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§ 1. Inleiding 

 

De GSM 900- en GSM 1800-vergunningen van KPN, T-Mobile en Vodafone lopen op 25 februari 

2013 af. De nieuwe verdeling van vergunningen in de 900 en 1800 MHz-band als gevolg van de 

veiling, die op 31 oktober 2012 start1, zal naar verwachting niet eerder dan drie maanden voor 

afloop van de huidige vergunningen bekend worden. Om te voorkomen dat door een dergelijk korte 

termijn voor het omschakelen van de huidige naar de nieuwe vergunningen de continuïteit van 

dienstverlening in gevaar kan komen heb ik op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit 

continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening in het Verlengbaarheidsbesluit GSM-

vergunningen 20132 besloten de vergunningen verlengbaar te maken en de huidige GSM-

vergunningen te wijzigen. Daarbij zal ik, teneinde een optimaal gebruik van de te verlengen 

frequentieruimte te waarborgen, op grond van artikel 3.3a van de Telecommunicatiewet bedragen 

vaststellen die de houders van te verlengen vergunningen verschuldigd zijn voor het gebruik van 

de frequentieruimte gedurende de periode waarvoor de verlenging geldt. Dit eenmalig bedrag zal 

de economische waarde van de verlengde vergunning weerspiegelen. De wijze waarop de 

economische waarde van de verlenging wordt berekend, en dus de wijze waarop de hoogte van 

deze bedragen wordt bepaald, wordt beschreven in het als onderdeel van dit beleidsvoornemen 

opgenomen rapport “Waarde verlenging mobiele vergunningen”, opgesteld door SEO Economisch 

Onderzoek en het Instituut voor Informatierecht (hierna: SEO/IViR) in opdracht van het Ministerie 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  

 

Het rapport baseert de economische waarde van de verlenging op de prijzen die marktpartijen in 

de veiling voor deze vergunningen over hebben. De veiling biedt namelijk de meest accurate en 

actuele informatie over de waardering door de markt van de vergunningen die verlengd zullen 

worden. Omdat het eenmalig bedrag voor verlenging wordt gebaseerd op de veilingprijzen kan de 

precieze hoogte van dit bedrag niet eerder dan na afloop van de veiling worden berekend. De 

concrete bedragen zullen worden opgenomen in een ministeriële regeling (Regeling eenmalig 

bedrag verlenging GSM-vergunningen 2013) die kort na afloop van de veiling zal worden 

vastgesteld. De bedragen zullen uit de veilinguitkomsten worden afgeleid volgens de methode die 

door SEO/IViR is uitgewerkt in bovengenoemd rapport.  

In dit beleidsvoornemen3 wordt, vooruitlopend op de vaststelling van de ministeriële regeling 

waarin de concrete verlengingsbedragen worden bepaald, de methodiek bekend gemaakt volgens 

welke de hoogte van het eenmalig bedrag berekend zal worden. Zo snel mogelijk na de veiling zal 

de ministeriële regeling worden gepubliceerd met daarin de concrete bedragen, berekend volgens 

de in het van dit beleidsvoornemen onderdeel uitmakende rapport gebruikte formules. Nadat op de 

aanvragen om verlenging is beslist, is bekend welke vergunningen worden verlengd en met welke 

duur. Dan zal aan een vergunninghouder wiens vergunning is verlengd een beschikking worden 

verstuurd waarin - aan de hand van de in de regeling opgenomen bedragen - de hoogte van het 

eenmalig bedrag voor zijn situatie wordt vastgesteld.  

 

Diverse partijen hebben aangegeven dat ze voor de veiling duidelijkheid zouden willen krijgen over 

de methodiek die zal worden gebruikt voor de berekening van het eenmalig bedrag. Met de 

publicatie van dit beleidsvoornemen en het rapport van SEO/IViR wil ik aan deze wens tegemoet 

komen.  

                                                

 
1 Zie voor meer informatie over deze veiling het Besluit van 22 december 2011, houdende bekendmaking van 

het via de procedure van veiling verdelen van vergunningen voor frequentieruimte in de 800, 900 en 1800 MHz 

band, Staatscourant 2012, nr. 395 en de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 

1800 MHz. 
2 Staatscourant 2012, nr. 19660. 
3 Omdat het opnemen van de complexe berekeningsmethodiek in formules in een ministeriële regeling geen 

toegevoegde waarde heeft voor betrokkenen is er van afgezien om voorafgaand aan de veiling een ministeriële 

regeling te publiceren. 



 
 

 

§ 2. Grondslag eenmalig bedrag 

 

Artikel 3.3a, eerste lid, van de Telecommunicatiewet biedt de mogelijkheid om - teneinde een 

optimaal gebruik van frequentieruimte te waarborgen - bij ministeriële regeling te bepalen dat de 

vergunninghouder bij verlenging een vergoeding verschuldigd is voor het gebruik van de 

frequentieruimte. Hierbij moet het bepaalde in richtlijn nr. 2002/20/EG (de Machtigingsrichtlijn) in 

acht worden genomen. Artikel 13 van deze richtlijn bepaalt, voor zover hier van belang, dat 

gebruiksrechten voor radiofrequenties aan vergoedingen kunnen worden onderworpen die ten doel 

hebben een optimaal gebruik van de frequenties te waarborgen. Daarbij stelt de richtlijn als 

voorwaarde dat de te betalen vergoeding objectief gerechtvaardigd, transparant en niet 

discriminerend is. Voorts moet de vergoeding in verhouding staan tot het beoogde doel. Deze 

laatste eis heeft een belangrijk gevolg voor de hoogte van de te betalen vergoeding. Deze moet 

namelijk voldoende zijn om te leiden tot optimaal gebruik van de frequentieruimte maar mag 

tegelijkertijd ook niet hoger zijn dan noodzakelijk is om dat doel te bereiken.  

