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Geachte heer Van Waveren, 

Vodafone Libertel B.V. (hiema: "Vodafone") geeft hierbij haar zienswijze op de Consultatie Ontwerp 
Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz van 11 februari 2011 en 
de bijbehorende concept ontwerp-vergunningen.  

Deze zienswijze bevat (bedrijfs)vertrouwelijke gegevens. Deze zijn in de tekst als volgt gemarkeerd: 
[VERTROUWELIJK-> Vodafone stuurt u zo spoedig mogelijk tevens een openbare versie van 
haar zienswijze. De vertrouwelijke versie van de zienswijze mag niet onnodig worden verspreid en komt 
niet in aanmerking voor openbaarmaking onder de Wet openbaarheid van bestuur ('Wob'). In geval op 
grand van de Wob wordt verzocht om afschrift van deze zienswijze kan uitsluitend de openbare versie 
warden verstrekt. Vodafone verzoekt evenwel, voorafgaand aan enige beslissing op een dergelijk Wob-
verzoek, daarvan in kennis te worden gesteld. Vodafone wenst in dat geval gelegenheid te krijgen haar 
zienswijze kenbaar te maken. 

Vodafone is graag bereid een nadere toelichting op deze reactie te geven, bijvoorbeeld in een 
hoorzitting. 

Een afschrift van de ((bedrijfs)vertrouwelijke  versie van de) zienswijze van Vodafone wordt aan OPTA 
en de NMa gestuurd. 

I. SamenvattIng en conclusies 

Samengevat komen de bedenkingen van Vodafone op het volgende neer. 
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• Voor de reservering van 2 x 10 MHz in de 800 MHz band voor nieuwkomers ontbreekt de 
noodzaak. De maatregel is bovendien disproportioneel en discriminatoir. Voorts leidt de 
reservering tot ongeoorloofde staatssteun. 

• De lichte uitrolverplichting voor de lage frequentiebanden (800- en 900 MHz) ontmoedigen 

nationale dekking en werken speculatie in de hand. De lage frequenties zijn essentieel voor 
dekking in landelijke gebieden (Digital Divide) en de dekking in gebouwen. De voorgestelde 
uitrolverplichting moeten worden verzwaard, zodat het efficient en effectief verzorgen van 
landelijke dekking gegarandeerd blijft. 

• Het reserveren van spectrum voor nieuwkomers in combinatie met het veilingontwerp ter zake 
daarvan, aismede de (te) lage ingebruiknameverplichtingen sluiten de mogelijkheden van 
deelname uit speculatief oogpunt onvoldoende uit. 

• Het veiling ontwerp en procedure moeten worden aangepast, in het bijzonder dient een 
generieke spectrumcap voor het te verwerven spectrum, te weten (i) 2 x 20 MHz voor 'Iaag' 
spectrum (800 en 900 MHz), en (ii) 2 x 35 MHz voor lhoog' spectrum (1800, 2100, 2600 MHz) 
voor alle deelnemers aan de veiling te worden gesteld, teneinde een "winner takes all"-scenario 
uit te sluiten. 

• De geplande veiling heeft mede betrekking op spectrum dat al - en veelal volledig - in gebruik is 
en daarmee van groot belang is voor gebruikers in Nederland (bijvoorbeeld 900MHz). 
Continuiteit van de dienstverlening voor de eindgebruiker dient maximaal gewaarborgd te zijn. 
Het overgangsregime tussen de huidige situatie en de situatie na de veiling is echter 
onvoldoende duidelijk en biedt aldus vooraisnog onvoldoende waarborgen. Het is van groot 
belang dat de Minister hierover veer de veiling duidelijkheid verschaft. 

IL Rude op Consultatiedocument  

11.1 Alpemene opmerkingen. 

1. Vodafone verwelkomt het voomemen van de Minister om over te gaan tot de 

gecombineerde uitgifte van zoveel mogelijk spectrum, en is vooral verheugd dat de 800 MHz 

band hierbij betrokken zal worden. 

2. Hoewel Vodafone in zijn algemeenheid de voorgestelde verdeling van het spectrum 
ondersteunt, heeft Vodafone een aantal emstige bedenkingen ten aanzien van de huidige 

voorstellen. Zij meent dan ook dat de voorgestelde regeling op de behandelde punten moet 
worden aangepast, hetgeen zij hierna zal toelichten. 

3. Vodafone merkt vooraf op dat zij in de consultatie over het lange termijn spectrumbeleid  
(hiema: "LSB") op 4 oktober 2010 haar zienswijze heeft gegeven. Daarbij heeft Vodafone 
uiteengezet hoe een optimaal spectrumbeleid er volgens haar dient uit te zien. Vodafone's 
suggesties zijn daarbij niet allemaal door de Minister overgenomen. Vodafone houdt 
onverkort vast aan de door haar gemaakte opmerkingen. Gelet op de vele overeenkomsten 

tussen de ontwerp Regeling en de in de Nota besproken plannen voor de komende veiling, 
en om onnodige herhaling van argumenten te voorkomen, verwijst Vodafone naar de aan 

deze zienswijze gehechte Biilaae 1 die integraal onderdeel uitmaakt van deze zienswijze.  
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11.2 Geen noodzaak voor reserveren van spectrum voor nieuwkomers. Maatregel daamaast 

disproprotioneel en discriminatoir. Staatssteun. 

4. Zoals at aangegeven in de zienswijze van Vodafone op de concept Nota LSB, kan Vodafone 

kan zich niet vinden in de optie om 2 x 10 MHz van het 800 MHz spectrum te reserveren 

voor nieuwkomers, omdat dit tot inefficiente uitkomsten kan leiden. 

5. Vodafone stelt voorop dat het aantal nieuwkomers met een daadwerkelijke business case 

door de markt moet worden bepaald. Doordat deelname uit speculatief oogpunt 

onvoldoende wordt uitgesloten — zie ook hierna onder 11.3 — door de concept veilingregeling, 

is niet uitgesloten dat deze veiling tot inefficiente uitkomsten zal leiden. De mogelijkheid van 

speculatieve deelname wordt in de hand gewerkt door de reservering voor nieuwkomers. 

Vodafone verzet zich echter ook ten principale tegen de reservering, aangezien zij meent 

dat daarvoor de noodzaak niet is aangetoond, deze disproportioneel is, en bovendien 

discriminatoir. Daamaast leidt deze tot ongeoorloofde staatssteun, zoals hiema verder zal 

warden besproken. 

Resetvering is beperking: alleen toegestaan in geval van aangetoonde noodzaak 

6. Het reserveren van spectrum is een vergaande beperking, die ingevolge artikel 5, 6 en 7 

Machtigingsrichtlijn jo. artikel 8 Kaderrichtlijn alleen kan worden gerechtvaardigd als 

daarvoor een noodzaak bestaat. Deze is echter niet aangetoond, en lijkt gezien de 

marktomstandigheden — daadwerkelijke concurrentie op de markt voor mobiele telefonie — 

ook niet eenvoudig aan te tonen. Op zijn minst had de Minister een degelijke analyse naar 

de volgende vragen moeten verrichten: 

(i) zijn er toetreders met een daadwerkelijke business case (of zoals OPTA het heeft 

geformuleerd: een onderzoek "naar de mate waarin een of meerdere ondememingen 

winstgevend kunnen toetredenn1); en 

(ii) bestaan er voor die potentiele toetreders significante toetredingsdrempels die niet 

door het nemen van een minder vergaande maatregel geslecht kunnen worden. 

7. Deze analyses hebben echter niet, althans niet in voldoende detail, plaatsgevonden, zodat 

de vereiste noodzaak voor een reservering hierdoor at niet is aangetoond. 

8. Wel heeft de Minister door PWC laten onderzoeken of er vraag vanuit de markt is naar 800 

en 900 MHz spectrum. Maar het rapport van PWC2 schiet tekort als onderzoek, nu daarin 

niet veel meer wordt gedaan dan het geven van een globaal overzicht van mogelijk 

geTnteresseerde partijen. PWC concludeert dat toetreding misschien mogelijk is, zonder 

daar overtuigend bewijs voor te leveren.3 Naar de mening van Vodafone is het onderzoek 

veel te mager om een vergaande maatregel als het reserveren van spectrum voor 

nieuwkomers te rechtvaardigen. Het onderzoek betreft immers niet de vraag of er toetreders 

zijn met een daadwerkelijke business case, noch de vraag of er voor die potentiele 

1 OPTA, Analyse mobtle communicatiemakten - Advies - 3 november 2010, OPTAIAIW2010/202992, p. 105. 

2 Zie Quick scan spectrum awards in the Netherlands, PWC (n Engish) httpd/www rijisaverheid ntiondenverpervirequentiebeleld/documenten-en-

pubticatiestiworterti2011/02/11/quidc-scarvispectrum-awards-in4he-netherlands.html,  

3 Zie p. 27 van de Quick scan  "We expect possible participation in the auction of companies that are 1) mobfe network operators: or 2) have a 

substantial customer base in the Netherlands with regard to other services such as television, internet or fixed telephony', om tegetilkertijd ook to stelen dat 

de markt al zeer concurrerend Is: 'The 'Mushy is heavily consoidated as KPN, T-Mobile and Vodafone dominate the market' (p. 24), 
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toetreders significante toetredingsdrempels bestaan die niet door het nemen van een minder 

vergaande maatregel geslecht kunnen worden. 

