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Verplichtingen uit oerder verleende vergunning(en) 

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat u de vordering van C 13.796,21 van de 
factuur met het nummer 8919053316 nog niet heeft voldaan. 

Ingevolge artikel 3.18, tweede l id, onder b, van de Telecommunlcatiewet kan een 
vergunning worden geweigerd i'ldien de aanvrager niet heeft voldaan aan op hern 
rustende verplichtingen, voortvloeiend uit een eerder verleende vergunning. 

In verband met bovenstaande geef Ik u hierbij In overweging de openstaande 
vordering per omgaande te voldoen, zodat dit geen belemmering hoeft te 
betekenen voor de onderhavige procedure. 

Vragen? 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar 
veiliill!b.Q5b28b7.91134@a<1t�11tsçh_fü.1telecom,D! of contact opnemen met 

Datum 

LS oktoblr 2019 

Ons lu�nntcr� 
A'r·fZK/70S?2-9S 



Agemschap Tel1:com 
Minisrerie l'Oll EconolllÎ$c/;e laken

en Kli11!0<H 

Bijlage Vragenlijst verbondenheidstoets 

Voor de verbondenheidstoets van de veilingprocedure is nadere informatie van u 
benodigd. Daarom verzoek ik u onderstaande vragenlijst (eventueel met 

bijbehorende stukken) vóór 1 novemlber 2019 ingevuld en ondertekend retour te 
sturen via b05b28bLYb3,:;;LnHmtsc ,U_::<':Co 11). 

Vragenlijst 

Op peildatum 9 februari 2017 is de verbondenheid van de aanvrager getoetst 

door het Commissariaat voor de Media. De vragen hieronder hebben betrekking 

op eventuele wijzigingen die zich hebben voorgedaan ná voornoemde peildatum. 

Ik verzoek u door te halen wat niet van toepassing is. 

1. Zijn sinds de peildatum de statuten van de aanvrager, de groepsmaatschappijen 1 

en/of dochtermaatschappijen2 gewijzigd? Ja/ nee.

2. Zijn sinds de peildatum met betrekking tot de aanvrager de grootte van het

aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen (zoals gewone,

preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen) en/of de verdeling over de

aandeelhouders gewijzigd? Ja/nee.

3. Is sinds de peildatum het vreemde vermogen gewijzigd door bijvoorbeeld:

- het aangaan van leningen, waarvoor at dan niet zekerheidsrechten (pand en

hypotheek) zijn verstrekt;
- overdracht van bestaande lening en aan derden (cessie);
- vestiging van zekerheidsrechten (pand/hypotheek) op leningen die op de 

peildatum al bestonden? Ja/neEi.

4. Is sinds de peildatum de besluitvorming binnen het bestuur en/of de raad van

commissarissen en/of de vergadering van aandeelhouders gewijzigd onder meer

bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raad van
commissarissen? Ja/nee,

5. Zijn sinds de peildatum de personen aan wie, en/of de condities en beperkingen

waaronder, doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager te

vertegenwoordigen (procuratie) gewi_jzigd? Ja/nee.

6. Zijn sinds de peildatum bestaande en voorgenomen overeenkomsten gewijzigd

c.q. opgesteld tussen enerzijds de aanvrager of haar groepsmaatschappijen en

anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of

vla een dochter of moedervennootsc:hap radioprogramma's via de ether
verzorgen of van plan zijn dat te doe:n? Ja/nee.

7. Zijn sinds de peildatum andere dan de onder 1 tot en met 6 bedoelde banden die

de rechtspersoon van de aanvrager of een daarmee verbonden instelling raken en

die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een

verbonden instelling in die zin van artikel 22, eerste lid, van het Mediabesluit

2008, gewijzigd? Ja/nee.

1 Artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.. 
t Artikel 24a van Boek 2 va het Burgerlijk Wetboek. 
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Omschrijving wijziging en aanvullende stukken 

Indien u één of meerdere van de vot·engenoemde vragen met 'Ja' heeft 

beantwoord dient u te omschrijven welke gegevens zijn gewijzigd. Ook dient u in 

dat geval de stukken toe te sturen die betrekking hebben op deze wijziging van 

gegevens. U kunt in dat geval op helt stuk met een cijfer aangeven op welke vraag 

dit betrekking heeft. 

Naam aanvrager: 

Naam ondergetekende: 

Datum: 

Handtekening: 

Retourneren 

Ik verzoek u deze vragenlijst, eventueel met bijbehorende stukken, 

vóór 1 november 2019 ingevuld te netourneren naar het e-mailadres: 
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Agentschap Telecom 

Ter attentie van: Projectteam uitgifte FM--vergunningen 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Radio Limburg 97Fm BV 

Jagerspad 9 
1251.ZV LAREN 

Betreft: Antwoord herstelverzuim aanvraag 

Loren, dinsdag 22 oktober 2019 

Beste mensen, 

D , rn:1 2 J (HH '/.0 l:J 

t- 1 l(l\.! l li'l(i 0°·.- r-

Ik heb uw mededeling herstelverzuim a.invraag in goecJe orde ontvangen. 

U vraagt om een bankafschrift mnt de juiste rl;.füun. Het was niet e1mler mogelijk cJe1.e in clc 
minvraag te voegen mrngezien cler.e door onr.e bank slechts een ma<1I per maand wordt 

gemaakt Om deie melen had ik II e�n n�t:enter mutatie "Üfschrift L,iJgevo�gcl In de aanvrm1g 
�Is bijlage: Bli bijlage III b - Oanf<afschrift. Ik verwijs 1.1 hier graag mrnr. Om het dossier te 
completeren voeg ik hier het meest recente bankafschrift toe met het l<enrnerk: Z verwim :L 

• [ni bijlage 111 a - Bankafschrift 2.

·revens vrnagt u om cle bijlagP.n die verwijzP.n naar het juiste geim,ik van de merknaam en
het logo vcJn Qmusic welke ik tevens bijvoeg, ?.ijnde: Brnndbook en dcponcring

merkenbureau.

Tot slot voeg ik hier de ingevuld� vragenlijst verbondenheidstoets t:oe. 

Mocht u verder nog vragen hel>ben, opmerkingen-, of stukken missen of toelichting 
behoeven dan weet u mij te vinden. 

8 



'ABN·AMRO 

Mt<BBanking
Postbus 283 
1000 EA AMSTERDAM

Tek 088·2262626 (lokaal tarief)
www.abriamró.nl1ldeinbednJf 

!
Soort rekening (in EUR)

1 
BlC

_O_N_ó_E_R_N_E_M_E_R_S_R_E_K_E_N_I_N_G______ ABNANL2A

Boekdatum 

� 

25-09
(25-00) 

Omschrijving 

SEPA overbo�king 
IBAN: NL411NGB070S001199 
BIC: INGBNL2A 
Naam: Agentschap Telecom 
Omschrijving: Borgsoa - WJZ/1909 
409S - B.esluit bekendaalcing veil 
ing kavels 805, B28, 829 en B34 

.. 

Rekening��chrift 

Verzuim - B1 i bijlage III a - Bankafschrift 
Radio Limbur- 97ftwli B.V. 

Bedrag af (debet) Bedrag bij {credit} 

15.000,00 

0 
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" AGENTSCHAP TELECOM/ GN 

Agentschap �lecom 
Terattentie+n: Projectteam uitgifte FM-vergunningen 
Emmasinge� 
9726 AH Grlllngen 

Radio Limburg 97Fm BV 
Jagerspad 9 
12512V LAREN 

Betreft: Antwoord herstetrzuim aanvraag

La ren, dinsdag 2 2 oktober 2019 

Beste mensen, 

1 
� 

J 

:� 

REG. NR. ··:rOi:.l(,-,,1.J � 

DOSSIER 

DATUM 2 3 OKT 2019 

ROUTING OAIGl�EEL 

Ik heb uw mededeling herstelverzuim aanvraag in goede:,orde ontvangen. 
.,.. 

ARCHIEF 

( 

}.; , .

U vraagt om een bankafschrift met de juiste datum. HeÎ;�as niet eerder mogelijk deze in d� � 
aanvraag te voegen aangezien deze door onze bank sleèjs een maal per maand wordt • 
gemaakt. Om deze reden had ik u een recenter mutatie-afschrift bijgevoegd in de aanvraag 
als bijlage: B1i bijlage 111 b -Bankafschrift. Ik verwijs u hier graag naar. Om het dossier te 
completeren voeg Ik 

•. ,: et meest recente bankafschr' toe i:net het kenmerk: Z verzuim 1
- Bli bijlage III a - Ban chrift 2. � 1-

( .. 
.. ., 

i 
l ·1-

Tevens vraagt u � d 
1

·· agen die verwljzen naar het 14i�te gebruik van de merknaam en
het logo vt Qmu

l
]c • 1 . ik tevens bijvoeg, zijnde: B�.�bool(':en deponering

merkenbu�au. . · JJ . 1 
, 1: 

. . r 

�.:. .. • �·:\ :J, t� { 
Tot slot vo�r1 ik hi�ê

j
/ ·i:· evulde vragenlijst verbonden�: :'idst4. toe.