Op grond van het tweede lid van artikel 3.3a kan het te betalen bedrag worden gerelateerd aan de 

vóór vergunningverlening verwachte contante waarde van die vergunning (eenmalig bedrag), dan 

wel aan de feitelijk gerealiseerde waarde van de vergunning (periodiek bedrag). In dit geval is 

gekozen voor een waardebepaling aan de hand van een op basis van de veiling verwachte waarde 

en dus voor een eenmalig bedrag.  

 

Het tweede lid van artikel 3.3a, onder a, van de Telecommunicatiewet, schrijft voor dat bij een 

eenmalig bedrag de hoogte van de te betalen vergoeding gerelateerd moet zijn aan de in het jaar 

van verlenging bepaalde contante waarde van de uit de exploitatie van de vergunning te 

verwachten voordelen of omzet gedurende de periode waarmee de vergunning wordt verlengd. De 

hoogte van het eenmalig bedrag moet met andere woorden de economische waarde van de 

frequentieruimte weerspiegelen en een optimaal gebruik waarborgen. De prijzen die in de veiling 

worden betaald voor vergunningen in de 900 en 1800 MHz-band geven de meest accurate en 

actuele informatie over de economische waardering door de markt van deze vergunningen. Om die 

reden is besloten om de hoogte van het eenmalig bedrag af te leiden uit de bedragen die voor 900 

en 1800 MHz-vergunningen in de veiling worden betaald.  

 

Artikel 3.3a, vierde lid, van de wet bepaalt dat de ministeriële regeling waarin wordt bepaald dat de 

vergunninghouder een eenmalig bedrag verschuldigd is, in beginsel in werking moet zijn getreden 

voordat een verzoek om verlenging kan worden ingediend. De gedachte achter deze regel is dat 

een vergunninghouder voorafgaande aan het indienen van een verlengingsaanvraag op de hoogte 

hoort te zijn van de financiële verplichting die aan het verkrijgen van een verlenging verbonden zal 

zijn. Het te betalen eenmalig bedrag dient derhalve in principe voor het tijdstip van het aanvragen 

van de verlenging te zijn vastgesteld en bekend te zijn. Artikel 3.3a, vijfde lid, van de wet maakt 

hierop een uitzondering indien het voornemen bestaat om de te verlengen vergunningen, of 

vergunningen met dezelfde bestemming, te verdelen door middel van een veiling of een 

vergelijkende toets. Deze uitzondering maakt het mogelijk om de hoogte van het eenmalig bedrag 

dat vergunninghouders moeten betalen voor het verlengen van hun vergunning, af te leiden uit die 

verdeling. In dat geval kan een dergelijke regeling ook worden vastgesteld na het indienen van 

aanvraag voor de vergunning, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: 

a. de aanvrager moet alvorens het besluit tot verlenging wordt genomen zijn gewezen op het 

bestaan van het bedoelde voornemen tot vergunningverlening,  

b. het tijdstip van inwerkingtreding van bedoelde ministeriële regeling ligt binnen vier weken na de 

dag waarop de verlening van vergunningen ten gevolge van de veiling dan wel de vergelijkende 

toets, heeft plaatsgevonden, en 

c. de verlening van vergunningen ten gevolge van de veiling dan wel de vergelijkende toets, heeft 

plaatsgevonden binnen een jaar nadat de vergunning is verlengd.  

De uitzonderingssituatie als bedoeld in artikel 3.3a, vijfde lid, van de wet is van toepassing op de 

verlenging van de huidige GSM-vergunningen, nu de 900 en 1800 MHz-vergunningen eind oktober 

2012 geveild zullen worden en de hoogte van het eenmalig bedrag uit deze veiling wordt afgeleid. 

Dat betekent dat de regeling ook na het tijdstip van het openstellen van de mogelijkheid om een 

aanvraag voor verlenging in te dienen in werking kan treden, maar uiterlijk binnen vier weken na 

het tijdstip waarop de geveilde vergunningen zijn verleend. Het streven is om de regeling zo snel 



 
 

mogelijk na het einde van de veiling te publiceren, indien mogelijk nog voor aanvang van de 

indieningstermijn voor aanvragen om verlenging, maar in ieder geval ruim binnen de in het vijfde 

lid gestelde termijn. 

 

Met dit beleidsvoornemen wordt beoogd om de betrokken vergunninghouders voor de veiling 

duidelijkheid te geven over de wijze waarop het verlengingsbedrag berekend zal worden, zodat zij 

een reële inschatting kunnen maken van de verlengingsprijzen.  