9. Als gezegd, Vodafone meent dat, zelfs als de Minister de bovenstaande vragen wel grondig 

zou hebben onderzocht, dan nog niet tot de conclusie kan worden gekomen dat een 

noodzaak voor een reservering bestaat. Daarbij refereed Vodafone aan de door OPTA in 

2010 uitgevoerde Analyse van de mobiele telecommunicatiemarkten, waarin zij heeft 

geconstateerd dat de markt voor mobiele communicatie daadwerkelijk concurrerend is: "dat 

er op dit moment sprake is van daadwerkelijke concurrentie in de zin van de Tws.4 Daarmee 

staat in afdoende mate vast dat er geen mededingingsproblemen bestaan (of zullen 

ontstaan) op die markt die een reservering rechtvaardigen. Ook daarmee staat vast dat de 

dat de noodzaak voor de reservering niet is aangetoond. 

10. Voorts wijst Vodafone er op dat OPTA in ditzelfde advies heeft gewaarschuwd dat het aantal 

spelers waarvoor ruimte is op de markt, niet oneindig groot is. OPTA geeft daarbij aan dat 

de inrichting van een spectrumverdeling daarom alleen toetreding mogelijk moet maken voor 

de partijen die daadwerkelijk kunnen concurreren (en niet gericht moet zijn op het creeren 

van ruimte voor een vooraf door de overheid vastgesteld aantal toetreders). 

11. Aldus kan niet gezegd worden dat de noodzaak van het treffen van een reservering vast 

staat. Zander die noodzaak moet de mogelijkheid van toetreding aan de markt worden 

overgelaten. 

Reservering is niet proportioneel 

12. Als er at een noodzaak voor de reservering zou bestaan — Vodafone meent van niet — dan 

dient deze vervolgens proportioneel te zijn (zie artikel 7 Machtigingsrichtlijn). Ten eerste valt 

op dat de Minister in het Consultatiedocument de proportionaliteit niet (met onderbouwing) 

aan de orde stelt. Er is slechts in algemene bewoordingen aangegeven dat een reservering 

nodig is, om potentiele toetreders de kans te geven spectrum te verwerven: "Deze 

reservering dient ertoe om toetredingsmogelijkheden voor nieuwkomers te creeren en 

daarmee de concurrentie tussen elektronische communicatienetwerken, en de daarover 

geleverde diensten, te bevorderen."5 De toelichting bevat echter geen onderbouwing van de 

proportionaliteit van de maatregel (dat er voor de potentiele toetreders significante 

toetredingsdrempels bestaan die niet door het nemen van een minder vergaande maatregel 

geslecht kunnen worden), en is dan ook onvoldoende om deze verstrekkende maatregel te 

rechtvaardigen .6 

13. Vodafone concludeert derhalve dat de maatregel van spectrumreservering niet proportioneel 

is. De mobiele retailmarkten zijn door OPTA bij herhaling daadwerkelijk concurrerend 

bevonden. Voorts wijst Vodafone hiervoor op de consolidatie van de markt (van vijf naar drie 

mobiele operators), de felle concurrentie tussen de drie mobiele operators en het veelvoud 

van MVNO's, aismede de convergentie tussen mobiel, vast, breedband en media madden. 

14. Daamaast is voor de afweging van proportionaliteit van belang dat alle spelers wat betreft 

laag spectrum dezelfde uitgangspositie hebben na afloop van de 900 MHz vergunningen:7  

4 Analyse mobiele communicatiemarkten Advies - OPTA 3 november 2010, OPTA/AM/2010/202992, p. 6. 

5 P. 27 van de toelichting van de concept veilingregekng 

6 Zie pp 26-28 van de toelichting op het Grxisuftatiedocument, en het onderzoek van DotECon van november 2010. 

7 KPN beschat damnaast nog over spectrum in de 450 MHz band 
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zij hebben dan geen van alien laag spectrum. Wat betreft hoog spectrum zijn het juist 

Ziggo4, Tele2 en T-Mobile die een betere uitgangspositie hebben doordat zij alien over 2 x 

20 MHz in respectievelijk de 2,6 GHz band en de 2100 MHz-band beschikken. Zij zijn 

hiermee in staat een LTE netwerk uit te rollen met een maximale datasneiheid van 100 

Mbps. Vodafone kan dit niet omdat zij niet over 2 x 20 MHz aan aaneengesloten spectrum in 

dezelfde band beschikt. 

Ook wijst Vodafone er op (in navolging van PA Consulting) dat Ziggo4 en Tele2 ook zonder 

dat zij over laag spectrum beschikken op verschillende laagdrempelige manieren landelijke 

dienstverlening kunnen aanbieden, zoals door samen te werken met bestaande partijen, via 

national roaming of MVNO constructies. Tele2 is immers al MNVO. Ook om die reden is er 

geen reden om deze partijen als inieuwkomerl een voordeel te gunnen. 

15. Het is dan ook eerder een partij als Vodafone die door de spectrumreservering  

buitenproportioneel wordt geraakt. 

Discriminatie 

16. Uit dit laatste volgt tevens dat de reservering strijdig is met het vereiste van non-discriminatie 

(zie o.m. artikel 9 Kaderrichtlijn). Partijen als Ziggo4 en Tele2, die over zeer waardevolle 

blokken spectrum beschikken kunnen — zonder dat daar een rechtvaardiging voor bestaat — 

onder gunstigere voorwaarden aan de veiling deelnemen. Die partijen krijgen door de 

reservering ten onrechte een voordeel toegeworpen. 

Als gevolg van het voorgaande kan evenmin worden gesproken van een op "objectieve, 

doorzichtige, niet-discriminerende en proportionele criteria" gebaseerde toewijzing van 
frequenties (artikel 9 Kaderrichfiijn). Het is immers niet duidelijk op welke objectieve gronden de 
Minister kennelijk meent te kunnen oordelen dat de potentiele nieuwe toetreders op een andere 
wijze behandeld moeten worden dan de huidige partijen die over spectrum in de 900, 1800 en 
2100 MHz band. Dat niet-objectieve verschil in behandeling wringt te meer nu de Minister niet 
op basis van objectieve gronden kan vaststellen dat de potentiele nieuwe toetreders een 
efficient gebruik van dat — waardevolle en schaarse — spectrum zullen waarborgen, en daartoe 
de benodigde efficiente investeringen zullen doen. 

Staatssteun 

17. Krachtens artikel 107 lid 1 VWEU is sprake van staatssteun wanneer aan alle hiema 

volgende elementen is voldaan: (i) een maatregel die kan worden toegerekend aan de Staat 

en die rechtstreeks of middellijk met overheidsmiddelen is bekostigd; (ii) die bepaalde 

ondememingen of sectoren begunstigt; (iii) waardoor de mededinging kan worden vervaist; 

en (iv) waardoor het handeisverkeer tussen de lidstaten kan worden beInvloed. 

18. Krachtens artike1107 lid 1 VWEU is aldus aangemerkte staatssteun verboden, tenzij deze 

kan worden gerechtvaardigd op grond van artike1106 lid 2 VWEU of artike11071eden 2 en 3 

VWEU. Krachtens artikel 108 lid 3 VWEU geldt voor nieuwe steunmaatregelen een 

aanmeldingsplicht en een opschortingsplicht: behoudens vrijstelling mag een nieuwe 

steunmaatregel niet ten uitvoer worden gebracht voordat zij bij de Europese Commissie is 

aangemeld en door deze is goedgekeurd. 

a PA Consulting Group, Study on comparability of frequency bands in different business models, uitgevoerd voor Mintterie van Economrsdie Zaken17 

septamber 2010. 
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19. De reservering voor nieuwkomers zal, zo verwacht Vodafone — zie ook hieronder onder 11.3 

— zal resulteren in een lagere opbrengst voor de gereserveerde kavels. 

20. In verschillende situaties waarin de verdeling van schaarse middelen is beoordeeld 

(frequentiekavels, NOx-emissierechten), hebben de Europese Commissie en het GvEA EG9 

steeds geoordeeld, dat het genoegen nemen met een lagere prijs dan de gewone 

veilingsprijs onder volledige concurrentiestelling een begunstiging oplevert van de betrokken 

ondememingen en dat deze begunstiging met overheidsmiddelen is bekostigd, omdat de 

Staat per saldo minder aan de verdeling van de betrokken rechten verdient dan het had 

kunnen doen. 

21. Zo heeft de Europese Commissie in staatssteunzaak NN 76/2006 (Tsjechie - Gunning van 

de derde UMTS concessies) beslist dat het aanbieden van een concessie aan een operator 

onder gunstigere voonNaarden dan aan een andere operator, een begunstiging oplevert, 

tenzij sprake is van objectieve verschillen tussen de twee situaties (rnr. 25). Daarbij verwees 

de Commissie tevens naar de reeds beschreven verplichting krachtens artikel 5 

Machtigingsrichtlijn om concessies open, transparant en non-discriminatoir toe te kennen. 