� "71 \� ., • f Mf 
� � . .  � 

. � 
Mocht uv�, nÎÏ\.,. ' . 

� }ebben, opmerkingen , off kken !;· ssen of toelichting
behoeven t"�wP� .. , , ,,, 'ti-vinden. � 

�l·•ff,, •. i .,r. 
? � ,.., 1 t ;.-. � · .. ,l 
�. � �: 

!\ i ·;-, 
l r.. • ,� ' �Ji 

,:J: .1 � .111· · êlï .-..1.,:;. 

Namens Radio Urn.burg 97 FM BV 

( 





Bij Omusic denken we in mogelijkheden. Binnen een 

herkenbaélr format hebben de makers de ruimte om 

!ipontanc ideeën tot leven te laten komen. Ideeën 

van klein tot groot. Hiermee prikkelen we onze crea 

tiviteit en blijven we keer op keer verrassen. 



Qmusic brengt elke dag plezier. energie en een goed 

gevoel in het leven. We vermaken (excite)en verbinden 

(ur1ite) mensen vanuit een optimistische blik. Elke 

seconde. 365 dagen per jaar, zetten we daarbij jou 

centraal. Want zonder You is er geen 0. 

0 is meer dan een belofte op papier. Het is een gevoel 

dat alles typeert wat we doen. Het is onze opzwepende 

muziek. onze positieve dj's. de spraakmakende acties 

en de creatieve manier waarop we communiceren. 

Altijd vanuit de leefwereld van onze doelgroep. 

o SOUNDS BHTER WITH YOU



V✓e staan met beide voeten op de grond. Authenticiteit 

kun je niet faken. We zijn oprecht. dat betekent dat we 

iedereen recht in de ogen kunnen kijken. Dat we geen 

twee gezichten hebben. Dat we eerlijk zijn. altijd en 

overal. 

Omusic wordt gemaakt door echte mensen met echte 

verhalP.n. W;iar iedereen zich mee kan identificeren. 

0 



n () 

We vermaken (excite) en verbinden (unite) de 

optimisten. Daarbij ver trekken we altijd vanuit de 

leefwereld van de luisteraar, de kijkers en de fans. 

De meetlat die we daarbij gebruiken noemen we 

VIBES. zeg maar de ingrediënten die leiden to t  

exciting en  uniting: 

V = Verrassend 

1 = Iedereen 

s = Benaderbaar 

E = Echt 

s : Spontaan 

Alles wat we doen. doen we vanuit een optimisti

sche b lik. Daarom: Optimistic VIBES. Qmusic kan de 

wereld niet veranderen. maar wel jouw kijk daarop. 

Bek ijk de wereld met de O bril op enje ziet de wereld 

waarin het glas halfvol is. Optimistic VIBES waarb ij 

de lui steraar altijd centraal staat. Dat is wat Qmusic 

uniek maakt Het is daarom dat we zeggen: 

0 SOUNDS BETTER WITH VOU 



Qmusic is al lang niet meer een richtingsverkeer. 

Het is een dialoog, een wisselwerking. In en naast 

de progrc:immëJ's willen we met onze fans in contact 

staan. Dat maken we mogelijk en tegelijkertijd heel 

laagdrempelig. Via soc ial mediél of de Qmusic élpp. 

Maélr ook via het 0-panel, waarin 0-members hun 

mening over Qmusic kunnen delen. 

In contact staan met Qmusicbetekentdéltje élntwoord 

krijgt als je belt. wanneer je een mailtje stuurt of een 

waag stelt viél sodal media of in de Qmusic app. 

Of gewoon een aardig berichtje terugkrijgt als iemand 

iets deelt via de berichten in de app. Wij gedragen ons 

net ë.1ls goed� vrienden. We stéiéln tu:;sen de mensen 

in cm zijn brmaderb:.H1r. Dat maakt Omusic heel toe

gankelijk voor een grote groep mensen. 
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) We maken verrassend entertainment voor een 
brede doelgroep (20-49 jaar) vanuit een optimis
tische mindset. 

) We creëren relevante content waar mensen graag 
naar luisteren. naar kijken of mee interacteren. 

) We brengen herkenbare, populaire Top 40-
muziek di e raakt. 

) We inspireren mensen: we laten mensen dromen 
en helpen ze ook realiseren. 

} We zijn betrokken met de mensen om ons heen 
en geven oprecht om hun verhaal. 
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We maken Qmusic niet voor onszelf. We doen 

het altijd samen met de mensen die naar ons 

luisteren. die ons volgen en onze video's bekijken. 

Want elke luisteraar. kijker of fan. elke bekende 

gast. elke concurrent. ell<e klant. allemaal hebben 

7.€: een eigen stem. Een eigen geluid. En wij luisteren 

naör al die geluiden. Altijd met respect en interesse. 

Dat maakt dotOrnusic toegankelijk is voor iedereen. 

En dat iedereen zich welkom voelt. bij de grote. fijne 

club die O heet. We zijn als een vriend bij wie je zo 

even thuis binnenloopt. 



Optimisme is  voor ons een morele plicht. Onze 

plicht. Onze kracht. Onze trots. En hoe meer wij die 

k racht kunnen delen, hoe sterker deze wordt. 

we geloven in een samenleving die gelukkiger 

en optimistischer is. En we weten allemaal dat 

geluk er altijd maar even is. Een lichte sprankeling 

Die het best tot z'n recht l<omt tussen mensen die 

hetzelfde denken als jij. Dus laten we vooral meer 

geluk en meer vriendschap creëren voor iedereen 

die. net als wij. positief naar de wereld kijkt. 

Als wij elke dag iemand iets gelukkiger naar de wereld 

kunnen laten kijken. is onze missie geslaagd. Elke dag 

weer. 
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Agentschap Telecom 
/\li11istc1ic m,, r:ccmomischc Zakc11

l'II IW1110Cl( 

Bijlage Vre>genlljs;t verbondenhetdstoots 

voor de vcrbondenheldstoets van de velllngproceclurc Is nadere Informatie van u 
benodigd. Daarom verzoek Ik u onderstat1nde vragenlijst (eventueel met 
bijbehorende stukken) vöór l novem bcr 2019 Ingevuld en ondertekend retour te 
sturen via tillSll.2Bh2<lb�!1@..<J9�!:!W:lmP.\�.LQ.cnm,.nJ. 

Vragenlijst 

Op peildatum 9 februari 2017 Is de verbondenheid van de aanvrager getoetst 
door het Commissariaat voor de Media. De vragen hieronder hebben betrekking 
up eventuele wijzigingen die zich hcl>ben voorgedaan ná voornoemde pelldcltum. 
Il< venoek u door te halen wat .ctlfil. van toepassing Is. 

1. 2ijn sinds de peildaturn de statuten van d� janvrager, ,Ie groepsmaatschappljen1 

en/of dochtennaatschappij'.m1 gewijzigd? �/nee. 

2. 7.ijn sinds de peildatum rnet betrel<ki 11CJ tot de ëliln'lrager de grootte van het
mmdelcnkapitaal en/or de samenstelling 111 Sllorten aandulen (zoals gewone,
prererente, converteerbare of priorite:!itsna11dele11) en/of de verdeling over cle
aandeP.llwuders gewijzigd? Ji'lnee.

3. îs sinds de peildab.1m het vreemde vermogen gewijzigd dor,r biivoo1·beeld:

- het aangaan van leningen, waarvoor ,11 dan niet zekerheidsrechten (panel en
hypotheek) zijn verstrekt;

- overdracht van bestaande kmi11f1en aan cl�rden (cessie);
- vestiging Vill1 zekerheidsrechten (pand/hypotheek) op leningen die op de

peildatum al bestonden? J4f /nee.

4. Is sinds de peildatum de besluitvorming binnen het t,esluur en/of de raad van
commissarissen en/of de vergacleri�I van aandeelhouders gewij'ligd onder rnec1
bij I.Jcnoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raacl van
commissa1issen? }f Jnee.

S. Zijn sinds de peildatum de personen aan wie, en/of cle condities en l.Jeperking<.?11
waaro11der, doorlopende volmachten zijn gegçven om de aanvrager te
ver�egenwoordigen (procuratie) gewijzigd? JÎ/nee.

6. Zijn sinds de peildatum bestaande en voorgenomen overeenkomsten gewijzigd
c.q. opgesteld tussen enerzijds de aa11vra9er of haar groepsmaatschappijen en
anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of
vla een docht<.?r- of moedervennootsc:hap radioprogramma's via cle ether
verzorgen of van plan zijn dat te doen? Ja/,,,e.