 

§ 3. Uitgangspunten economische waardering 

 

SEO/IViR hebben nader onderzoek verricht om te bepalen wat de beste methode is om de 

vergoedingen af te leiden uit de veilingprijzen. SEO/IViR heeft de volgende aanpak voorgesteld: 

 
1. waarderingsmethodiek  

Er zijn verschillende methoden om de waarde van activa te bepalen: op basis van de kosten om 

het goed opnieuw te produceren (kostenbenadering), op basis van de marktwaarde 

(marktbenadering) of op basis van de kasstromen die met het goed gegenereerd worden 

(kasstroombenadering). Bij vergunningen is een kostenbenadering niet mogelijk, omdat spectrum 

uniek is en niet reproduceerbaar. SEO/IViR maakt voor het berekenen van de verlengingsprijs 

gebruik van een combinatie van de marktwaarde- en de kasstroombenadering.  

 

2. waardebepaling vergunningen aan de hand van de veilinguitkomsten 

De veilinguitkomsten geven de meest accurate en actuele informatie over de marktwaarde van de 

vergunningen die verlengd zullen worden. Daarom vormen de prijzen die in de veiling zijn betaald 

de basis voor de waardebepaling van de verlenging. 

 

3. omrekenen veilingwaarde naar verlengingsperiode 

De vergunningen in de veiling hebben een looptijd van 17 jaar, terwijl de verlenging een veel 

kortere tijd beslaat. De veilingprijzen moeten dan ook worden omgerekend naar de waarde van de 

verlenging gelet op de kortere duur. Met de kasstroombenadering is het mogelijk om de op basis 

van de veilinguitkomst berekende waarde van vergunningen met een looptijd van 17 jaar om te 

rekenen naar de waarde van een vergunning voor de verlengingsperiode van 21 maanden4.  

 

Deze aanpak wordt hier nader toegelicht. 

   

Ad 1. waarderingsmethodiek 

Uitgangspunt voor het bepalen van de marktwaarde is dat de waarde van een vergunning gelijk is 

aan de opportuniteitskosten voor de zittende partij: de kosten voor het behouden van de 

vergunning. Die zijn gelijk aan de hoogste prijs die een potentiële verkrijger voor de vergunning 

zou willen betalen. Deze potentiële verkrijger kan een nieuwkomer zijn maar ook een huidige 

vergunninghouder.  

 

Ad 2. waardebepaling vergunningen aan de hand van de veilinguitkomsten 

Op basis van de veilinguitkomst wordt een rekenprijs vastgesteld van ieder van de 900 MHz-

vergunningen en ieder van de 1800 MHz-vergunningen. Deze rekenprijzen worden gebaseerd op de 

prijzen in de aanvullende biedronde en de toewijzingsbiedronde. In de aanvullende biedronde 

wordt echter op pakketen geboden met kavels uit verschillende banden. Om het juiste deel van de 

totaalopbrengst in de aanvullende ronde te kunnen toeschrijven aan de vergunningen in de 900 en 

1800 MHz-band wordt gebruik gemaakt van de prijsverhoudingen tussen de verschillende banden 

uit de laatste primaire biedronde, waar de biedingen wel zien op vergunningen behorende tot een 

bepaalde band (bijvoorbeeld de 900 MHz-band). De prijzen uit de toewijzingsbiedronde, waar 

aanvragers door hun bod kenbaar kunnen maken wat ze extra over hebben voor een specifieke 

plaats in een bepaalde band, worden als extra prijs toegewezen aan de onderliggende 

vergunningen. De extra prijs per vergunning of blok van vergunningen (uit eenzelfde band) uit de 

                                                

 
4 In het onderzoek wordt voor de leesbaarheid uitgegaan van een verlengingsduur van 21 maanden, maar de 

methode is net zo geschikt voor het bepalen van de economische waarde van een korter durende verlenging. 



 
 

toewijzingsronde wordt aan deze vergunning/dit blok toegewezen bij wijze van een extra prijs per 

100 kHz binnen deze vergunning of dit blok. De rekenprijzen van de 900 MHz- en ook van de 1800 

MHz-vergunningen zullen dus waarschijnlijk onderling verschillen. 

 

Ad 3. omrekenen veilingwaarde naar verlengingsperiode  

De aldus verkregen waardes zien op vergunningen met een looptijd van 17 jaar en moeten dus nog 

worden omgerekend naar de waarde van de verlenging, die een kortere looptijd heeft. De waarde 

die met een vergunning kan worden gegenereerd neemt bovenproportioneel toe met de duur van 

de looptijd, omdat de beginjaren veelal gepaard gaan met aanloopkosten, investeringen en opbouw 

van marktaandeel. Om die reden kan niet volstaan worden met het simpelweg omrekenen van het 

uit de veiling afgeleide bedrag naar een bedrag per maand en dat bedrag vervolgens te 

vermenigvuldigen met het aantal maanden verlengingsduur. Om de waarde van een vergunning 

gedurende de verlengingsperiode te berekenen heeft SEO/IViR als startpunt gehanteerd dat de 

economische waarde van de verlengde vergunning (met een looptijd van bijvoorbeeld 21 

maanden) gelijk is aan het waardeverlies van de potentiële verkrijger doordat hij de vergunning, 

als gevolg van de verlenging, pas 21 maanden later kan gebruiken. Hiertoe is de verhouding 

berekend tussen enerzijds de waarde van een vergunning in een fictieve business case waarbij een 

vergunning direct ingaat en een looptijd heeft van 17 jaar en 21 maanden en anderzijds de waarde 

van een vergunning in een fictieve business case waarbij een vergunning pas na de verlenging 

ingaat en een looptijd heeft van 17 jaar. Op die manier wordt duidelijk wat een vergunning met 

een extra looptijd van 21 maanden meer waard is ten opzichte van een vergunning met een 

looptijd van 17 jaar, zoals de te veilen 900 en 1800 MHz-vergunningen en wat dus het 

waardeverlies voor de potentiële verkrijger is als gevolg van de verlenging.  