Hiervoor is al betoogd, dat de reservering in strijd is met die verplichting omdat de 

verschillen tussen zittende operators en nieuwkomers het betrokken verschil in behandeling 

niet kunnen rechtvaardigen. Om die reden levert dit verschil een begunstiging op. 

22. Deze situatie moet overigens warden onderscheiden van de situatie die aan de orde was in 

staatssteunzaak NN 42/2004 (Frankrijk - Gunning van UMTS concessies aan Orange en 

SFR)19, omdat de Franse overheid daar geen prijsveiling had georganiseerd, maar een 

kwaliteitsveiling op basis van een van tevoren vastgestelde prijs en omdat deze prijs 

vervolgens naar beneden moest worden bijgesteld omdat zich voor die prijs slechts Orange 

en SFR hadden aangemeld en daarmee geen voldoende graad van mededinging kon 

worden bereikt. 

23. Deze begunstiging is bovendien selectief, omdat zij uitsluitend de nieuwkomers ten goede 

komt, terwijI zij zich in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden, gelet op de 

doelstelling van de betrokken maatregel,11 en omdat zij niet wordt gerechtvaardigd door de 

aard en de opzet van het stelsel waarvan zij deel uitmaakt.12 

24. In dat kader wijst Vodafone er op, dat de Staat de betrokken discriminatie rechtvaardigt met 

een beroep op de noodzaak om te voorzien in effectieve mededinging en, meer in het 

bijzonder, op het risico van collusie dat zou bestaan bij afwezigheid van toetreding door 

nieuwkomers. Dit beroep kan echter niet slagen, omdat de Kaderrichtlijn en het daaronder 

hangende regelgevingsstelsel reeds voorzien in een uitputtend liberaliseringsregime, dat 

juist in effectieve mededinging moet resulteren. Naast dat kader is geen ruimte voor 

discriminerende maatregelen zoals de onderhavige. 

25. Volgens vaste rechtspraak van de Europese rechter is sprake van een omkeerbaar 

vermoeden dat Staatsmaatregelen die een ondememing begunstigen tevens geschikt zijn 

om de mededinging en de tussenstaatse handel te beInvloeden. Van deze beInvloeding is 

9 GvEA EG 10 apt& 2008,1-233/04, Nederland/Commissie rEmesierechtenl, punten 67-78, 

10 In stand gehouden GvEA 409 2007, 1-475/04, Bouygues/Commissie en n HvJ EG 2 aril 2009, C-431/07 P, Bouygues/Commissie. 

11 HvJ EG 8 november 2001, C-143/99, Adria Wien Peeine en Wetersdorter & Peggauer Zemenhverke, punt 41 en aangehaatde rechtspraak. 

12 teem, punt 42, 
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hier hoe dan ook sprake, aangezien die begunstiging de nieuwkomers rechtstreeks zal 

bevoordelen in hun concurrentiestrijd met de zittende operators, die alle wel het voile pond 

voor hun kaveis zullen moeten betalen, en aangezien de betrokken partijen op Europees 

niveau met elkaar concurreren. 

26. Vodafone concludeert dan ook dat de reservering ongeoorloofde staatssteun is, althans 

rechtens ontoelaatbaar is en dient te worden geschrapt. 

Conclusie en aanbeveling 

Vodafone meent dat gelet op het bovenstaande de reservering dien t te wordt geschrapt. Daarnaast 

meent Vodafone dat indien vas tgehouden wordt aan de beleidsdoels telling om toetreding van 

nie uwkomers te stimuleren , het doelmatiger is om de reservering van 2 x 10 MHz in de 800 MHz 

band te vervangen door een generieke spectrum cap van 2 x 20 MHz op het 800- en 900 MHz 

spectrum voor alle deelnemende partijen in de veiling . 

113 Regeling biedt onvoldoende waarborgen tegen deelname uit speculatief oogmerk 

Algemeen 

27. Vodafone stelt voorop niet tegen de komst van nieuwe partijen te zijn. Het moet dan echter 

wel gaan om partijen die daadwerkelijk in staat zijn om te concurreren en dus bereid zijn te 

investeren (zoals in infrastructuur en/of in netwerk en kwalitatief hoogstaande 

dienstveriening). Voorkomen dient te worden dat toetreding uit enkel (of uit grotendeels) 

speculatief oogpunt mogelijk wordt, met als risico dat waardevol schaars spectrum 

(grotendeels) ongebruikt blijft of (op korte termijn) na de veiling enkel voor financieel gewin 

wordt doorverkocht door partijen (zoals investeringsmaatschappijen, private equity) . Dat 

laatste zou strijdig zijn met het wettelijke uitgangspunt dat de uitgifte doelmatig dient te zijn 

(zie o.m. artikel 9 Kaderrichtlijn).  

28. Vodafone is van oordeel dat de voorgestelde regeling toetreding uit speculatieve motieven 

relatief eenvoudig maakt, waartegen zij emstige bezwaren heeft. Deze eenvoudige 

speculatieve toetreding is het gevoig van de combinatie van de volgende factoren: 

(i) de mogelijkheid dat er, als gevoig van de reservering voor nieuwkomers en de wijze 

waarop het veiiingsmodei ter zake daarvan is ingericht, grote verschillen kunnen 

ontstaan tussen de prijzen voor 800 MHz kavels voor nieuwkomers en voor anderen 

(kaveis A en 13); 

(ii) de — met name voor de 800 en 900 MHz band — zeer iichte 

ingebruiknameverplichtingen en dus zeer geringe investeringsverplichtingen, waardoor 

het financiele risico voor nieuwe toetreders of financiele investeerders zeer klein is. 

29. Door deze factoren vereist de business case van nieuwkomers onvoldoende significante 

investeringen en wordt de kans op toetreding vanuit speculatief oogpunt dus logischerwijs 

groter. Dit staat haaks op het beginsel van doelmatige uitgifte. In dit kader brengt Vodafone 

de waarschuwing van OPTA in herinnering, gedaan in het advies inzake 2,6 GHz 

vergunningverlening in 2009: 

gTenslotte herhaalt het college, in lijn met het advies van 15 augustus 2008, dat het antwoord 

op de vraag of een nieuwkomer de mededinging ook daadwerkelijk zal bevorderen, mede 

athankelijk is van het antwoord op de vraag of de nieuwkomer daadwerkelijk een businesscase 

heeft. [...] Door de veiling op zodanige wijze in te richten dat kleine nieuwkomers In hoge mate 
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bevoordeeld warden, ontstaat de kans dat partijen zonder daadwerkelijke businesscase 

toetreden vanuit speculatief oogpunt. 1113  

Toelichting ad (0: grote verschillen tussen prijzen voor 800 MHz kavels voor nieuwkomers 

en voor anderen. 

30. Het felt dat het veilingmodel voorziet in een reservering voor nieuwkomers leidt er in het 

huidige veilingontwerp toe dat er een aanzienlijk risico bestaat dat er, als gevoig van dit 

ontwerp, grote verschillen ontstaan tussen de basisprijzen voor 800 MHz kavels voor 

nieuwkomers en voor anderen (kavels A en B). Als er precies een nleuwkomer is, zal kavel 

A voor de reserveprijs verkocht worden, terwijl voor kavels B het veilingmodel een 

marktconforme prijs garandeert. Mocht de reservering rechtens al stand kunnen houden —

Vodafone meent als gezegd van niet — dan dient het veilingontwerp in ieder geval te worden 

aangepast, zodat de speculatiemogelijkheden worden geremedieerd. Vodafone licht dit 

hieronder toe. 

33. Dat het veilingmodel deze mogelijkheid niet uitsluit is naar het oordeel van Vodafone een 

emstige fout. Een uitkomst met kunstmatig lage prijzen voor kavels A is niet alleen 

ongewenst maar behelst bovendien een ongeoorloofde von van staatssteun (zie 

hierboven, onder11.2). Hierdoor bestaat de kans dat de Staat ender de marktconforme prijs 

de gereserveerd kavels uitgeeft. Olt staat dit op gespannen voet met een van de 

doelstellingen die door het Ministerie met de veiling wordt nagestreefd, namelijk 

marktconforme beprijzing van frequentieruimte. Doordat de nieuwkomers vervolgens niet 

eens verplicht zijn om in een significant geografisch deel van Nederland diensten aan te 

bieden (zoals hieronder wordt toegelicht), wordt het wel erg aantrekkelijk voor partijen om uit 

speculatief oogpunt deel te nemen aan de veiling. 

34. Naar aanleiding van het bovenstaande heeft Vodafone dan ook de volgende vragen die 

voordat de veiling plaatsvindt beantwoord zullen moeten worden: 

13 OPTA advies 21 januari 2009,13,2. 
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• Onderkent de Minister het risico van zeer hoge prijzen voor het te veilen spectrum (Kavels 

B) als gevolg van het reserveren van spectrum voor nieuwe toetreders? 

• Wat zijn de overwegingen daarvoor geweest? 