'J. Zijn sinds de peildatum andere dan de onder 1 tot en met 6 bedoelde banden die 
de rechtspersoon van de aanvrager of een daarmee verbonden instelling raken en 
die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake Is van een 
verbonden lnstelli� In die zin van artikel 22, eerste lid, van het Mediabesluit 
2008, gewljzigd?j11/nee. 

1 llrllkel 2◄b van Bock 2 vèln het Burgerlijk Wetbo�lt. 
'Jlrtl�el 24èl van Boek 2 va het DurgcrllJk Wetboelc, 



Omsc:hrljvlng v1JJilg1ng en aant>ullenda stukken 
[ndlen u één of meerdere van de vorengenoemde vragen met 'Ja' hE!e� 
beantwoord dient u te omscllrijven ,v-:l!<e gegevens 2110 gewl,lzl9d. Ook dient u In 
dat gevéll cte stukken toe te !itvren dl� bs:lCeklsl09 hebben oo de,z.!:,,w.JJzlglng yan 
g,eg�yeos. u kunt In dat geval QJ2 het 5,tuk met een cUfer aangeyens1S1 weJs vraact 
dlt he��klJJ.g-beeft 

Radio Llmbm·g U7FM BV - Barteleit 

Naam 1,nriergcl:ekende: 1 

lianrlt1�k.:nlng: 

f-l.!to•11 n�1'i!n 
1!< 1nt1.oek II d·�ze -.1 nue1\li.J;;t, even�11e2I met !illhehorende st11:d<\!1i, 
y,ló,· 1 r101/grnt,er 2iH9 Jnçievuld te r.�i'.'H!rllCretl llil?lr h�t '.!·frl.iilfüh't!S: 
Yï'ilingiJ0'ih:?{lb29/b34@::,J.�•)J:J!. t1;1t>t�1�,-;0!!1,n! 

th1 st11:::,u,1 z -11; !l : , .1.1 hij '/i' !d!I, · .u lh .::?, t!,:. ,1i,.�hl
1 

t,,ag�lit;i1l t:11 t1 i1lW .. ,u ind 
i>ij de c111,wnmn :i11!1(!, ['lJ;l
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> Ketour•drcs PostblJs 450 9700 AL Gronif1g�•o 

t.a.
Un
1251JK LAREN NH

Datum 24 oktober 2019 
Betreft Ontvangstbevestiging aanvullende gegevens 

Geacht 

l\genrschap TelE!com 
Alinisterievmr Ero.m1111ischr Zaken

en li.limaar

(n rnijn brief van 15 oktober 2019, met kenmerk AT EZK/7859295, heb ik 
aangegeven dat ik uw aanvraag nog niet in behélndeling kon nemen, omdat deze 
niet votdeecl aan de gestelde e isen uit cle Regeling aanvraag- en veilingpro cedure 
teruggekomen niet landelijke commerciële FM-vergunningen 2017 (hierna: de 
Regeling). Daarbij heb ik aangegeven op welke punten uw aanvraag niet volledig 
was en hoe u deze verzuimen kon herstellen. Op 23 oktober 2019 heb ik van u 
aanvullende gegevens ontvangen. 

Ik toets nu aan de hand van de in de Regeling gestelde e isen of il< uw aanvraag in 
behandeling kan 11emen. Over de uitkomst hiervan ontvangt u binnenkort 
schriftelijk bericht. 

t·leeft u vragen? 
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u een e mail 
sturen naar •1cil111obO'. Ai 7 

contact opnemen me� 
uitgifte FM-vergunningen via 

Economische Zaken e n  Klimaat, 

Agentschap Telecom 

fmmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 

9700 AL Grvning�n 

T (0S0) SS7 7•1 44 
f (050) 587 74 00 
W\vw.;ag1nt.eh;apt<!l�om. nl 

inro:!)c1gentscha0telecom.nI 

Ons kenn,crl1 
AT-EZK/792ó8t;S 

Uw ken1nerk 

8ijla9l!n 

PaqI11c1 l V411 1 



Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Gevoeligheid: 

Opvolgingsvlag: 

Vlagstatus: 

Beste leden van het projectteam, 

vrijdag 1 november 201914:47 
Veiling BOS B28 B29 B34 
FW: Vertrouwelijk! Openstaande vorderingen bij deze rechtspersonen? 

Vertrouwelijk 

Opvolgen 
Voltooid 

Onderstaand een geactualiseerde opgave, waarin data 2019. 
Bevindingen zijn vrijwel identiek. Alleen op 
vorderingen open ingen en aanmaningen betreffende die vorderingen worden jullie 
geïnformeerd doo 

Van 
Verzonden: vrijdag 1 november 2019 11:36

Aan: Veiling 805 828 829 834

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk! Openstaande vorderingen bij deze rechtspersonen? 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 

Beste leden van het projectteam, 

Zie onderstaande reactie in r 
De openstaande factuur Va is volgens syste1�m (RP2000) voor de eerste keer 
aangemaand (herinnerd) op 2 juli 2018. Daarna zo te zien geen actie meer. Betalingsregeling is onwaarschijnlijk, 
want dan hadden er al deelbetalingen binnen moeten komen (aan betalingsre!Jelingen is voorwaarde automatische 
Incasso verbonden). 
Eventueel aanvullende informatie moet ik desgewenst opnemen me Die is e r  
naar verwachting maandag weer. 

(_ Als er nog vragen zijn hoor ik het graag .

....... 
Van: Veiling 805 828 829 834

Verz 
Aan: -
Onderwerp: Vertrouwelijk! Openstaande vorderingen bij deze rechtspersonen? 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 

Graag verneem ik of er openstaande (opeisbare) vorderingen van ons (al dan niet In de vorm van een 
betalingsregeling) ten aanzien van de volgende rechtspersonen zijn: 

geen openstaande vorderingen 
-idem



-idem

-factuur nr. 891800622 d.d. 18-6-201.8 ad€: 1.945,98 en nr. 8919053309

geen epenstaande vorderingen 

• idem

1 

Lukt het om dat uiterlijk maandag aan ons te laten weten (via dit e-mailadres)? 

Vertrouwelijkheid 
Graag deze e-mail en de namen van de rechtspersonen niet verderverspreidlen in verband met de 
vertrouwelijkheid van de velling procedure. Ook na afloop van de veilingprocE?dure blijft de vertrouwelijkheid 
gelden. De namen van de winnaars worden te zljnertlJd wel bekendgemaakt. 

Vragen? 

lelding van deze e-mall nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met 
e kunt het Projectteam uitgifte FM-vergunningen ook vla 
9b34 a entscha telecom.nl bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

amens het Projectteam uitgifte FM-vergunningen 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Emmasingel 1 1 9726 AH I Groningen 
Postbus 450 1 9700 I\L I Groningen 

l



Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 09:04 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Gevoeligheid: Vertrouwelijk 

t.a.v. onderstaande rechtspersonen bek�rs dan dat een aantal
genoemd worden In het hh-verzoek van t111111111Maar geen actieve 

momen; 
t nog wel een LOD voor overtreding van de administratieplicht 

of jul ie at a s  een (actuele) toezichtprocedure bestempelen. Tevens niet of je dl: a 
Wat ons betreft geen halszaak. 

'' . . . . . 

We weten niet 
ond moet ziet. 

(_ 
Van: Veiling BOS B28 B29 834

(_ 

·chtprocedures bij deze rechtspersonen?
. '• •  

Radio Limburg 97FM B.V. 

· htsprc,cedures lopen:

Lukt het om dat uiterlijk maandag aan ons te laten weten jvia dit e-mailadres)? 
Vertrouwelijkheid 
Graag deze e-mail en de namen van de reditspersonen niet verder verspreide,n in verband met de 
vertrouwelijkhei d van de vei lingprocedure. Ook na afloop van de veilingprocedure blij� de vertrouwelijkheid 
gelden. De namen van de winnaars worden te zijner tijd wel bekendgemaakt. 
Vragen? 

nleiding van deze e-mail nog vragen? Neem dan telefonisch contact o 
e kunt het Projectteam uitgifte FM-vergunningen ook via
2 34 a entscha telecom.nl bereiken. 

Met vriendelijke groet, 
amens het Projectteam uitgifte FM-vergunningen 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Emmasingel 1 1 9726 AH I Groningen 
Postbus 450 1 9700 AL I Groningen 



Van: 
Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Gevoeligheid: 

Veiling BOS B28 B29 B34 
dinsdao 29oktober201916:15 

Vertrouwelijk! Toezichtprocedures bij deze reclntspersonen? 

Vertrouwelijk 

Graag verneem Ik of ten aanzien van de volgende rechtspersonen toezichtspro-cedures lopen: 

Radio Limburg 97FM B.V. 