Het eenmalig bedrag voor een verlengde vergunning wordt bepaald aan de hand van de 

waardeverhouding van deze fictieve business cases, door de rekenprijs voor een vergunning op 

basis van de veiling te vermenigvuldigen met dit verhoudingsgetal. 

 

In het bijgevoegde rapport van SEO/IViR, dat deel uitmaakt van dit beleidsvoornemen, wordt deze 

aanpak nader uitgewerkt.  

 

§ 4. Betaling eenmalig bedrag 

 

Op basis van bovenstaande berekeningen, zoals omschreven in bijgevoegd rapport, zullen na de 

veiling de eenmalige bedragen worden berekend die de huidige vergunninghouders moeten betalen 

voor verlenging van hun vergunningen. De daadwerkelijk toegewezen verlengingsduur kan 

afwijken van de in de aanvraag genoemde periode. Op alle aanvragen om verlenging (eventueel: 

binnen een bepaalde band) zal, zoals bepaald in het Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 

2013, een verlenging voor dezelfde duur worden verleend, ook als een vergunninghouder in zijn 

aanvraag een kortere periode heeft genoemd. Het hanteren van één verlengingstermijn voor alle 

vergunningen (eventueel: voor gebruik van frequentieruimte binnen een bepaalde band), heeft tot 

gevolg dat vergunninghouders die een kortere verlengingsperiode hebben genoemd in hun 

aanvraag desondanks het eenmalig bedrag voor de toegekende (langere) duur moeten betalen. De 

vergunninghouder zal immers ook daadwerkelijk voor deze duur gebruik maken van de 

frequentieruimte. Zoals in de volgende paragraaf wordt uitgelegd krijgt de vergunninghouder een 

deel van dit bedrag terug als deze de vergunning eerder inlevert.  

  

In de ministeriële regeling over het eenmalig bedrag zullen voorschriften worden opgenomen over 

de wijze waarop het bedrag moet worden betaald. Het eenmalig bedrag wordt in zijn geheel vooraf 

betaald of, op verzoek van de vergunninghouder, in jaarlijkse termijnen door middel van uitstel 

van betaling krachtens artikel 4:94, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht van het deel 

van het eenmalig bedrag dat geen betrekking heeft op het lopende kalenderjaar. Indien op verzoek 

uitstel van betaling wordt verleend, wordt per kalenderjaar het deel van het bedrag betaald dat 

betrekking heeft op het in dat kalenderjaar gelegen deel van de verlengingsperiode. In dat geval 

wordt over het uitgestelde deel van de betaling overeenkomstig artikel 4:101 van de Algemene wet 

bestuursrecht wettelijke rente in rekening gebracht.  

  

Het gehele bedrag (respectievelijk het bedrag voor het betreffende kalenderjaar in geval van uitstel 

van betaling) moet worden betaald binnen zes weken nadat het besluit tot vaststelling van het 



 
 

bedrag (respectievelijk het besluit tot vaststelling van het bedrag voor het betreffende 

kalenderjaar) door de Minister aan de vergunninghouder is bekendgemaakt. De vergunninghouder 

is in verzuim als hij niet binnen de voorgeschreven termijn betaalt. Het verzuim heeft op grond van 

artikel 4:98 van de Algemene wet bestuursrecht verschuldigdheid van wettelijke rente tot gevolg 

overeenkomstig de artikelen 119, eerste en tweede lid, en 120 van Boek 6 van het Burgerlijk 

Wetboek. De Minister maant de vergunninghouder die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling 

binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is verzonden. Bij gebreke 

van betaling binnen de aanmaningstermijn zijn ten aanzien van de invordering de regels van het 

Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering van toepassing. 

 

§ 5. Intrekking vergunning op verzoek vergunninghouder voor afloop verlenging 

 

In de ministeriële regeling over het eenmalig bedrag zal een voorziening worden opgenomen voor 

gedeeltelijke terugbetaling bij het eerder laten intrekken van een (deel van een) vergunning. 

Indien de vergunninghouder een vergunning of een deel daarvan niet meer nodig heeft om het 

verkeer van zijn klanten af te wikkelen, of als vergunninghouders onderling afspraken maken 

waardoor het mogelijk is om hun nieuwe in de veiling verworven vergunning voor afloop van de 

verlengingsperiode in gebruik te nemen, kan de houder van een verlengde vergunning de Minister 

verzoeken om deze vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken voor afloop van de 

verlengingsperiode. Het in te trekken deel frequentieruimte moet uit minstens 1 MHz bestaan. Het 

is niet mogelijk frequentieruimte voor een geografisch deel van Nederland in te laten trekken.  