• Indien gekozen is voor maximalisatie van de opbrengsten, hoe verhoudt zich dit tot het 

eerder geformuleerde uitgangspunt — ook in dit consultatiedocument14 — dat maximalisatie 

van de opbrengsten niet het doel van het beleid is?15 

Conclusie en aanbeveling 

Het veilingontweip staat op gespannen voet met de doelstelling van de Minister om marktconforme 

beprijzing van frequentieruimfe tot stand te brengen. A ls oplossing voor bovens taand probleem s telt 

Vodafone voor de prijzen van kavels A te koppelen aan de prijzen van kavels B, waarbij een korting zou 

moeten worden gegeven aan nieuwkomers ten opzichte van de prijs van kavels B. 

Toelichting Ad (ii): ingebruiknameverplichtingen 

35. Vodafone is van mening dat bij het vaststellen van de ingebruiknameverplichtingen het 

belang van consumenten bij het continueren van de nationale dienstverlening gewaarborgd 

dient te worden. Dit is een van de belangrijkste uitgangspunten van de Kaderrichtlijn, en van 

de Telecommunicatiewet.16 

36. De te lage ingebruiknameverplichtingen  voor het 800 en 900 MHz spectrum zijn een 

belangrgke factor die speculatie in de hand werkt. Dit spectrum dient efficient ingezet te 

worden voor het waarborgen van landelijke dekking om minimaal het huidige niveau van 

dekking en service aan consumenten te kunnen waarborgen. 

37. De in het Consultatiedocument voorgestelde zeer beperkte gebruiksverplichtingen 

ontmoedigen partijen om landelijke dekking te realiseren en kunnen ertoe leiden dat de 

concurrentie zich met name zal gaan toespitsen op de dichtbevolkte en/of meest lucratleve 

regio's. Wanneer partijen (met name nieuwkomers, die geen klantenbestand hebben in 

rurale gebieden, en zullen willen concurreren in de commercieel aantrekkelijker  

dichtbevolkte gebieden) zich gaan richten op de dichtbevolkte gebieden, bestaat bovendien 

de kans dat de beschikbaarheid van mobiele diensten in de landelijke (rurale) gebieden zal 

verminderen. 

38. Dat zou een "Digital Divide" tot gevolg kunnen hebben, waarbij er grote verschillen kunnen 

ontstaan in kwaliteit van dienstverlening tussen de stedelijke en de rurale gebieden. Gelet 

op het belang van het laag spectrum voor dekking in landelijke gebieden, de dekking in 

gebouwen en de schaarste van dit spectrum, is Vodafone voorstander van het opleggen van 

zodanige eisen dat het efficient en effectief verzorgen van landelijke dekking gegarandeerd 

blijft. 

39. Als de voorgestelde te lichte ingebruiknameverplichtingen zouden worden doorgezet, 

betekent dat tevens dat aanbleders geen (of althans een sterk verminderde) prikkel hebben 

voor efficient gebruik van het waardevolle spectrum. 

14 be bilvooteeld pp 26 en 49 van de toelichtmg op de concept regekng. 

15 Zie btivoorbeeld de Strategisthe nota mobiele communtabe, Mnisterie van Econo 

16 Art. 8, tweede under a, RidltIM 2002J21EG, alike! 13 Tw 
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40. Met name kan Vodafone zich niet vinden in het voorstel om ingebruiknameverplichtingen op 

te leggen met zeer beperkte (geografische) omvang, met name wat betreft de 800 en 900 

MHz band. De verkiaring dat deze beperkte plicht dient om ruimte te geven voor 

uiteenlopende business cases van (innovatieve) nieuwkomers overtuigt niet.17 De 

ontwikkeling van innovatieve diensten houdt niet per definitie direct verband met 

geografische "belemmeringen". Enig verband is ook niet aangetoond door de Minister. 

41. Voor de wijze waarop — mede — de frequentieruimte van de 800 en 900 MHz band moet 

worden ingezet, wordt in de conceptregeling aangesloten bij de wiize waarop de 

ingebruiknameverplichting voor de 2,6 GHz band is gedefinieerd.1  Hierbij wordt enkel 

gekeken naar de relatieve kosten die gemoeid zijn bij het uitrollen van een landelijk dekkend 

netwerk en geldt volgens de Minister voor iedere frequentieband een min of meer gelijke 

investeringsplicht. 

42. Dat klemt temeer voor het spectrum in de 800 en 900 MHz band, dat behoort tot het meest 

waardevolle, en daarom belangrijkste spectrum dat de komende jaren in Nederland en 

Europa beschikbaar zal komen. Dit spectrum is bijzonder geschikt zowel voor capaciteit als 

voor dekking, en is daardoor bijzonder interessant voor het verder ontwikkelen van mobiel 

breedband in landelijke gebieden en het verbeteren van de dekking binnenshuis. Dat de 

Minister bij het bepalen van de ingebruiknameverplichtingen is uitgegaan van de opgelegde 

ingebruiknameverplichtingen  bij de 2,6 GHz veiling van 2010 — en van daaruit is gaan 

'terugrekenen' naar de lagere banden — is dan ook onlogisch: door de hoge frequentie is die 

band meer geschikt voor hoge (data)snelheden, en minder geschikt voor brede, landelijke 

dekking. Een lage ingebruiknameverplichting in de 'hoge' banden heeft dan ook minder 

grote gevolgen voor de landelijke dienstverlening en dus voor de eindgebruikers, ook in 

rurale gebieden, dan dat voor de 800 en 900 band geldt. Voor die banden zou een veel 

stringentere ingebruiknameverplichting moeten Belden. 

43. Vodafone kan de redenering om slechts lichte verplichtingen op te leggen ook niet volgen, 

omdat dit ingaat tegen de algemene tendens om juist specifieke dekkingseisen voor in het 

bijzonder 800 MHz vergunningen op te leggen, zoals o.m. in Duitsland is gebeurd. De 

Europese Commissie stelt in artikel 6.4 van de RSPP voor, dat "Member States, in 

cooperation with the Commission, shall ensure that the provision of access to broadband 

content and services using the 790-862 MHz (800MHz) band is encouraged in sparsely 

populated areas, in particular through coverage obligations. " 1 9 

44. Het is in het kader van het Europese beleid dus niet logisch — en daarmee strijdig — de 

voorwaarden voor ingebruikname van de onderscheiden banden gelijk te trekken. Weliswaar 

voorziet de conceptregeling in een zwaardere geografische ingebruiknameverplichting 

naarmate een frequentie lager in het spectrum ligt, deze plicht is naar de mening van 

Vodafone niet zwaar genoeg gelet op het specifieke Europese beleid om volledige dekking 

te garanderen in landelijke gebieden. Daarvan is immers geen sprake, wanneer na vijfiaar 

slechts 14,8% van Nederland wordt gedekt door de dienst van een vergunninghouder. 0 De 

17 Strategische nota Moblele convnunicatie, december 2010, p.18. 

18 Strategische nota Mobiele communicatie. december 2010, p.18. 

19 Zie 2010/0252 (C00), 'Proposal for a decision of the European parliament and of the council, establishing the fist radio spectrum polio/ programme'. p 

17. 

20 Ministerie van EL/II, Strategische nota Mobiete communicatie, december 2010, p 18. 
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Minister geeft daarnaast onvoldoende duidelijkheid omtrent de rechtvaardiging voor deze 

dekkingsgraad en hoe deze zich verhoudt tot het Europese stimuleringsbeleid.  

45. Als gezegd stimuleert een te lage ingebruiknameverplichting met name voor het waardevolle 

800 MHz spectrum speculate. De verplichte geografische dekking zoals gesteld in de 

veilingvoorwaarden kan door een speculant gerealiseerd worden met een zeer minimale 

investering. Bij een klein aantal nieuwe toetreders is door de reservering van spectrum de 

verwachting dat de prijs voor 800 MHz spectrum voor nieuwe toetreders significant lager is 

dan voor bestaande partijen. Vervolgens heeft volgens de veilingvoorwaarden de nieuwe 

toetreder (of speculant) na 5 jaar de mogelijkheid om het spectrum door te verkopen aan 

bestaande partijen. 

46. De huidige gebruiksverplichtingen zijn te laag en dragen niet bij aan de beleidsdoelstellingen 

zoals omschreven in de EU Digital Agenda. Vodafone stelt voor deze zodanig te definieren 

dat dit leidt tot landelijke dekking en een innovatie stimulerend service niveau waarbij 

tevens de continuiteit van het dekkings- en service niveau van de huidige GSM 

dienstverlening gewaarborgd blijft. 

47. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de technische en bedrijfseconomische 

verschillen tussen lage en hoge frequenties: 

a. 800 en 900 MHz frequenties voor dekking in grote geografisch gebieden met een 

beperkt aantal gebruikers, alsmede dekking in gebouwen; 

b. 1800, 2100 en 2600 MHz voor dichtbevolkte gebieden. 