Lukt het om dat uiterlijk maandag aan ons te laten weten (via dit e-mailadres)? 

Vertrouwelijkheid 
Graag deze e-mail en de namen van de rechtspersonen niet verder verspreiden In verband met de 
vertrouwelijkheid van de veilingprocedure. Ook na afloop van de veilingprocediure blijft de vertrouwelijkheid 
gelden. De namen van de winnaars worden te zijner tijd wel bekendgemaakt 

Vragen? 

...... 
leiding van deze e-mail nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met 
e kunt het Projectteam uitgifte FM-vergunningen ook via 
29b34Ccilagentschaptelecom.nt bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

mens het Projectteam uitgifte FM vergunningen 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Emmasingel l 1 9726 AH I Groningen 
Postbus 450 1 9700 AL I Groningen 



Van: 

Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 

Gevoeligheid: 

Beste 

Veiling BOS 828 B29 834 
19 16:13 

Vertrouwelijk! Openstaande vorderingen bij d1?ze rechtspersonen? 

Vertrouwelijk 

Graag verneem ik of er openstaande (opeisbare) vorderingen van ons (al dan niet in de vorm van een 
betalingsregeling) ten aanzien van de volgende rechtspersonen zijn: 

Radio Limburg 97FM B.V. 

Lukt het om dat uiterlijk maandag aan ons te laten weten (via dit e-mailadres)? 

Vertrouw el ijk he id 
Graag deze e-mail en de namen van de rechtspersonen niet verder verspreidE!n In verband met de 
vertrouwelijkheid van de veilingprocedure. Ook na afloop van de veiingprocedure blijft de vertrouwelijkheid 
gelden. De namen van de winnaars worden te z ijner tijd wel bekendgemaakt. 

Vragen? 
nleldlng van deze e mail nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met 
e kunt het Projectteam uitgi�e FM-vergunningen ook via 
i��'\@ggentschapt:e!ecorn.al bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

mens het Projectteam uitgifte FM-vergunningen 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Emmasingel 1 1 9726 AH I Groningen 
Postbus 450 1 9700 AL I Groningen 



/O=CICWP/OU=EX�HANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBC>HF23SPDLT}/CN=RECIPIENTS 

Van: -
Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Aangepaste versie. Deze ook graag meenemen naar cvdm 

Met vriendelijke groet, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 

Datu 

Aan: 

Onderwerp: RE: Aanvraag kavel BS doo 

Geachte he� 
Ik zie dat er abusi�s weggevallen. Na de zin "Of om het anders te zeggen: de 
voorwaarde voor� deze frequentieruimte aan te vrc,gen is dat Q Music het reeds 
bestaande landelijke DAB+-programma "Q Music Nonstop" mag produceren" hoort nog te staan: 

aar mijn volle overtuiging FM kavel BS in het geheel niet wensen te exploiteren 
zonder de vooraf vastslaande permanente betrokkenheid van Q-Music Nederland, al staat die 
permanente betrokkenheid niet op papier. Daarbij geldt dat Q-Music Nlederland niet alleen het 
programma produceert, maar ook de marketing e.d. en gedurende de 1�ehele looptijd van de 
vergunning feitelijk ook alle financiële risico's van de exploitatie op kavel BS draagr. 
Nu het landelijke ANP-nieuws. het weerbericht en de verkeersinformatie gelden als zijnde 
'regiogericht' is het voor Q-Music als programmaproducent een koud kunstje om met een paar extra 
weerpraatjes voor heel Nederland de 10% regiogerichtheid te behalen, zonder dat er in 
werkelijkheid iets specifiek regiogerichts te beluisteren zal zijn. Dit strookt wél met de 'relatief 
gezien lagere programmakosten' die volgens de Regeling AGF 2003 de radiobedrijven die landelijk 
opereren hebben; maar juist het uitzenden van een dergelijk programma als Q Music Nonstop op 
kavel BS strookt uiteraard, zo blijkt ook uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, niet met de 
intentie van de wetgever. 
Dank voor het delen van m'n eerdere email met het aanvraag team. 
Eveneens een fijne avond en vriendelijke groet, 

Dank 
Fijne avond en met vriendelijke groet, 

Van: 

Verzonden: woensdag 13 november 2019 17:09 
Aan 

Onderwerp: Aanvraag kavel BS d- Q-Music 



Geacht
Mij heeft via meerdere betrouwbare kanalen het bericht bereikt dat xploitant
van 'Radio Limburg BV' via een rechtsentiteit een aanvraag heeft ingediend voor het niet-landelijke
FM-kavel BS, met het doel om op deze regilllale·FM-freqtientieê1ir.l.tiEi ·Ralldstad het programma "Q
Music Nonstop" te gaan verspreiden. Ik begrijp dat u -gezien de thans lopende procedure-niet in

•• .. �gaao op.de��v-.,wawt Etllll o()'M8 • entta, ..... e•-.,nbt het onderstaande
maar graag geefik u de volgende overweging me.,_�..- -•�'"�
In de huidige Regeling AGF 2003 is ee.,,_.i,,bescherming opgeworpen voor de niet-landelijke radio
omroep door te bepalen dat landelijke FM-programma's niet via niet-landelijke vergunningen
mogen worden uitgezonden. Deze nieuwe voorwaarde sluitaan bij het beleidsmatige uitgangspunt
dat er een strikte scheiding tussen landelijke en niet landelijke commE?rciële radio omroep bestaat.
Beide categoriën commerciële radio-omroep kunnen zich dus niet op elkaars markt bewegen.
De bijgevoegde uitspraak van de Rechtbank Oen Haag van 30 augustus 2017 neemt de huidige
geactualiseerde versie van de Regeling AGF 2003 in ogenschouw. Een eerdere uitspraak van 29
september2016 imake Q Music Limburg, te weten: "t

.1 

is inmiddels achterhaald omdat deze uitspraak is gebaseerd
op de vorige versie van de Regeling AGF 2003. 
Bij overweging 4.25 schrijft de Rechtbank Den Haag: • �
kBij de verdeling van de schaarse beschikbare frequentieruimte, is een zo groot en veelzijdig aanbod 
als uitgangspunt genomen. Dit wordt nagestreefd met de in dt!fNetst;jE�schiecfenis en ae toelicllting 
van de Regeling AGF genoemde doelstellingen von')turiformiteit in het. programma-aanbod en 
verscheidenheid van programma aanbieders. Artikel 6.23 Mediawet ziet op het programma aanbod. 
Deze bepaling strekt ertoe de pluriformiteit daarvan te waarborgen.Artikel 6.24 Mediawet ziet op 
de programma-aanbieders en strekt ertoe de verscheidenheid 'on de progrà,:;.,mo-aonl!ieders (de 
pluraliteit) re waarborgen. ''

En bij 4.28 staat:
,_ •

"De bij de oonwijzing gegeven voorschriften houden onder meer in dof een betrekkelijk klein 
percentage van minimaal 10% aan regiogerichte programmering moet worden verzorgd. o;ft- • 
voorschrift neemt niet weg dot de grond voor de aanwijzing is gelegen in het hiervoor aangeduide 
streven von een gelijk speelveld voor de niet-landelijke commerciële radio, dot zich onderscheidt van 
de landelijke commerciële radio die 111 een andere advertentiemarkt opereert met relatief hogere 
inkomsten en relatief lagere (productie)kosten. Het bestrerlen voorsch,-ijt beoogt dne scheiden 
russen (de markt voor) landelijke en niet-landelijke commerciële radio in stand te houden." 
Het 'opereren in een andere advertentiemarkt' is dus van belang en geldt zelfs als 'grond voor de
aanwijzing van niet landelijke frequentieruimte'. Om aan adverteerders en mediabureau's
reclamespots te kunnen verkopen is het hebben van bereikscijfers essentieel. In Nederland worden
d,e verzorgd door het Nationaal Luister Onderzoek NLO, waar de hele markt zich achter schaart en 
waar de regionale en landelijke publieke en commerciële radiostation.s aan meebetalen. Zonder die
bereikscijfers op luistergebied kan er geen serieuze verkoop van reclamespots plaatsvinden.
Q Music Limburg doet niet mee aan het NLO. Q Music Limburg operee:rt in een gebied waar het
landelijkP. O-Music geen FM-bereik heeft, maar waar het landelijke Q-Music wél deelneemt aan het
NLO. Op Q-Music Limburg hoor je 1x per uur een jingle van Q Music Limburg en de rest van het uur
hoor je slechts de jingles en stationsaanduidingen van "Q Music". De bedoeling is durtt'elijk: Q-Music
Limburg luisteraars die deelnemen aan het NLO kunnen maar éln "Q-Music" aanvinken, n·ameftjk de
landelijke variant, en dat doen ze dan ook. Sinds de start van Q Music Limburg is het marktaandeel
van het landelijke Q Music verdrievoudigd naar9,7%.Doel is zoveel mcJgelijk aarM:e haken bij hlt
geluid van het landelijke Q-Music en het programma wordt volledig door het landelijke Q-Music
geprogrammeerd. En, heel belangrijk in deze, de landelijke reclarftêblàkkën van 0:-Mûsié'liil'6rden
integraal doorgeprikt op de regionale Limburgse variant. In het geval van Q Music Limburg is er dus
géén sprake van een "niet-landelijke commerciële radio, die zich onderscheidt van de landelijke 
commerciële radio die in een andere advertentiemarkt opereert". .,. •.