Als een (deel van een) vergunning op verzoek wordt ingetrokken voor afloop van de 

verlengingsperiode, wordt het eenmalig bedrag voor de (gedeeltelijk) ingetrokken vergunning 

herberekend op basis van het aantal maanden dat de verlenging daadwerkelijk heeft geduurd (en, 

in het geval van een gedeeltelijk ingetrokken vergunning, het aantal MHz dat tijdens de verlenging 

op grond van de vergunning mag worden gebruikt). Hierbij wordt een deel van een reeds 

aangevangen maand voor een volle maand gerekend. Het verschil tussen het bedrag voor het 

daadwerkelijk gebruikte aantal maanden verlenging en het reeds betaalde bedrag wordt inclusief 

de wettelijke rente terugbetaald binnen zes weken na de dagtekening van het besluit waarmee de 

vergunning (gedeeltelijk) wordt ingetrokken.               

 

§ 6. Consultatie 

Een concept van dit beleidsvoornemen, inclusief het concept van het bijbehorende rapport, is van 

31 augustus 2012 tot en met 14 september 2012 geconsulteerd via internetconsultatie.nl. De door 

SEO/IViR ontwikkelde methodiek is voorafgaand aan die consultatie tevens meerdere malen in 

conceptvorm voorgelegd aan een aantal marktpartijen voor commentaar. Ook heeft het 

onderzoeksbureau Verdonck, Klooster and Associates in opdracht van het ministerie een second 

opinion onderzoek uitgevoerd met als conclusie dat de door SEO/IViR voorgestelde methodiek voor 

de bepaling van de verlengingsprijs een zeer gedegen methodiek is en dat het een toetsbare en zo 

nauwkeurig mogelijke benadering van de actuele marktwaarde geeft als onder de huidige 

omstandigheden mogelijk is.  

 

In de consultatie is naar voren gebracht dat de verlengingsprijs niet zou moeten worden afgeleid 

uit de veiling, omdat gegeven het combinatorische karakter van de veiling, uit de veiling geen 

representatieve marktwaarde voor de verlengingen kan worden afgeleid. Verder zouden de 

bestaande en de nieuwe vergunningen te veel verschillen om van een vergelijkbare waarde te 

spreken. Het zou beter zijn om voor de berekening van de verlengingsprijs uit te gaan van de door 

OPTA op basis van het BULRIC model berekende waarde van een vergunning. Bovendien worden in 

de veiling slechts prijzen per pakket van vergunningen bepaald en niet per vergunning. 

De veiling geeft de beste indicatie van de marktwaarde van een vergunning. Door uit te gaan van 

de veilinguitkomst wordt optimaal gebruik gemaakt van de in de markt aanwezige informatie over 

de waarde van spectrum en de voorkeuren die partijen hebben in de actuele Nederlandse 

marktsituatie.  

SEO/IViR heeft een goede methode ontwikkeld om de waarde van een te verlengen vergunning af 

te leiden uit de uitkomsten van de (combinatorische klok)veiling. Het is inderdaad juist dat in de 

aanvullende biedronde op pakketten wordt geboden met kavels uit verschillende banden. Zoals 

hierboven is toegelicht wordt gebruik gemaakt van de prijsverhoudingen tussen de verschillende 



 
 

banden uit de laatste primaire biedronde -waar de biedingen wel zien op vergunningen behorende 

tot een bepaalde band (bijvoorbeeld de 900 MHz-band)- om het juiste deel van de totaalopbrengst 

in de aanvullende biedronde te kunnen toeschrijven aan de vergunningen in de 900 en 1800 MHz-

band. 

Uitgangspunt voor het bepalen van de marktwaarde van een vergunning is de prijs die een 

potentiële verkrijger bereid is te betalen voor een vergunning met dezelfde bestemming: mobiele 

telecommunicatie. Daarbij is niet van belang welke technologie zal worden toegepast door de 

zittende partij bij het gebruik van de verlengde vergunning. Alleen de waardering van de 

vergunning door de potentiële verkrijger is hierbij van belang. 

 

Ook wordt opgemerkt dat er sprake zou kunnen zijn van prijsopdrijving door nieuwkomers doordat 

de verlengingsprijs uit de veiling wordt afgeleid.  

Volgens zowel SEO/IViR als VKA is het niet aannemelijk dat het gebruik van de veilinguitkomst 

voor het bepalen van de verlengingsprijs een rol van betekenis heeft op de prikkels en de 

mogelijkheden om wel of geen strategisch of collusief gedrag te vertonen. Daar wil ik aan 

toevoegen dat nieuwkomers de veilingprijs zouden moeten opdrijven, om de verlengingsprijs op te 

kunnen drijven. Dat is voor nieuwkomers een zeer riskante strategie, omdat ze daarmee het risico 

lopen dat ze tegen een voor hen te hoge prijs spectrum moeten kopen: op grond van de Regeling 

aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz zijn deelnemers aan de veiling 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan hun biedingen gebonden.   

   

Verder is naar voren gebracht dat in het rapport van SEO/IViR bij de waardering ten onrechte een 

vergunning met een looptijd van 17 jaar plus 21 maanden wordt vergeleken met een vergunning 

met een looptijd van 17 jaar. In plaats daarvan zou uitgegaan moeten worden van het 

waardeverlies van een vergunning met een looptijd van 17 jaar doordat deze niet direct maar 21 

maanden (de veronderstelde verlengingsduur) later ingaat - omdat dat overeenkomt met de 

feitelijke situatie na de veiling.  