Conclusie en aanbeveling 

Gelet op het belang van het 800- en 900 MHz spectrum voor dekking in landelijke gebieden (Digital 

Divide) , de dekking in gebouwen en de schaarste van dit spectrum en de noodzaak specula tie te 

voorkomen is Vodafone van mening dat het noodzakelijk is zodanige eisen te stellen dat het efficient en 

e ffectief verzorgen van landelijke dekking gegarandeerd blijft. 

Vodafone stelt voor om de gebruiksverplichtingen te verzwaren en zowel geografische dekking als 

serviceniveaus te definieren, conform bovenstaand voorstel, 

11.4 Risico's van een 'winner takes all' uitkomst 

48. Vodafone constateert dat het ongewenst is dat het ontwerp van de veiling niet uitsluit dat de 

veiling tot een uitkomst leidt waarbij het spectrum in handen komt van ben dominante partij, 

althans minder partijen dan de huidige, waardoor de mededinging beperkt kan worden. Dat 

strookt niet met het uitgangspunt van het ontwerp dat is gericht op het vergroten van de 

mededinging door het juridisch faciliteren van toetreding van nieuwkomers. 

49. Ook heeft het bestaan van deze mogelijkheid een prijsopdrijvend effect, dat zich niet 

verhoudt tot het eerder geformuleerde uitgangspunt dat maximalisatie van de opbrengsten 

niet het doel van het beleid is.21 

21 Zie pp. 26 en 49 van de toelichling op de concept regekng, en Strategische nota mobiete communicate. Ministerie van Economische Zaken, september 

2010, p. 7 en 23. 
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50. Vodafone heeft de volgende vragen die voordat de veiling plaatsvindt, beantwoord zullen 

moeten worden: 

• Onderkent de Minister het risico dat het ontwerp van de veiling (samen met de zeer 

beperkte gebruiksverplichtingen) kan leiden tot een uitkomst waarbij het spectrum in 

handen komt van ben dominante partij, aithans minder partijen dan de huidige, waardoor 

de mededinging beperkt kan worden? En dit terwijI het ontwerp gericht is op het vergroten 

van de mededinging door het faciliteren van nieuwkomers? 

• Hoe verhoudt zich een dergelijke situatie (waarbij een of twee partijen als gevolg van de 

veiling alle spectrum in handen krijgt) tot de bepaling van art. 3.7, lid 2, onder c, TW met 

betrekking tot het doelmatig gebruik van spectrum? Indien het in stand houden van de 

vergunning(en) de daadwerkelijke mededinging op de relevante markt in aanzienlijke mate 

zou beperken lijkt het Vodafone niet ondenkbaar dat de Minister overgaat tot intrekking van 

die vergunning(en) als op die manier — in sterke mate — strijd zou ontstaan met het 

voorgeschreven doelmatig spectrumgebruik. 

• Mocht een dergelijke situatie zich dreigen voor te doen, zal de Minister dan tijdens of na de 

veiling ingrijpen? Met andere woorden: loopt een winnende deelnemer het risico dat de 

vergunning niet zal worden toegekend als dat de mededinging (in sterke mate) zou 

beperken? Dit punt moet voor de veiling worden opgehelderd om zo veel mogelijk 

rechtszekerheid voor de veilingdeelnemers te creeren. 

51. Teneinde het risico op een te grote asymmetrische uitkomst van de veiling te beperken, stelt 

Vodafone voor om naast de generieke spectrumcap van 2 x 20 MHz voor bag' spectrum 

(800 en 900 MHz), het maximaal te verwerven 'hoog' spectrum te beperken tot 2 x 35 MHz 

hoog spectrum. Doel van een dergelijke generieke cap is het voorkomen dat een partij 

teveel spectrum krijgt, en op die manier de mededinging beperkt. Deze cap zou van 

toepassing moeten blijven gedurende een jaar na de veiling, waama overdracht aan alle 

partijen mogelijk zou moeten zijn, uiteraard onder de gebruikelijke voorwaarde van 

goedkeuring ex artikel 3.8 Tw door de Minister en een toets door OPTA en NMa. 

Conclusie: 

Het risico van een 'winner takes all  uitkomst dient beperkt te worden door he t opleggen van een 

generieke cap voor de te verwerven hoeveelheid 'hoog ' spectrum tot 2 x 35 MHz; naast de al 

voorgestelde generieke cap voor het lage spectrum van 2 x 20 MHz, 

115 Meer waarborgen voor continuitelt dienstverleninq 

52. Vodafone benadrukt het grote belang van het voor aanvang van de veiling voorhanden zijn 

van een duidelijk transitiekader om de continuiteit van de dienstverlening te waarborgen bij 

het aflopen van de huidige 900 en 1800 MHz vergunningen. Dit is met name van belang om 

voorbereid te zijn op mogelijke klant- en/of netwerkmigratie door marktpartijen.22 

53. Vodafone vraagt het Agentschap Telecom een overleg met marktpartijen te organiseren met 

als doel het inventariseren van mogelijke problemen en oplossingen. Een punt van aandacht 

hierbij is het verduidelijken van de mogelijke gevolgen voor de continuTteit van de 

dienstverlening in de grensgebieden.  

22 Zoete oak aangegeven de Einetvan mkgster Veniagen aan de 2e Kamer inzake de Veing van 800,900 en 1800 MHz dd 11 februan 2911, 
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11.6 Commentaar specIflek ten aanzien van de 800 MHz band 

11.6a Ten aanzien van de ontwerp reveling: 

55. Van essentieel belang voor de financiele waardering van zowel het 800 MHz als het andere 

te verdelen spectrum is te weten wanneer het 800 MHz spectrum daadweticelijk ter 

beschikking zal komen. Hierover dient %kir aanvang van de veiling duidelijkheid te bestaan. 

56. Vodafone is van mening dat het 800 MHz spectrum zo snel mogelijk, in elk geval tegelijk 

met de 900- en 1800 MHz vergunningen, ter beschikking dient te komen. In dit kader 

verwijst Vodafone naar het voorstel van de Europese Commissie om de Iidstaten te 

verplichten om de 800 MHz band per 1 januari 2013 ter beschikking te stellen voor mobiele 

diensten23. 

57. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan zal het Ministerie KPN als vergunninghouder 

voor DVB-T en, voor zover noodzakelijk, de Publieke Ommep, moeten opleggen om 

ruimschoots voor de veiling een bindend tijdsplan voor het vrijmaken van de 800 MHz band 

bekend te maken. In ieder geval zal dit spectrum op zo kort mogelijke termijn ter beschikking 

moeten komen. 

58. Vodafone wil hiemaast benadrukken dat een eventuele vergoeding van kosten voor migratie 

van bestaande gebruikers naar andere delen van de band voldaan zou moeten worden uit 

de opbrengst van een eventuele veiling. Bij het toepassen van een ander 

verdeelmechanisme zouden de kosten door de verwerver gedragen moeten worden. Hierbij 

is van belang duidelijkheid te scheppen en te voorkomen dat bestaande vergunninghouders  

en andere gebruikers door het strategisch berekenen van hun 'kosten' dan wel ander 

strategisch gedrag een tijdige herverdeling in de weg staan. 

23 Commission proposal far a DECISION establishing the first radio spectrum poky programme (COM (2010) 471 final) van 20 september 2010. 

50087370 M 5378904 / 2 



14 

62. Daarbij wil Vodafone in het kader van de mogelijkheld van het optreden van Interferentie met 

de kabel vooropstellen dat Vodafone de uitspraak van de Minister onderschrijft dat het 

mogelijke interferentie probleem tussen kabel en LTE, voor zover bestaand, hanteerbaar en 

oplosbaar is.24 De discussie rond interferentle is tot nu toe met name een discussie geweest 

over theoretische modellen die in de praktijk beperkt getoetst zijn. Hoe een en ander zal 

uitpakken zal In de praktijk moeten blijken. 

Vodafone acht het belangrijk om voor de echte problemen een proces to definieren met 
duidelijke rollen en verantwoordellJkheden voor de betreffende partijen. Daarbij rnoet volgens 
Vodafone het belang van de eindgebruiker voorop staan, als gebmiker van kabel en mobiele 
diensten. De oplossingen die op beleidsmatig viak worden gekozen moeten eenvoudig en 
efficient zijn, waarbij steeds de meest eenvoudige en doelmatige oplossing moeten worden 
gekozen. Hier ligt uiteraard een rol voor elle belanghebbenden. Vodafone draagt daaraan graag 
bij en heeft al eerder haar steun uitgesproken voor het voorgenomen overleg tussen 
marktpartijen over dit onderwerp onder leiding van mevrouw M. van Zuijien als onafhankelijk 
voorzitter. 

63. Vodafone heeft gelet op het voorgaande de volgende vragen die voordat de veiling 

plaatsvindt beantwoord zullen moeten worden: 

• Wanneer dient betaling voor de 800 MHz band kavels plaats te vinden als dat spectrum niet 

aan het einde van de veiling beschikbaar is? Bij het einde van de veiling of op het moment 

dat het spectrum daadwerkelijk beschikbaar komt? 

• Wanneer worden de vergunningen verleend en treden de ingebruiknameverplichtingen in 

working als het 800 MHz spectrum niet tegelijk met het 90011800-spectrum (26 februari 

2013) beschikbaar is? Wordt deze datum bepaald door de einddatum van de veiling of door 

de datum waarop het spectrum daadwerkelijk ter beschlkking komt? 