In dit licht moet ook de aanvraélg van oor kavel 95 worden gezierMiet doel�s hier
overduidelijk niet om een zelfstandig commercieel niet-landelijk radiostation op te tuigen, al dan
niet met programma's geproduceerd door eenlerde, maar om als verlengstuk van het landelijke Q-
Music Ie fungeren. Of om het anders te zeggen: d

: 
voorwaarde vool deze



( 

frequentieruimte aan te vragen is dat Q Music het reeds bestaande landelijke DAB+-program ma "Q 
Music Nonstop" mag produceren. Online blijkt naast het landelijke Q-1\Jlusic ook "Q Music Nonstop" 
aardig wat luisteraars te hebben (de online-luisteraars zijn wél apart te meten) en het succes van Q 
Music Nonstop draagt bij aan het landelijke succes van het algemene Q-Music programma. Immers, 
ook Q-Music Nonstop doet niet als zelfstandig radiostation mee aan de luistercijfers, en luisteraars 
die deelnemen aan het NLO zullen dan ook bij dit station het landelijke. algemene Q Music 
aankruisen als hét radiostation waar ze naar hebben geluisterd. 
Dit is dan ook de reden dat Q Music op DAB+ naast het eigen hoofdkanaal ook hun nonstop variant 
handhaaft, en manieren zoekt om Q·M usic Nonstop richting grote groepen luisteraars verder te 
kunnen verspreiden4lllllllltormalig medewerker van Q-Music Nederland) en Q-Music hebben 
kennelijk groot vertrouwen in elkaar, en daarom kunnen ze rustig op papier zetten dat op ieder 
gewenst moment-n 'programmaproducent' Q Music Nederland kan inwisselen voor een 
andere. Beiden weten echter dat dit nooit zal gebeuren en daarom is er sprake van een feitelijk 
onderling afgestemde gedraging, hetgeen in het onderhavige geval ooi< niet is toegestaan. En ook bij 
Q Music Nonstop zal het niet de bedoeling zijn om als regionaal station deel te gaan nemen aan het 
NLO, om ervoor te zorgen dat het hoofdstation Q Music Nederland zoveel mogelijk luisteraars 
behoudt en erbij krijgt. 
Immers, in de hogere regionen van de luistercijfers zorgt een toename van het marktaandeel tot 
onevenredig hogere reclame-inkomsten. Een station met 15% marktaandeel haalt tot wel 3x zoveel 
uit de reclamemarkt dan 3 radiostations met ieder 5% marktaandeel bij elkaar. 
Naar mijn oordeel bevat de bijgevoegde uitspraak van de Rechtbank Den Haag voldoende 
aanknopingspunten om de aanvraag v._,el BS kritisch te bekijken en te 
onderzoeken of de vraag om Q Music Nonstop in de regionale ether op kavel BS te gaan uitzenden, 
naast het landelijke Q Music, wel de bedoeling is geweest van de wetgever. In ieder geval zal ik de 
situatie rondom de aanstaande uitgifte van FM-kavel BS alert blijven volgen. 
Met vriendelijke groet, 

Directeur 

M. 

T. 

@. 

W. 

A. 

, . riTÏ1a • . •• 

Disclaimer 

1 
mTI:mrn 

LUISïER NAAR l 00% NL 

De informatie verzonden met of in e-mailberichten vanuit 100% NL en/ of SLAM! is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde(n). Elk gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde(n) is verboden. 100% NL en/ of SLAMI staat niet in voor jui.ste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended tor you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, yo� ·•
are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting trom the • • .-.,

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Disclaimer 
De informatie verzonden met of in e-mailoerîchten vanuit 100% NL en/ of SLAM! is uil.Slu'tend bestemd voor de geaaresseerde(n). Elk 
gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. 100% NL en/ of SLAM! staal niet in voor juiste en 
volledige overb,enging van de inhoud van e en verzonden e-mail. noch voor tijdige ontvangst daarvan. 

4 



'feilin!f B05 B28_B29 B34 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

'la2a B29 B34
FW: Aanvraag kë1Vel as do�/ O•Mustc 
lmageOOlJpg; ATT00001.htm; ECll_t\JL_RBOHA_2017_9817.pdr: 'ATT00002.htm Bijlagen: 

Beste 

Bijgaand de zojuist besproken !?-mail en de uitspraak waar 

Met vriendelijke groet, 

Agentsdlap Te_lecom 
Ministerie van Economisclle Zaken en Klimaat 

naar ver.vijst. 

Emmasingel 1 1 9726 AH I Groningen I Postbus 450 19700 N... 1 Groningen 
Tel:'06-460..5,flg_SS / OS0-5877444 
!!!J!!l!Jgen�...!li>ntcLecom.nl
w . ene 11apt!?leÇP.1}1_ nl 

Geacht 

•



Mii heelt via meerdere belr0t1wbr:m;: kan.alen oe!i bimc 1L oem,Xt cilt 
heelt ingediend voor hel riel-!anóel:j!<e FM•l'�VEI 65. met h&t tree, O 
te ga2n verspreider.. Ik begrijp dal l! -gez:an de l'1.::1� cc:e:,ei 111Jc�e-c1i!• 1' 

mbt het onderstaande maar graag geef ik u !Ie •10l;;endc O'✓Ol"ueg:ng mee. 

el<fJ!ci1.:.nl van 'Radio Limbu-g BV' via een rC!Ciltse!llileit een aanvraa!;; 
l:!k, CM-trequer:tie� m de Randstad het programma ·a-Music NonSlop· 

., .�tm ;p:�:1 !:ll) �� �il�at!2. I'.< ve1wacht c!an ook. geen enkele re2ctie van u 

!n de huidige Regeling P..!§ 2003 is een extra bescherming opgP.'� ,oer ae niet-iandeifc<e raclio-onvoep door Ie bepalen dat landelijke FM-programma·s
niet via niet-landelijke \.-ergunningeo rrogen worden uitgezonaen. Deze nieuwe voorw:1arde sllit aan bij het beleidsmalige uitgangspunt dat er een strikte
scheiding tussen lendcl!jke en nïet-landefiil<e commercii:!la rrufio-omroep oeslaac. fhide c3tagoriën commercit!le radio-omroep �unnan zich dus niet op
elkaars markt tiewegen.

De bijgevoegde uilspraak var: de Rechtbank Oen Haag van 30 aogUSUJs 201; neemt de huidige geactualiseerde versie van de Regeling AGF 2003 in 
ogenschouw. Een eerdefe·uitspraa!t van 29 september 2015 �ke Q Msic Limburg, te weten: 
lltrps ·JJuisora'ker:1.recblspr-aak 111/inzieodocument?.1d=Et::U NL RBMNE.20'IB 52298showbuUoA=tnre&T<eywo�d-Rad1o0oro+R3d10·:+t:tmburg is inmiddels 
achte-rhaalë emdal deze uilSprëJal, is gebaseerd op de vorige versie van de �ege6ng AGF 2003. 

Bij overweging 4.25 scil'i�t C!e Rechtbank Deo Haag: 

"Bij de verdeling van de schaar:.e beschikbare frequentieruimle, is een u.ig"oo: e11 ve;_;lzijdig a;snooa als uirgangspuntgenoman. Dil wotdt nagestreefd met
de in de wetsgeschiedenis en de ta:lichting var. de Regeltr,g AGF genoemd� èoelstallingen Yan pluri{ormilert m h&l programmD-a;;nbod en ,;e1scneirJenhcid 
van p,og,amma-aenbierlP.rs. Arli1<el 623 Mediawet ziel op la programm.;.a:,nbOCJ. Dez� bepali119 slreht ertoe de plun"hrmiteit daarvan � wa.;rborgen. Artikel 
6.24 Mediawe, ziet qo de ptn]ramma-eanbieders en stretcr ertoe da verscheidenheid '/an de programma-aanbieders (de pluli:iileil) te waarborgen. " 

En bij4.28 staat: 

"De lij de aanwij2ing gegeven voo.-schrillen houden onder mP.G" in dat 1.--e.'l belrekkeli)k lf/eu, percantage var. ml(l1maal 10% aan regioge,icJ1le programmerrng
moel worrten veno,gd. Dil voorschrift neemt niet weg dat de g� ,-ocroe aanNij?mg is gefaf}en in het bie,voar aangedt.Jide streven van een geljk speelvatd 
voor de niel./andelifte commerciêle radio, dal zich onáerscheldt v.;n de laideJiJkP- oommer,iele féJdio die in een :Nx:/ere adverren!iem;r.Jcr o�ree,t met reJalief 
hogere int,omsten en relatieflagere (próaucrieJr,osfor:. Het besmxten vocrsd1rif1 !Jooogt dew sr:heid!!n !ussen (de matkt voor) /andelqke en niet-lendelijhe 
commereillla radio in stand te houden 

Het ·opereren in een andere advenenliemarict · is cius van hetang en geidl �eis 2ls 'grond voor de aanwijzing van niel-iandelijke lrequentieruimle'. Om aan 
adverteerders en mediábureall's reclamespots te kennen verkopen is het hebbE:n ·.ian bereikscijfErs essenlieel. lo Nederland worden die verzorgd door het 
Nationaal Luister Onderaoek NLO, waar de hele markt :z:ch achle- schaart en waar de regionale en landel�jke pli>lieke en commerciêle radiostations aan 
meebetalen. Zonder die bereikscijfers op luistergebied kan er geer. seriau!e Varkoop va n reclamespots plaatsvinden. 