Dit zou echter leiden tot een onderschatting van het waardeverlies, omdat dan alleen rekening 

wordt gehouden met het waardeverlies ten gevolge van het opschuiven van de vergunning in de 

tijd, en geen rekening gehouden wordt met de extra waarde die door de potentiële verkrijger zou 

kunnen worden gegenereerd gedurende de verlengingsperiode. Om een goede indicatie te krijgen 

van de waarde van een verlenging met 21 maanden moet deze niet losstaand worden bekeken, 

maar als een onderdeel van een langer lopende vergunning. Om die reden vergelijkt SEO/IViR, aan 

de hand van een gedachte-experiment, de kasstroomontwikkeling van een vergunning met een 

looptijd van 17 jaar en 21 maanden met die van een vergunning van 17 jaar die 21 maanden later 

ingaat. Het verschil is gelijk aan de opportuniteitskosten en dus aan de waarde van een verlenging 

van 21 maanden. SEO/IViR gaat dus niet uit van de feitelijke situatie, maar doorloopt alleen een 

gedachte-experiment om de juiste waarde te bepalen van een verlenging met een looptijd van 21 

maanden. 

 

Ook is opgemerkt dat bij de berekening van het eenmalig bedrag zou moeten worden uitgegaan 

van de opportuniteitskosten van een nieuwkomer, aangezien alleen nieuwkomers niet over de 

frequenties kunnen beschikken gedurende de verlengingsperiode.  

Uitgangspunt is dat de waarde van een vergunning gelijk is aan de opportuniteitskosten voor de 

zittende partij: de kosten van het behouden van de vergunning. Die zijn gelijk aan de prijs die een 

potentiële verkrijger voor de vergunning zou willen betalen. Deze potentiële verkrijger kan een 

nieuwkomer zijn maar ook een huidige vergunninghouder.  

 

Naar voren gebracht is ook dat de waardebepaling niet gebaseerd moet worden op de 

opportuniteitskosten voor een zittende partij, maar op de waarde van de verlengde vergunning 

voor de vergunninghouder, oftewel het waardeverlies wanneer hij geen beschikking meer zou 

hebben over deze vergunning (deprival value). In het verlengde daarvan wordt daarbij opgemerkt 

dat de veiling geen goede indicatie van deze waarde is en dat de waarde berekend zou moeten 

worden op basis van de feitelijk met de vergunning gegenereerde bruto inkomsten. 

Uitgangspunt voor de waardebepaling is de marktwaarde, de waarde van een vergunning in het 

economisch verkeer. Dat is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als de waarde die de zittende partij 

met de vergunning kan genereren. Zoals SEO/IViR aangeeft is de waarde die verschillende partijen 

toekennen aan een vergunning verschillend afhankelijk van hun businesscase. Zo zal bijvoorbeeld 



 
 

een zittende partij meer waarde kunnen genereren dan een nieuwkomer omdat er al investeringen 

zijn gedaan en een klantenbestand is opgebouwd. Het is daarom logisch te kijken naar de 

opportuniteitskosten voor de zittende partij: de kosten van het behouden van de vergunning. Die 

zijn gelijk aan de (fictieve) prijs die de hoogste bieder voor de vergunning zou betalen. De 

vergunninghouder derft deze inkomsten door de vergunning zelf in bezit te houden: de 

opportuniteitskosten. Door het uitgangspunt van de potentiële verkrijger wordt ook gewaarborgd 

dat de zittende vergunninghouders ten minste een gelijke waardering hebben als een potentiële 

verkrijger en het spectrum dus niet efficiënter benut zou kunnen worden door een geïnteresseerde 

koper. Bij deze benadering geeft de veiling de beste indicatie van de waarde van een vergunning.  

Bij de bepaling van de verlengingsprijs voor de 900 MHz vergunningen in 2007 is uitgegaan van 

dezelfde methodiek, alleen was er toen geen veiling en zijn de opportuniteitskosten destijds 

modelmatig berekend.   

 

Verder is ingebracht dat de methode voor de bepaling van de verlengingsprijs te laat bekend 

gemaakt is: dat had al moeten gebeuren bij de aankondiging van de veiling. De verlengingsprijs 

heeft immers effect op de waardering van de te veilen vergunningen. Indien een vergunninghouder 

zijn bestaande vergunning terugkoopt heeft hij geen verlenging nodig (en bespaart hij dus de 

kosten voor die verlenging) en worden migratiekosten vermeden. Informatie over de 

verlengingsprijs is daarom essentieel bij het bepalen van de business case en het biedgedrag 

tijdens de veiling.  

De prijs voor de verlenging is gelijk aan de economische waarde van de verlengde vergunningen. 

Zoals hiervoor is toegelicht geeft de prijs die in de veiling aan de vergunningen wordt toegekend de 

meest accurate en actuele informatie om deze economische waarde op te baseren. Artikel 3.3a, 

vijfde lid, van de Telecommunicatiewet laat ook ruimte om de hoogte van het eenmalig bedrag uit 

een veiling af te leiden. Dit artikel verplicht er niet toe om de methode waarmee de 

verlengingsprijs uit de veilingopbrengst wordt afgeleid voorafgaand aan de veiling bekend te 

maken. Desondanks maak ik met de publicatie van dit beleidsvoornemen de methodiek voor het 

bepalen van de verlengingsprijs voorafgaand aan de veiling bekend, zodat partijen al voor de 

veiling zo veel mogelijk inzicht hebben in de kosten van verlenging. In het rapport heeft SEO/IViR 

ook de getallen opgenomen voor de verhouding tussen de op basis van de veiling berekende 

waarde van een vergunning en de kosten van een te verlengen vergunning voor verschillende 

verlengingstermijnen (α).  