II.6b Ten aanzlen van de ontwerp conceotvergunnineen A en B 

64. Zoals hierboven reeds uitgebreid uiteen is gezet, maakt Vodafone bezwaar tegen de veel te 

lichte ingebruiknameverplichtingen  die in de 800 en 900 MHz band tot ondoelmatig 

spectrumgebruik kunnen leiden en speculatie met dit waardevolle spectrum kan stimuleren. 

Vodafone verwijst naar wat zij daarover hierboven heeft opgemerkt. 

24 Zie brief van de Minister van EZ van 28 juts 2010, met keninerk ET/TM /10108113, betreffende het Dig  Dividend en het 800 MHzispectrum. 
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65. Ten aanzien van artikel 5 van de conceptvergunningen A en B merkt Vodafone op dat in 

strijd met het in de toelichting geformuleerde uitgangspunt dat 'marktpartijen onderling tot 

een oplossing dienen te komen', de Minister hier een ongeclausuleerde bevoegdheid lijkt te 

krijgen om (uitsluitend) de vergunninghouder bindende aanwijzingen te geven om storing op 

de ontvangst van omroep via de kabel op te heffen. De bal kan dus eenzijdig bij de 

vergunninghouder warden gelegd om storing op te heffen en bovendien moet deze clamor 

dan ook nog zeif alle kosten dragen. 

66. IN artikel dient te worden hergeformuleerd, waarbij tot uiting dient te komen dat de 

vergunninghouder verplicht is om met de andere betrokken marktpartijen in overleg te 

treden teneinde op de kortst mogelijke termijn aezamenlijk tot een oplossing te komen. Het 

is disproportioneel dat de bal nu — bijvoorbeeld als de vergunninghouder er met de 

aanbieder van de omroepdienst niet uit zou komen — eenzijdig bij de vergunninghouder 

terecht zou kunnen komen. Als de Minister at aanwijzingen zou kunnen geven — duidelijker 

moet dan worden aangegeven dat dit een ultimum remedium is — dan dient daarbij tevens 

duidelijk te worden gemaakt dat de andere betrokken partijen — voor zover mogelijk — oak tot 

medewerking zullen worden gehouden en dat de kosten niet onevenredig bij ben partij 

kunnen worden gelegd (maar redelijk en evenredig zullen worden verdeeld, afhankelijk van 

de omstandigheden van het geval). 

67. Voorts is niet duidelijk wat in lid 1 wordt bedoeld met "ontoelaatbare belemmeringen". Dit 

vage begrip kan in de praktijk gemakkelijk tot interpretatieverschillen en daaruit 

voortvloeiende juridische procedures leiden, zodat een nadere definiering en/of toelichting 

gewenst is. 

68. Ten aanzien van artikel 5, lid 2, van de conceptvergunningen B (ten aanzien van het risico 

van interferentie) wenst Vodafone voorts de vraag beantwoord te zien of de Minister kan 

verduidelijken of de Frequentietechnische voorwaarden (in de Bijlage bij de 

ontwerpvergunningen A en B) waamaar in artikel 4, lid 1, wordt verwezen, gebaseerd zijn op 

CEPT, dan wel in een ander verband gemaakte intemationale afspraken of dat er sprake is 

van specifieke, voor Nederland geldende aanvullingen? 

69. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van de voor nieuwkomers gereserveerde kavels A, 

merkt Vodafone het volgende op. In de toelichting op de concept regeling (paragraaf 2.11) is 

aangegeven dat de Minister zijn discretionaire bevoegdheid ex artikel 3.8 Tw ten aanzien 

van verzoeken om overdracht van een vergunning voor de gereserveerde kavels A zodanig 

zal invullen dat hij in beginsel voor de eerste vijf jaar na vergunningverlening negatief zal 

besluiten op een verzoek om de gereserveerde vergunningen over te dragen aan een 

andere partij dan een nieuwkomer. 

70. Vodafone verzoekt de Minister te bevestigen dat deze invulling van zijn bevoegdheid ertoe 

kan leiden dat — in geval er slechts een nieuwkomer kavels A zou verwerven — eventueel 

ongebruikt spectrum niet overdraagbaar is gedurende vijf jaar. Vodafone verzoekt de 

Minister te verduidelijken hoe hij in dat geval zal handelen nu aisdan gedurende lange tijd 

(vijf jaar) het zeer waardevolle 800 MHz spectrum ondoelmatig en inefficient gebruikt zou 

worden. 
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11.7 Commentaar soecifiek ten aanzien van de 900 MHz band 

71. In de toelichting op het Consultatiedocument wordt gewezen op de mogelijkheid dat 

interferentie in naastliggende banden van de 900 MHz band optreedt. Behalve de 

mogelijkheid van interferentie met betrekking tot GSM-R, stelt de toelichting dat er geen 

storing wordt verwacht tussen het gebruik van de 800 MHz band en de bij Defensie in 

gebruik zijnde band boven de 915 MHz. Ook wordt gewezen op de mogelijke wederzijdse 

storingen tussen openbare communicatienetwerken en luchtvaartgebruik boven de 960 

MHz. Het door de Universiteit Twente opgestelde rapport "Onderzoek technische 

voorwaarden 800, 900 en 1800 MHz-verdelingen" gaat — zij het zeer summier — in op de 

risico's van interferentie. Het valt daarbij op dat er nog veel onderzocht wordt en er ten 

aanzien van de Defensieband 915 -921 MHz geen informatie beschikbaar is. 

72. Met betrekking tot al deze onduidelijkheden over mogelijke interferentie in naastliggende 

banden van de 900 MHz band merkt Vodafone op dat het voor de waardering van het 

spectrum noodzakelijk is dat alle beschikbare informatie over mogelijke interferentie in de 

betreffende banden voor deelnemers aan de veiling beschikbaar is voor aanvang van de 

veiling. Een herhaling van de WorldMax case, waarbij een groot deel van de 3,5 GHz band 

na het verlenen van de vergunning niet bruikbaar bleek, moet voorkomen worden. 

73. Ten aanzien van de conceptvergunningen in de 900 MHz band (kavels C) verwijst Vodafone 

naar haar bezwaren tegen de te lichte ingebruiknameverplichtingen, zoals hierboven 

uiteengezet. 

11.8 Commentaar soecffiek ten aanzien van de 2100 MHz band 

75. Vodafone verzoekt de Minister om duldelijkheld te verschaffen over de vraag of er 

technische afspraken bestaan dan wel in voorbereiding zijn met betrekking tot het 

voorkomen van interferentie op naastliggende banden als van out-of band emissions in 

geval andere technologieen dan 3G worden gebruikt? Ten aanzien van de 800 MHz band is 

dit geregeld door 2010/267: Commission Decision of 6 May 2010 on harmonised technical 

conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for terrestrial systems capable of 

providing electronic communications services in the European Union (notified under 

document C(2010) 2923).25 Is een vergelijkbaar Besluit in voorbereiding voor de 2100 MHz 

band? 

25 Official Journal L 117,11/05!2010 P. 0095 r. 
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11.9 Commentaar ten aanzien van de DECT quardband (1877,5 MHz en 1880 MHz, met de 

bilbehorende duplex band 1782,5 MHz tot 1785 MHz) 

76. Ten aanzien van het voomemen om het vergunningvrij gebruik van de 'DECT guardband' uit 

te breiden naar 2 x 5 MHz merkt Vodafone het volgende op. 

77. Ondanks de zich in de afgelopen jaren zeer beperkt ontwikkelde marktvraag naar het 

vergunningvrij gebruik van de 'DECT guardband' is de Minister kennelijk van mening dat het 

vergunningvrij gebruik van deze band zo belangrijk is dat het vergunningvrije gebruik 

gecontinueerd moet worden en dat het daarvoor gereserveerde spectrum zelfs ultgebreld 

moet worden naar 2 x 5 MHz. 

78. Vodafone heeft daar emstige bezwaren tegen en is van mening dat dit spectrum vanuit het 

belang van Internationale spectrumharmonisatie bij de komende veiling als 

vergunningplichtig spectrum dient te worden betrokken. Vodafone is en blijft van mening dat 

een specifiek Nederlandse bestemming voor spectrum ongewenst is. Tevens draagt dit bij 

aan het scheppen van kunstmatige frequentie schaarste, die, gelet op de (zoals door 

Stratix26 aangegeven) bijzonder lage vraag vanuit de markt, niet te rechtvaardigen is. 

79. Vodafone dringt er op aan, dat, indien het Ministerie bij haar voomemen blijft, er een 

efficiency drempel vastgesteld dient te worden zodat bij onvoldoende (lees: ondoelmatig en 

inefficient) gebruik van het spectrum, dit spectrum bij de eerstvolgende frequentieverdeling 

als vergunningplichtig spectrum zal worden uitgegeven. 