Q Music Limburg doet nier mee aan hel NLG. o Music LJmou� opere en in een gebied waar het landelijke □-Music geen FM-bereik heelt, maar waar het 
landelijke O-Mus1c wêt deelneem! aan het NLO Op Cl-Music Limburg hoor je 1.ic per uur een jingle vi'ln Q Music Limburg en de rest van het uLW' hoor je 
!:lecl\ls· de Jingles en stationsaandurdtngen van ··o Music- De bedoeling is duidelijlc Q-Music Limburg luisteraars die deelnemen aan hel NLO lcunnen maar 
één ·Q.Musi:- aanvinken, namelijk de landeloke variant. en dal doen ze dan oot Sinds de start van o-Music Limburg is hel marktaandeel van het lande�jke 
0-Music 11erdnevoUC119c naar 9, 7%.0oel :s zovee! mogelf,C aan te haken tij het geluid van het landelijkQ 0-Music en het progamma wordt voffecfig door het

tandellJke O-Music geprogrammeerd En, heel belangnjk in de:!E:. de landelijke redameblokken vm O-Music worden integraal docrgeprikl op de regionale



·-

Limburgse varianl In het geval van O-Music Limburg is er dus gêón sprake van een "niet-landglijke commerciële radio, die zich onderscheidt van de 
landelijke :ommercielè radio die in een andere advenentiemarktopereen·. 

,� dil icht moet ook de aanvraag va voor kavel B5 worden gezien. Het doel is hier overduidelijk niet om een zelfstandig commercieel 11iet-
landclijk radostafön op lè tuigen, al an met met program o, een derde, maar om als verlengstuk van het landelijke O-Music 1e 
fungeren. Of om het.anders te zeggen· dé voCIWaélme deze !requentieruimte aan Ie vragen is dat O Music het reeds bestaande 
landelijke OAB+-programma ·a Music Nonstop· mag pr ast hel larldelijke O-Mus1c ook ·a Music Nonslop· aardig wat luisleraars te 
hebben (de online-ltisteraal'S zijn wél apart Ie meten! en het succes van Q Mus:c Ncnstop draagt bij aan het landeijke succes van het algemene O-Music 
programma. Immers. ooit O-Music Nonslop doet niet als zelfstandig radios!atiur. mee aan de IUistercijfers, en luisteraars die deelnemen aan het NLO zullen

dan ook bij dil slaüon het landelijke algemene Q Music aankruisen als hét radiostation waar ze naar hebben geluista'd. 

Dil 1s dan ook de reden dat Q Music op DAB+ naast het eigen hoo(dkanaal ooi, huo nonstop-v.iriant handhaaft. en manieren zoekt om 0-MuStc Nonstop 
richting grote groepen luisteraars verder te kunnen verspreiden. Bartelet (voormalig medewerler van Q-Music Nederland) en Q-MJsic hebben kennelijk groot 
vertrouwen in elkaar, en daarom kunnen ze rustig op papier zetten dal op  ieder gewenst moment Bartelet zijn 'programmaproducent' Q Music Nederland kan 
inwisselen voor een andere. Beiden 1.wten echter dat dil nooit 231 gebeunm en daarom is er sprake va� een feitelijk onderling afgestemde gedraging, 
hetgeen n hel onderhavige geval ook niet is toegestaan. En ook bcï Q Music Nonslop zal het niet de bedoeling 2ÏJfl om als regionaal station deel Ie gaan 
nemen aan het.NLO. om ervoor I<? zorgen dat het hoordstalion Q Music Nedert2nd zoveel mogelijk luisleraa,s behoudt en erbij krijgt 
Immers. in de hogere regionen van de luistercijfer.; zorgt een loename van het marktaandeel tot onevenredig hogere reclame-Inkomsten. Een station met 
15% marktaandeel naai tot wel 3x zoveel uit ae recfamemar'«t dan 3 rad:osta!ions m� ieder 5% marktaandeel �j elkaar. 

fllaar mijn oordeel bevat de bijge-Joegde uitspraak van de P.echlban� Den Hzag voidoeode aaoknopirgspunten om de aanvraag van Bartelet voor kavel B5 
krilisc:h Ie bekij(en en te onderzoeken of de vraag om Q Music Nonstop in de regionale e!her op kavel 85 te gaan uitzenden, m,ast het landelijke O Mu51e, 
wel de bedoeling 1s geweest v.an de wetgever In ieder geval zal 4< de situatie ratdan de a.:mstaande uitgifte van FM-kavel BS alert blijven volgen 

Mei vr1endell)ke g,oal, 
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> Rel<>urodrcsPostt,us .a5097ÓO Al G,onlr,gen 

Radio 
t.a.v.
lingenskamp 10
1251 JK LAREN NH

Oatt1m 19 november 2019 
Betreft verlengde duur aanvraagprocedure 

Geachte 

Agenlschap Telecom 
,
1,liniscerie IKIII Eco11omisc/1e Zaken 

fül<li111c111t 

In mijn brief van 24 oktober 2019, met kenmerk AT-EZl</7926866, heb ik u laten 
weten dat ik uw aanvullende gegevens heb ontvangen en dat Ik aan dei hand van 
de in de Regeling gestelde eisen toets of ik uw aanvraag in behandelin9 kan 
nemen. 

Hierbij laat il< u weten t.lal de aanvraagproced11re meer tijd In beslag n1?emt dan 
verwactlt. Dit heeft tot gevolg dat cJe veiling niet meer in december 2019 kan 
starten. u ontvangt naar verwachtin g medio december 2019 meer Informatie over 
het vervolg VM de veilingprocedure.

!-leeft u vragan? 

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u een E!·mail 
�turen naar �Jlioob..Q:ib.l®.W.1Jl!@a.g�ul$.s:h.an!�t:Qfl),.\ll, Ook kunt u •telefonisch 

Hoogachtend, 
De staatssecretaris van Ecooomlsche Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

E111mas,ngtl l 
!l7l6 Al1 Gronlng!n 
PostbtlS <ISO 
9700 il. Groninger, 
T (050) 587 74 4'1 
F (050) 581 74 00 
.,,.,,.,, .ngentsthiJptelecon,. nl 
1nro6)a!Jen1schaptelecom.111 

Ons kenmcrlc 
AT•EZK/1933555 

Uw kmnicrk 

Bljl"oan 

P,101na Ivan 1 



Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Geachte hee-

Veiling BOS B28 B29 834 
� 18 decernber201910:57 
-radioli mburg.nl'

Vertraging aanvraagprocedure

Zoa Is we eerder per brief aan u hebben aangegeven neemt de aanvraagprocedure meer tijd in beslag dan verwacht. 
Hierdoor kan de veiling niet eerder dan eind januari 2020 starten. We streven er naar de veiling zo spoedig 
mogelijk te laten plaatsvinden. U ont vangt naar veiwachting medio januari 2020 meer informatie over het vervolg 
van de veiling procedure. 

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Projectteam uitgifte 
FM-vergunningen via "' 1'lb·::;l"> 2:3 .,, ,=:;.:.,a. := -- .t:leï:<.. 1. 

Met vriendelijke groet, 

0rojectteam uitgifte FM vergunningen 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Emmasingel 1 1 9726 AH I Groningen 
Postbus 450 1 9700 AL I Groningen 



Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

Geacht projectteam, 

Radio Limbur 
woensdag 18 december 2019 13:00 
Veiling BOS B28 B29 B34 

llllllll@radiolimburg.nl 
Re: Vertraging aanvraagprocedure 

Opvolgen 
Voltooid 

Ik dank u hartelijk voor uw bericht. 

