van de definitieve veilingdocumenten. 
Dit om de gestelde deadline daadwerkelijk te kunnen realiseren. Ik zal uw Kamer 
over de verdere voortgang van de veilingprocedure op de hoogte houden. 
 

 

 
M.A.M. Adriaansens 
Minister van Economische Zaken en Klimaat