111. Artikelsgewijs commentaar 

111.1 Alqemene opmerkingen met betrekkinq tot de veiling 

111.1a Rechtsbescherminq  

Vodafone is van mening dat de Minister van tevoren duidelijkheid zou moeten geven over de 

mogelijkheden van het inroepen van rechtsbescherming tijdens de veiling. Daartoe zou de Minister 

moeten aangeven wat zijn publiekrechtelijke bevoegdheden tijdens de veiling zijn waartegen aanvragers 

en/of veilingdeelnemers via een bestuursrechtelijke of civielrechtelijke procedure actie kunnen 

ondememen. 

Het Iijkt Vodafone daarbij van praktisch belang dat de Minister voor de veiling aangeeft in welke 

gevallen hij vrijwillig zal meewerken aan een tlidelijke schorsing van de veiling ten einde een geschil aan 

de rechter voor te kunnen leggen (zonder dat het noodzakelijk is om via een (telefonische) spoedzitting  

de rechter de schorsing van de veiling te laten uitspreken). 

111.1b Grote prijsverschillen 

Vodafone constateert dat het voorgestelde veilingmodel, zoals hierboven besproken, niet uitsluit dat er 

in de toewijzingsbiedronde grote prijsverschillen kunnen ontstaan tussen verschillende kavels in 

26 Shatx Consulling , rapport yergtmningvnj gebrwl voormalge DECT guardband, November 2010. 
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dezelfde band. Vodafone verzoekt de Minister te garanderen dat, in geval er in de toewijzingsronde  
grote prijsverschillen tussen verschillende kavels in dezelfde band bestaan, het veilingsysteem recht 
doet aan deze verschillen. Vodafone verzoekt de Minister nader toe te lichten of, ingeval het ontwerp 
van het veilingsysteem van de toewijzingsronde is toegesneden op redelijk beperkte prijsverschillen, wat 
er gebeurt als er in de praktijk grote prijsverschillen ontstaan. 

111.1d Te qedetailleerde aanvraagbillage 

Ten aanzien van Bijlage I, het 'Model aanvraagformulier, meer in het bijzonder onderdeel A.3 
'Groepsverhoudingen', merkt Vodafone op dat de gevraagde informatie bijzonder gedetailleerd en 
uitgebreid is, waarbij het de vraag is of dit proportioneel is. De vragen Iijken er op gericht dat de Minister 
zo veel mogelijk informatie wil om zich een beeld te vormen van de groepsverhoudingen van een 
aanvrager. Hoe de gevraagde informatie zal worden beoordeeld, is voor Vodafone onduidelijk. 
Vodafone vraagt hierover opheldering.  

Daamaast zijn sommige vragen (met name A.3.8 t/m A.3.11) zo ruim geformuleerd, dat niet duidelijk is 
hoe een aanvrager hierop afdoende antwoord kan geven. A.3.9 vraagt bijvoorbeeld om een beschrijving 
van afspraken "buiten de groep" over samenwerking gericht op "een gemeenschappelijke strategie". Die 
gemeenschappelijke strategie hoeft dan kennelijk niet eens te zijn gerelateerd aan 

"telecommunicatiediensten". 

Overigens behoeft ook het begrip lelecommunicatiediensten' een nadere toelichting, nu dit geen in de 
Telecommunicatiewet gedefinieerd begrip betreft. 

1112 Artikelsgewlize opmerkingen en vragen 

Artikel 1: 

Sub o: Vodafone vraagt duidelijkheid omtrent dit begrip (hoogte van de rente, berekenwijze); wanneer 
wordt hier duidelijkheid over gegeven? Zie ook artikel 12, lid 9, en artikel 41, lid 2. 

Sub a: Vodafone vraagt zich af of de vertrouwelijkheid zich ook uitstrekt over de informatie van 
"deelnemers", nu enkel aanvragers in dit subonderdeel worden genoemd. Voorts is de definitie onhelder 
omdat de reikwijdte niet duidelijk is, zowel wat betreft de aard van de informatie als de mogelijkheid tot 
beInvloeding van de beslissing van een andere aanvrager. Wanneer is de ander beInvloed? Gelet op de 
grote consequenties die de uitleg van dit begrip kan hebben (uitsluiting van deelname, zie artike113, lid 
3), is duidelijkheid op dit punt van groot belang. 

Artikel 3: 

Het is Vodafone niet duidelijk of dit artikel van toepassing is indien een nieuwkomer een aanvraag 
indient uitsluitend voor een vergunning A, of dat dit artikel van toepassing is wanneer hij een aanvraag 
indient voor een vergunning A alsmede voor andere vergunningen. 

Artikel 4: 

Tweede lid: Vodafone vraagt zich af waarom dit lid uitdrukkelijk moest worden opgenomen? De 
verplichting uit art. 2, vijfde lid, geldt volgens haar ook zonder deze bepaling. Voorts spreekt het voor 
zich dat bij ontbreken van vergunning A het artikel slechts gaat over vergunningen B. Vodafone wenst 
hier een nadere uitleg over. 
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Artikel 5: 

Vodafone vraagt zich af of het samenstel van leden in dit artikel voldoende transparant is en voldoende 

waarborgen biedt voor andere aanvragers dan nieuwkomers. Immers, op grond van het tweede lid komt 

een andere aanvrager dan een nieuwkomer in beginsel slechts in aanmerking voor 205 

activiteitspunten. Indien de situates geregeld in het derde en vierde lid, respectievelijk art. 3, eerste lid 

en art. 4, eerste lid, zich voordoen, dan heeft de andere aanvrager dan de nieuwkomer recht op 220 

respectievelijk 235 activiteitspunten. Dit leidt tot de vreemde situate dat een andere aanvrager dan de 

nieuwkomer, teneinde zijn rechten te behouden, meer activiteitspunten dan in beginsel te verlenen zijn 

(205) moet aanvragen. Als dit ook zo is beoogd door de Minister, dan verzoekt Vodafone dat zij dat ook 

opneemt in de toelichting of in een afzonderlijk artikel(lid), en daarbij uitdrukkelijk opneemt dat een 

dergelijke "ruime" aanvraag niet in strijd is met de regeling. Met de regeling zoals die er nu ligt, bestaat 

het risico dat een andere dan een nieuwe aanvrager slechts 205 activiteitspunten aanvraagt en onder 

omstandigheden 30 activiteitspunten misloopt. 

Artikel 6:  

Eerste lid: Vodafone verzoekt de Minister te garanderen dat constructies zoals opgezet door 

deelnemers aan de 2,6 GHz veiling, die tot gevoig hadden dat zowel een partij afzonderlijk als een 

samenwerkingsverband van die partij met een andere de eindstreep haalden, onmogelijk zijn onder de 

huidige regeling. 

Voorts vemeemt Vodafone graag van de Minister of het gestelde in dit lid betekent, dat indien twee 

aanvragers die tot dezelfde groep behoren en in strijd met de instructies ieder een individuele aanvraag 

indienen, beide aanvragen verworpen zullen worden (of slechts een van beide aanvragen). 

Tweede lid: Lilt de huidige formulering volgt niet hoe de Minister een andere dan een 50-50% 

verhouding (bijvoorbeeld een 60-40%) zal beoordelen. 

Voorts merkt Vodafone op dat de gehanteerde terminologie tegenstrijdig is. Immers, als er per groep 

hoogstens een aanvrager is, hoe kan een groep dan twee of meer aanvragers in zich houden? 

Vodafone verzoekt de Minister de gehanteerde terminologie te heiformuleren om meer duidelijkheid te 

verschaffen. 

Derde lid: Vodafone vraagt zich af waarom de mogelijkheid van aanvraag via de e-mail niet tot de opties 

behoort. Vodafone verzoekt de Minister een e-mailadres voor aanvragen beschikbaar te stellen 

(waamaar de aanvragen via beveiligde verzending kunnen worden verzonden). 

Vodafone vraagt zich af of de Minister zich wat betreft het moment en de wijze van ontvangst voegt 

naar het systeem van de Awb, of met deze bepalingen daarvan heeft willen afwijken? (Zie ook bijv. art. 

7, eerste lid). 

Vierde lid: Vodafone merkt op dat op grond van de in de Awb gehanteerde terminologie, de aanvraag 

"buiten behandeling wordt gelaten", indien de aan vrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk 

voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag (art. 4:5 Awb). Vodafone vraagt zich af of 

de Minister dit verschil heeft beoogd te maken, en zo ja, met welk doel dit is geschiedt (vgl. ook art. 7, 

zevende en achtste lid)? 
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Artikel 7: 

Zevende lid: Dit artikel is geformuleerd als een "kan-bepaling" waarover Vodafone van de Minister graag 

een nadere toelichting zou krijgen over de invulling van zijn beleidsvrgheid op dit punt. De toelichting bij 

dit artikel dient te worden uitgebreid op dit punt, temeer deze bepaling in de praktijk kan leiden tot 

rechtsonzekerheid. Vodafone vraagt de Minister toe te lichten onder welke omstandigheden hij zal 

besluiten de aanvraag buiten behandeling te laten. Wanneer is sprake van "niet voldoen aan"? 