Wij waarderen uw streven rond discretie en het gesloten karakter van de uitgifte van de kavels. Toch heb ik hier 
enkele vragen over: 

( 
Nij hebben onze aanvraag voor 30 september bij u ingediend. Het is ons nog altijd niet bekend of onze aanvraag 
goedgekeurd is. Wat is de reden om ons niet verder te berichten of deze wel/niet goedgekeurd is? 
Geheimhouding ten gunste van het verloop van de verdeling is een belangrijk punt maar het (onnodig) 'onthouden' 

van informatie is weer iets anders. 
Waarom bent u voornemens ons meer dan drie maanden in het ongewisse te laten? 

2) 

In uw laatste bericht heeft u het over het plaatsvinden van een veiling. Mogen wij hieruit opmaken dat 1) onze 
aanvraag goedgekeurd is en 2) dat er meerdere goedgekeurde aanvragen zijn ein er dus een veiling plaats zal 
vinden? 
Dit zijn immers onderde len waarover u ons nog niet bericht heeft en die, zoals u zult begrijpen, voor ons van groot 
belang zijn om te weten. Ook in de voorbereiding op een mogelijke veiling. 

1v1et vriendelijke groet. 

B.V./ Qmusic-Limburg



( 

( 

Oe info rmatie opgenomen in dit beritht is vert rouweiik en Is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verLOCht de 
Inhoud net te gebruiken en de llflcrder direct te informeren door het b«ricl1t te ,etourneren. Radio Limburg 97fM BV Is niet verantwoordeljk voor de Juiste en voUtdige 

OVl!fbrenging van de inhoud van deze verzonden e-maiL noch voor tijdiee o ntwngst hiervan 

The information conra,ned in thiS message ,sc:onfitlenlial and is ontended to be exclus1ve1v fo r the adlressee. Shouldvou receiveth,s message unintent101allv. please do 
not use the contents herein and notify the sender lrnmediately by returne-mail. Radio Limburg 97 FM BV is not re,;ponsible lor the correct and complete transnllSSion of 

tne contentsof th1s traium,ued e-mail. neither fo r t1mely receptloo of this. 

Op wo 18 dec. 2019 om 10:57 schreef Veiling BOS 828 B29 B34 <•1eili \� Ju5b2Bb29b34fi:t�·.:'i1ls"1 . � �,or >: 

Geachte hee-

Zoals we eerder per brief aan u hebben aangegeven neemt de aanvraagprocE�dure meer tijd in beslag dan 
verwacht. Hierdoor kan de veiling niet eerder dan eind januari 2020 starten. We streven er naar de veiling zo 
spoedig m ogelijk te laten plaatsvinden. U ontvangt naar verwachting medio januari 2020 meer informatie over 
het vervolg van de veilingprocedure. 

Heeft u vragen? 

Heeft t1 naar aanleiding van deze e-mail nog vragen? Dan kunt u contact op,nemen met het Projectteam uitgifte 
FM-vergunningen via - r..J.,. :i_ ,; • � 

Met vriendelijke groet, 

Projectteam uitgifte FM-vergunningen 

Agentschap Telecom 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Emmasingel l 1 9726 AH I Groningen 

Postbus 450 1 9700 AL I Groningen 

Oit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verz ocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt gee n aansprakeli jkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het ele ktronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. 1f you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any l<ind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Verzonden: - 913:58
Aan: diolimburg.nl' 
Onderwerp: Re: Vertraging aanvraagprocedure 

Geachte hee-

Dank voor uw bericht. U heeft enkele vragen gesteld naar aanleiding van ons bericht dat de veiling niet voor eind 
januari 2020 zal plaatsvinden. 

In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt. De aanvraagbeoordeling is helaas nog niet afgerond. Of uw 
aanvraag wel of  niet voldoet aan de in de Regeling gestelde eisen, is  dan ook nog niet definitief vast te stellen. 

Zodra dit wel het geval Is ontvangt u hierover zo spoedig mogeli jk bericht. Dit zal niet meer gedurende de periode 
rond de feestdagen plaatsvinden. Medio januari 2020 verwachten wij meer algemene informatie over het verloop 
van de procedure te kunnen geven. 

Of er daadwerkelijk een veiling zal plaatsvinden staat nog niet vast. Wel wordt bij een verdeling als deze altijd 
met een dergelijk scenario rekening gehouden, onder andere vanwege plannin�istechnische aspecten. Eerder 

ebben wij op de website gemeld dat naar verwachting een (eventuele) veiling gepland was medio december 
2019. Gelet op de vertraging in de aanvraagprocedure is deze planning niet meer haalbaar. 

Wanneer de aanvraagbeoordeling is afgerond, ontvangt u informatie over het vvel of niet plaatsvinden van d e  
veiling en eventueel over het toegelaten aantal deelnemers daaraan. 

lllll,illen we u graag meegeven dat 
het aanvragers vrij staat om bekend te maken of zij meedoen aan de (eventue,:j�eiling. liet verbod in artikel 12 
van de Regeling ziet slechts op het maken van onderlinge afspraken die kunnen afdoen aan de mededinging. U 
kunt dit ook terugvinden in het document 'Yrn.M:.U. �IL Mt'·,1.'.'•Qt·;:ll!Q \oer c:-:? 'l,;;IIU1it van f,;iye13 605, tUR, �'-- §.!..

.i;1_.t•-!' op onze website . 

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen? Dan kunt u contact opnernen met het Projectteam uitgifte 
FM-vergunningen via �lil,\!JluSon.1 • �.tl..,�'Li�.: ,.�:·JwD '!!���Wl !.!!. 

Met vriendelijke groet, 

Pro jectteam uitgifte FM-vergunningen 

( �i��i�i�é�t�ii�n�•�;����. ;�-���- -��. �:I����-........
Emmasingel l 1 9726 AH I Groningen 
Postbus 450 1 9700 AL I Groningen 

Van 
Verzonden: woensdag 18 december 201913:00 
Aan: Veiling HOS 828 B29 834 
ccllllllllll@radiolimburg.nl 
On�: Re: Vertraging aanvraagprocedure 

Geacht projectteam, 

Ik dank u hartelijk voor uw bericht. 

Wij waarderen uw streven rond discretie en het gésloten karakter van de uitgifte van de kavels. Toch heb ik hier 
enkele vragen over: 



1) 

Wij hebben onze aanvraag ·voor 30 september bij u ingediend. Het is ons nog altijd niet bef«Jncr Of �ê'�a�t-aa�• ; 
goedgekeurd is. Wat is de reden om ons niet verder te berichten of deze wel/niet goedgekeurd is? 
Geheimhouding ten gunste van het verloop v an de verdeling is een belangrijk punt maar het (onnodig) 'onthouden' 
van informatie is weer iets anders. 
Waarom bent u voornemens ons meer dan drie maanden in het ongewisse te !at�n? 

2) 
In uw laatste bericht heeft u het over het plaatsvinden van een veiling. Mogen wij hieruit opmaken dat 1) onze 
aanvraag goedgekeurd is en 2) dat er meerdere goedgekeurde aanvragen zijn 1?n er dus een veiling plaets zal 
vinden? 
Dit zijn immers onderdelen waarover u ons nog niet bericht heeft en die. zoals u zult begrijpen. voor ons van groot 
bel ang zijn om te weten. Ook in de voorbereiding op een mogelijke veiling. 

I 

Met vriendelijke groet, 

L 
V./ Qmusic•Limburg 

1� m!,,r,n.,1,!.' opgl!l'omen "tlo! be<1ch: ,s V'!rlrouwe�jk en ,s u11s1u,1end b��md voor de geadresseerde Indien u d•t bericht ont�r�hl cntvangt. wordt u vcrtO<hl de 
-,1,,,�t �,l!t te gebruken en de! .>fzender direct te ,nfo,n,�ren door htt be•,cht te retourne•en lbd,o Umbu,g 97�M BV is niet verantwooldel1k voo, de jui\tC! en ,olled,gt 

•• •llr<'n,:,11g van de inhoud v�n deze verzonden e-mail. noc� 110or t�d,ge ontvangst l\,ervan

Tin• u1fo11,1at,on conlained 1n th,s mtts�ge 1s conflCl�tial an:I is intended to be exduslvefy lor the adcJressee Shou Id you rece,ve th,s mes sage urinten1 iona Il� please do 
nul vse 1he couteors herein ind notïy the senc!�r 1mmediatè4y bv re1urn email Rad10 L1mburg 'Il FM BV ,s not re!,ponsible for the correct and coniplete transni.ss,on o( 

,i,., to,neno ol 1hls 1ransmiue:1 e-m,,u. nei1her lor iln1etv recep1,on or th,s. 