Het afleiden van de verlengingsprijs uit de veilingprijzen brengt echter onvermijdelijk met zich mee 

dat de hoogte van de verlengingsprijs pas na de veiling berekend kan worden. De in dit 

beleidsvoornemen en bijgevoegd rapport beschreven methodiek zal worden gebruikt voor het 

opstellen van de ministeriële regeling waarin de te betalen verlengingsbedragen worden 

opgenomen. 

Indien een vergunninghouder zijn huidige frequenties terugkoopt kan hij inderdaad migratiekosten 

besparen. De hoogte van deze kostenbesparing kan hij zelf berekenen. Met deze besparing kan hij 

rekening houden bij het bieden tijdens de veiling.  

 

Ook is opgemerkt dat de methode weliswaar wordt bekendgemaakt voorafgaand aan de veiling, 

maar in de vorm van een beleidsvoornemen in plaats van een ministeriële regeling, wat uit een 

oogpunt van rechtszekerheid onvoldoende waarborgen biedt. Van het opnemen van de complexe 

berekeningsmethodiek in formules in een ministeriële regeling is louter afgezien omdat dat geen 

toegevoegde waarde heeft voor betrokkenen.  

 

Verder wordt opgemerkt dat artikel 3.3a, vijfde lid van de Telecommunicatiewet niet van 

toepassing is omdat dat lid ziet op situaties waarin gelijkwaardige gebruiksrechten worden verleend 

en als uitgangspunt heeft dat de houder van te verlengen vergunning in vrijheid moet kunnen 

kiezen of hij verlenging aanvraagt of niet, zoals dat ook bij een veiling het geval is. Omdat de te 

verlengen vergunningen ook zelf opnieuw worden geveild zou de vergunninghouder wel moeten 

kiezen voor verlenging om de continuïteit van zijn dienstverlening te kunnen waarborgen tijdens de 

transitieperiode. 

Artikel 3.3a, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet zal in de voorliggende situatie waarschijnlijk 

niet van toepassing zijn. De verwachting is dat de ministeriële regeling, waarin de 

verlengingsprijzen worden bepaald, in werking zal zijn getreden voordat aanvragen voor verlenging 

ingediend kunnen worden. Alleen indien de veiling onverhoopt eindigt op een tijdstip gelegen zeer 



 
 

kort voor of zelfs na afloop van de huidige vergunningen zal dat lid van toepassing zijn. In 

hoeverre sprake is van een vrije keuze voor vergunninghouders is voor de toepasselijkheid van 

3.3a, vijfde lid, overigens niet van belang.     

  

Naar voren is gebracht dat het verlengingsbedrag jaarlijks achteraf betaald zou moeten worden in 

plaats van vooraf.  

Bij eventuele niet-betaling kan het gebruik van frequentieruimte echter niet meer ongedaan 

worden gemaakt. Om die reden is gekozen voor betaling vooraf. 

 

Opgemerkt is dat de toewijzingsbiedronde niet meegenomen zou moeten worden in de berekening 

van de verlengingsprijs, omdat de plaats van de frequentieruimte voor de huidige 

vergunninghouders bij verlenging vastligt.  

De biedingen in de toewijzingsbiedronde zijn een reflectie van de waarde die partijen toekennen 

aan een plek en vormen dus een onderdeel van de economische waarde van een vergunning. 

 

Verder wordt opgemerkt dat in de informatiebijeenkomst zou zijn gesuggereerd dat gedeeltelijke 

regionale teruggave van een verlengde vergunning mogelijk is en dat SEO niet nader heeft 

uitgewerkt welk bedrag in dat geval zou moeten worden gerestitueerd.  

Tijdens de informatiebijeenkomst is gesproken over de manier waarop wordt overgegaan naar de 

op de veiling verworven frequenties. De vergunninghouders zullen hier onderling in een transitie-

overeenkomst afspraken over moeten maken, waarbij het denkbaar is dat wordt afgesproken om 

per regio gefaseerd over te gaan op de in de veiling verworven frequentieruimte. Indien een 

vergunninghouder een (deel van) zijn verlengde vergunning al voor afloop van de 

verlengingsperiode niet meer kan of wil gebruiken kan hij dat deel eerder inleveren (op verzoek 

laten intrekken). Daarbij geldt wel als voorwaarde dat minimaal 1 MHz wordt ingetrokken en dat de 

vergunninghouder na intrekking dit deel van de frequentieruimte nergens in Nederland mag 

gebruiken. Regionaal inleveren van vergunningen is dus uitdrukkelijk niet mogelijk.  

Na intrekking wordt (aan de hand van het rapport) opnieuw berekend wat de hoogte van het 

eenmalig bedrag moet zijn. Het verschil tussen dit bedrag en het reeds betaalde bedrag wordt 

terugbetaald inclusief wettelijke rente. 

 

Verder is commentaar geleverd op de toegepaste risicovrije rentevoet en gemiddelde gearing bij de 

bepaling van de WACC, en op de toepassing van een post-tax WACC in plaats van een pre-tax 

WACC. 