Op wo 18 dec. 2019 om 10:5 7 schreef Veiling 805 828 B29 834 < >: 

Geachte hee 

Zoals we eerder per brief aan u hebben aangegeven neemt de aanvraagprowdure meer tijd in beslag dan 
verwacht. Hierdoor kan de veiling niet eerder dan eind januari 2020 starten. Wc streven er naar de veiling ro 
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spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. U ontvangt naar verwachting medio januari 2020 meer informatie over 
het vervolg van de veilingprocedure. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze e mail nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Projectteam uitgifte 
FM vergunningen via \ "'' r.q •5,J2St2::; �4 �,,ge·1tsch-:l'Jt-2 ::c:i l .1il. 

Met vriendelijke groet, 

Projectteam uitgifte FM vergunningen 

Agentschap Telecom 

\ Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Emmasingel 1 1 9726 AH I Groningen 

Postbus 450 1 9700 AL I Groningen 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you 
\ are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of an·y kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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( 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

-Radio Limburg Wllllradiolimburg.nl>
�ber2019 15:05

�os 828 829 834
�n:idiolimburg.nl

Re: Vertraging aanvraagprocedure 

Ok, hartelijk dank voor uw reactie. 

Ik heb vanmiddag nog telefonisch contact gezocht omdat ik gisteren wat gemiste oproepen had vanuit AT. 
Ik neem aan dat jullie dit waren en het bijgaande antwoorden betrof, anders hoor i k  uiteraard nog graag van u. 

Met vriendelijke groet. 

Jmy�mc 
1. îl� 11: l-1 

B.V./ Qmusic-Limburg

:a:�lio!imll urg.nl 

De inlamatie opgenomen ki dit belicht IS ver1,011wellk en Is ultslultend bescemd voorde aeadressee1de. li'(:lfen II dit bertclt onlerecht ontvangt. wordt u ve,zo<ht de 
inhoud niet tC! gC?brlikC!n ende alzC?nde, dire.t te inlormerC?n door het bedcht te retourneien. RacAo I.Hnburg 97fM PN is niet verantwo01detljk voor de jUlste en volledige 
ovebren&io& van de 1n11out1 van 1teze ver,oMen e 111ail, nochvoo, tiJd1ge ontvang\! hiervan. 

The l nfo,motion conlail\cd in lhil mcungc il conlldcnti�lond is intcndcd to be c•clusivcly lor the oddruscc. St.,uld you recclve thls n,essage unlntenUonaly, plusc do 

not use the contcnk hereinand notify the sende, in>nledtately by ,ewrn e ma�. Radio LimbUlg 97 FM BV� not responsible lor the correct and complete trar5mtsslonof 
'he contents ofthls lrilllsmilll!d e roolL netlhC!t lar tunelv recept Ion of thls. 

() 

Op vr 20 dec. 2019 om 13:57 schreef Veiling BOS B28 B29 B34 <ve11ingt05b23b29b3�@aggnt�cr"1gtelec:om.;1I>: 

Geachte heer ... 

Dank voor uw bericht. U heeft enkele vragen gesteld naar aanleiding van ons bericht dat de veiling niet voor eild 
januari 2020 zal plaatsvlnden. 

In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt. De aanvraagbeoordeling is helaas nog niet afgerond. Of uw 
aanvraag wel of niet voldoet aan de in de Regellng gestelde eisen, is dan ook nog niet definitief vast te stellen. 

Zodra dit wel het geval is ontvangt u hierover zó spoedig mogelijk bericht. Dit zal niet meer gedurende de 
periode rond de feestdagen plaatsvlnden. Medio Januari 2020 verwachten wij meer algemene Informatie over het 
verlOop van de procedure te kunnen geven. 

Of er daadwerkelijk een veiling zal plaatsvinden staat nog niet vast. Wel wordt bij een verdeling als deze altijd 
met een dergelijk scenario rekening gehouden, onder andere vanwege planningstechnlsche aspecten. Eerder 
hebben wij op de website gemeld dat naar verwachting een (eventuele) veiling gepland was medio december 
2019. Gelet op de vertraging In de aanvraagprocedure is deze planning niet rneer haalbaar. 



(_ 

Wanneer de aanvraagbeoordeling is afgerond, ontvangt u informatie over het wel of niet plaatsvinden van de 
veiling en eventueel over het toegelaten aantal deelnemers daaraan. 

illen we u graag meegeven 
n ue e) veiling. Het verbod In 

artikel 12 van de Regeling ziet slechts op het maken van onderlinge afspraken die kunnen afdoen aan de 
mededinging. U kunt dit ook terugvinden In het document 'Vragen en antv,or.>rden yr.o� d.;: vaill(ll1 ï.t1U.tg_j� 
BOS. 0"'$, B2� en 634' op onze website. 

Heeft u vragen? 

t-leert u naar aanleiding van deze e mail nog ·vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Projectteam uitgifte
FM-vergunningen via veihnqb05b28b29b34@a.;ientschapteleçom.nl.

Met vriendelijke groet, 

Projectteam uitgifte FM•vergu nningen 

Agentschap Telecom 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Emmasingel 1 1 9726 AH I Groningen 

Postbus 450 1 9700 AL I Groningen 

Van: 

Verzonden: woensdag 18 december 2019 13:00 
Aan: Veiling 805 828 B29 B34 < 
CC: 21t · J . , • d 
Onderwerp: Re: Vertraging aanvraagprocedure 

Geacht rirojectteam, 

Ik dank ll hartelijk voor uw bericht. 

'> 

Wij waarderen uw streven rond discretie en het gesloten karakter van ce uitgifte van de kavels. Toch heb ik hier
("\enkele vragen over: 

( . 
1) 
Wij hebben onze aanvraag voor 30 september bij u ingediend. Het is ons nog altijd niet bekend of onze aanvraag 
goedgekeurd is. Wat is de reden om ons niet verder te berichten of deze wel/niet goedgekeurd is? 

Geheimhouding ten gunste van het verloop van de verdeling is een belangrijk punt maar het (onnodig) 'onthouden' 
van informatie is weer iets anders. 

Waarom bent ll voornemens ons meer dan drie maanden in het ongewisse te laten? 

2) 
In uw laatste bericht heeft u het over het plaatsvinden van een veiling. Mogen wij hieruit opmaken dat 1) onze 
aanvraag goedgekeurd is en 2) dat er meerdere goedgekeurde aanvragen zijn en er dus een veiling plaats zal 
vinden? 
Dit zijn immers onderdelen waarover u ons nog niet bericht heeft en die, zoals u zult begrijpen, voor ons van groot 
belang zijn om te weten. Ook in de voorbereiding op een mogelijke veiling. 



( 

Radio Limburg 97 FM B.V./ Qmusic-limburg

De inlO'tcna:ie opge!lomenin d� berich111 v�rtl0Uv,�ll1ken ,s uit1luîtet1d bestemd voor,dege�re!'leerdè. lo<lien u dil bericht oaterechlontvan(IJ, wordt u veriocht de 
inhout! nlel te geb!uiktn en deaflcnder di"Cl te inlo1mere11 door hM bericht te retour neten. Radio Lii'llbllig '1)FM 111/ls niet ,ieran1woordelljk IIOOr de Juiste envolleÏjjge 
ove1bten_glng vat1 de lt1hoûd '(,Il) dcze"ver ,onclen c-n•afl. noen voor 1t,dlge ontvangst Mervar,. 

Çthe information cnnt�lned in tl-Is m,m�a,.. i\ col1Ftd,nt�f 11rd is ,ntended 10 bt t>Clusi"'ly fo, 1M addresste Shnwf you receiw this mus ace unlnt,ntion.-,11,. pfeasedo 

C 
J:11 use lhe contents lterein al'III notify 1he iender lmmedJattly by retu111 e-mail. Radio Limburg 97 FM BV iS 1101 responsible 101 � correct and complete transmllslOn of 
he contents of lhis transmi:led e-m�I. neith!r lor timely recepliOn of lhis. 

Geachte hee,_ 

Zoals we eerder per brief aan u hebben aangegeven neemt de aanvraagprocedure meer tijd in beslag dan 
verwacht. Hierdoor kan de veiling niet ee rder dan eind januari 2020 starten. We streven er naar de veiling zo 
spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. U ontvangt naar verwachting medio januari 2020 meer informatie over 
het vervolg van de veilingprocedure. 

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen? Dan leunt u contact opn,emen met het Projectt�am uitgirte 
FM-vergunningen vla •��••.!l ll.(� !�:wb, ::-U5,;i(:·,w�nr.s:.,aocelw,E>F1 !ll. 

Met vriendelijke groet, 

Projectteam uitgifte FM-vergunningen 
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Agentschap Telecom 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Emmasingel 1 1 9726 AH I Groningen 

Postbus 450 1 9700 ALI Groningen 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet v1Jor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
Oe Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you 
Me not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are rt>quested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abus îievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

"ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you 
are not the addressee or if this message was s,�nt to you by mistak,e, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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