SEO/IViR heeft aangesloten bij de WACC die eerder door OPTA is vastgesteld. De WACC wordt 

gebruikt om de EBITDA contant te maken. Omdat het hier gaat om kasstromen voor aftrek van 

belastingen moet worden uitgegaan van een pre-tax WACC. Dit is in het SEO/IViR rapport 

verduidelijkt.  

 

Naar voren is gebracht dat de door SEO/IViR voorgestelde berekeningsmethode met zich 

meebrengt dat bepaalde informatie die geheim zou moeten blijven openbaar wordt gemaakt, met 

name zou uit de methodiek kunnen worden afgeleid of een potentiële nieuwkomer of een zittende 

partij heeft meegeboden in de laatste primaire biedrondes. Indien deze informatie op deze wijze 

bekend zou worden gemaakt zou de vertrouwelijkheid omtrent de veiling worden geschonden.  

Het is juist dat het hier informatie betreft die niet op basis van de veilingregeling bekend wordt 

gemaakt. Daarmee is echter nog niet gezegd dat het per definitie niet toegestaan zou zijn om deze 

informatie openbaar te maken. Dat hangt af van de aard van de informatie. Uit het gebruikte 

ingroeipad bij het berekenen van de verlengingsprijs volgens de in het rapport beschreven 

methodiek kan alleen worden afgeleid of een nieuwkomer of een zittende partij een prijsbepalende 

rol heeft gespeeld, niet welke partij. Uit het gebruikte ingroeipad kan geen informatie worden 

afgeleid over een specifieke nieuwkomer of een specifieke zittende partij. Er wordt namelijk niet 

gebruik gemaakt van het specifieke ingroeipad van een specifieke partij, maar van het ingroeipad 

van een nieuwkomer respectievelijk een zittende partij in zijn algemeenheid. De ingroeipaden 

worden berekend op basis van een uitgebreide set van openbare data van diverse bedrijven uit 

verschillende landen. Met deze informatie worden dus geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens 

openbaar gemaakt. 

  



 
 

Ook wordt opgemerkt dat SEO/IViR incomplete definities gebruikt en niet duidelijk is vast te stellen 

wanneer een bieding van een nieuwkomer bepalend is voor de prijsvorming van vergunningen.  

SEO/IViR heeft het rapport op dit punt verduidelijkt door concreet aan te geven in welke gevallen 

wordt aangenomen dat een nieuwkomer prijsbepalend is geweest. Dat is het geval als een 

nieuwkomer spectrum heeft verworven of als de nieuwkomer heeft meegeboden in de laatste en 

voorlaatste primaire biedronde. In andere gevallen wordt aangenomen dat een zittende partij 

prijsbepalend is geweest en zal bij de berekening van het eenmalig bedrag worden uitgegaan van 

het ingroeimodel van een zittende partij. 

 

Verder wordt opgemerkt dat de door SEO/IViR gebruikte meetpunten naar verwachting sterk 

gecorreleerd zijn, waardoor er onterecht voorspellende waarde wordt toegekend aan de dataset. 

Bij de gebruikte techniek heeft SEO/IViR rekening gehouden met de correlatie tussen de 

meetpunten die behoren bij eenzelfde operator. De uiteindelijk gebruikte dataset bevat 202 

waarnemingen, verdeeld over 42 operators in 14 landen. Daarmee bestaat ruimschoots voldoende 

spreiding in de data voor een verantwoorde data-analyse. 

 

Ook wordt voorgesteld om de biedingen in de toewijzingsbiedronde, afgezien van het blok 

vergunningen dat Telfort voorheen in bezit had, om te slaan over alle 200 KHz subblokken, om te 

voorkomen dat een houder van een niet preferent subblok teveel zou moeten betalen, 

respectievelijk dat een houder van een preferent subblok te weinig zou moeten betalen.  

De toewijzingsbiedronde geeft inzicht in de economische waarde die kopers toekennen aan 

specifieke (blokken van) vergunningen. Bij het berekenen van de waarde van een vergunning 

houdt SEO/IViR daar rekening mee. Bij een uniforme verdeling van de waarde die partijen in de 

toewijzingsbiedronde toekennen aan alle vergunningen binnen een band wordt minder optimaal 

gebruik gemaakt van de op basis van de veiling beschikbare marktinformatie en zou de 

economische waarde van een vergunning op een minder nauwkeurige wijze worden vastgesteld. 

 

Ook wordt opgemerkt dat VKA in zijn second opinion onderzoek zou concluderen dat het 

veilingmodel te complex is om op basis daarvan een adequate verlengingsprijs vast te kunnen 

stellen. 

VKA merkt op dat het reglement voor de veiling van frequenties naar zijn mening erg complex is, 

waardoor het afleiden van een adequate verlengingsprijs van deze veiling ook complex is. VKA 

concludeert echter dat het ministerie met de voorgestelde methodiek voor de bepaling van de 

verlengingsprijs een zeer gedegen methodiek in handen heeft. Hoewel de methodiek vrij complex 

is, is het niettemin voldoende begrijpelijk voor de betrokken doelgroep. Volgens VKA is het een 

toetsbare en zo nauwkeurig mogelijke benadering van de actuele marktwaarde als onder de 

huidige omstandigheden mogelijk is. 

 

 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 