Achtste lid: Vodafone verzoekt de Minister duidelijkheid te scheppen omtrent de mogelijke wijzen van 

herstel van verzuim. Het zou gegarandeerd moeten zijn dat overleg gepleegd kan worden over hoe het 

verzuim te herstellen. Indien de verzoeken om herstel te vaag zijn, voorziet Vodafone allerlei 

onzekerheden waarmee een aanvrager zich geconfronteerd zal zien. 

Artikel 8: 

Tweede lid, onder c: Vodafone vraagt zich af wat moet worden begrepen onder "aanmerkelijk deel van 

het vennogen"? 

Vierde lid: Vodafone zou van de Minister graag verduidelijking krijgen hoe hij vaststelt dat sprake is van 

een nieuwkomer. Wordt hier reeds aan voldaan indien de entiteit nu geen vergunning heeft als 

geformuleerd in art. 1? Vodafone vraagt zich bijvoorbeeld af of een dochter of een ondememing 

anderszins gelieerd aan een huidige vergunninghouder kwalificeert als een nieuwkomer? 

Artikel 9: 

Eerste lid: Vodafone stelt voor dit lid voor de duidelijkheid op de volgende wijze te herschrijven: 

"Voor het vaststellen of er noodzaak is tot het veilen van de vergunningen A tot en met G wordt 

bij de toepassing van het tweede tot en met het vijfde lid uitgegaan van de aanvragen waarvan  

conform artikel 8, lid 4, is vastaesteld dat die overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 7 zijn 

ingediend door aanvragers die voldoen aan de in artikel 8 gestelde eisen." 

Tweede lid, onder a: Vodafone vraagt zich af waarom in dit lidonderdeel verwezen wordt in een 

opsomming van de afzonderlijke vergunningen "A, B, C, D, E, F of G'', terwijl op andere plekken in de 

regeling, zoals het derde lid van dit artikel wordt verwezen naar vergunningen "A-G"? Deze wijze van 

formuleren leidt tot onduidelijkheid en Vodafone verzoekt de Minister dan ook te kiezen voor een van 

beide, waarbij Vodafone de voorkeur geeft aan: "A-G ". 

Artikel 10:  

Tweede lid: Vodafone vraagt zich af waarom in dit lid niet ook is opgenomen dat de mededeling aan de 

aanvragers na verlening "zo spoedig mogelijk" geschiedt? Voorts vraagt Vodafone zich af wat moet 

warden begrepen onder "zo spoedig mogelijkl 

Artikel 11: 

Tweede lid, onder b: Vodafone stelt de volgende vraag ook meer in het algemeen, in het kader van 

toepassing van de uitsluitingsmogelijkheid van artikel 13, lid 3. Indien voor de partijen die deelnemen 

niet duidelijk is wie de andere deelnemers zijn, hoe kan een deelnemer dan weten aan wie wel en aan 
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wie geen informatie kan worden verschaft? Het wordt volgens Vodafone dan wellicht lastig om te 

beoordelen of bepaalde informatie vertrouwelijk is voor een specifieke partij of niet. 

Artikel 12: 

Zevende lid: Dit lid, gelezen in samenhang met art. 9, zevende lid en tiende lid, lijkt te leiden tot de 

vreemde discrepantie, dat bij de toepassing van het zevende lid van art. 9 (van toepassing volgens art. 

12, zevende lid), blijkens art. 9, tiende lid, art. 12 kennelijk niet van toepassing is. Vodafone vraagt zich 

af of dit betekent dat (i) art. 12, zevende lid moet worden herschreven om te regelen dat het achtste tot 

het negende lid van art. 9 van toepassing is, of (ii) art. 9, tiende lid, moet worden herschreven zodat art. 

11- 20 van toepassing is? 

Negende lid: Vodafone vraagt zich af wanneer de datum van starting en terugstorting is: op de dag van 

de (terug)stortingshandeling van de Minister of op de dag van ontvangst door de verkrijger? 

Artikel 13: 

In zijn algemeenheid merkt Vodafone op dat het noodzakelijk is dat de Minister een nadere toelichting 

geeft over de regels betreffende vertrouwelijkheid en samenspanning ruim vaordat de aanvragen 

officieel zijn ingediend. 

Eerste lid: Vodafone merkt op dat het niet duidelijk is wat wordt bedoeld met "doet geen vertrouwelijke  

informatie verspreiden". Betekent dit begrip dat er een opdracht is verstrekt door de aanvrager? Of valt 

de situatie waarin de aanvrager al dan niet bewust het risico heeft aanvaard dat informatie verspreid kon 

worden door een ander? Voorts is niet duidelijk wat wordt bedoeld met "derde" en waarom alle derden 

niet geinformeerd mogen worden? 

Voorts schept de redactie van het lid verwarring, doordat kennelijk geen informatie mag worden 

verstrekt aan een andere aanvrager. Dit terwijl andere aanvragers niet bekend zijn bij aanvragers. 

Voorts zou deze bepaling kunnen impliceren dat deze regeling alleen geldt nadat aanvragen zijn 

ingediend, en niet daarvoor. Voorts vraagt Vodafone de Minister uit te leggen hoe deze bepaling zich 

verhoudt tot de door Vodafone gesteld vragen in het kader van art. 6, tweede lid. 

Tweede lid: Het is Vodafone onduidelijk om wat voor afspraken en gedragingen het hier gaat. Vodafone 

verzoekt de Minister deze bepaling te voorzien van een betere toelichting. 

Artikel 14: 

Eerste lid: Vodafone vraagt zich af hoe dit lid zich verhoudt tot art. 11, tweede lid, onder c. Immers, het 

ene artikel ziet op de periode van toelating tot de veiling en het andere op de periode tijdens de veiling. 

Met name vraagt Vodafone zich af of de datum en tijd uit het onderhavige lid een andere kan zijn dan 

de eerst bepaalde datum en tijd? 

Derde lid, onder b: Vodafone vraagt zich ten zeerste af of een dergelijk verouderd communicatiemiddel 

als de fax noodzakelijk is bij de veiling. Vodafone vraagt zich af of het niet efficienter is am te 

communiceren via (beveiligde) e-mail? 

Artikel 15:  

Eerste lid: Vodafone vraagt zich af of in het geval van opschorting, de huidige, nog lopende 

vergunningen zullen worden verlengd? Daartoe zou een bepaling opgenomen moeten worden in de 
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regeling of zou in de toelichting moeten worden aangekondigd dat de Minister dan onmiddellijk een 

nader besluit tot verlening van de vergunningen neemt. 

Tweede lid: Vodafone is van mening dat dit lid geen betrekking heeft op de 6noodremproceduren en stelt 

voor deze in een nieuw artikel op te nemen. 

Artikel 16: 

Tweede lid: Vodafone vraagt zich af of deze bepaling niet te rigide is. Er zouden zich situaties kunnen 

voordoen waarbij het onredelijk is om een deelnemer te houden aan zijn bieding indien deze eenvoudig 

kan worden hersteld. Op deze manier wordt volgens Vodafone een onnodig schaderisico gecreOerd 

voor deelnemers. 

Artikel 17: 

Tweede lid: In verband met een kennelijke verschrijving dient een 'sub a' te worden toegevoegd. 

Tweede lid, onder q: Vodafone vraagt zich af hoe dit lidonderdeel zich verhoudt tot ongeldige 

biedingen? Is een ongeldige bieding ook een eerste en dus de bieding in deze eerste ronde? Vodafone 

meent van niet, maar zou dit graag duidelijker terug zien in het artikel. 

Tweede lid, onder k: Vodafone vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van dit artikel? Wanneer 

wordt bijvoorbeeld gesproken van "tijdig"?  

Zesde lid, onder b: Vodafone vraagt zich af of dit lidonderdeel niet ook dient te gelden in het geval van 

elektronische biedingen, en niet alleen bij schriftelijke biedingen? 

Artikel 18: 

Tweede lid: Vodafone merkt op dat zoals dit lid nu is geformuleerd, een verzoek om toestemming tot 

bieding via de fax slechts ingediend kan warden tot 10 minuten na de reguliere biedronden en niet 10 

minuten na een eventueel verlengde biedronde ex art. 20. Vodafone verzoekt de Minister om dit te 

verduidelijken. 

Artikel 19: 

Zesde lid: Vodafone verzoekt de Minister om een nadere toelichting op dit artikellid. De ratio daarachter 

is Vodafone niet helder. 

Artikel 22: 

Eerste lid: Vodafone zou van de Minister graag vememen binnen welke termijn Oar aanvang van de 

eerste primaire biedronde elke deelnemer de aanvangstijd en de dour te horen krijgt. Deelnemers 

dienen zich te kunnen voorbereiden en daarvoor is meer transparantie gewenst volgens Vodafone. Een 

termijn zou opgenomen moeten worden in de regeling. 

Artikel 23: 

Dertiende lid: Graag vemeemt Vodafone van de Minister of deze bepaling zo moet worden uitgelegd, 

dat de rondeprijzen voor alle soorten kavels met een gelijk percentage kunnen warden verhoogd, of dat 

deze percentages kunnen verschillen (bijvoorbeeld 100% voor kavels A, 1% voor kavels G)? 
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Artikel 24: 

Tweede lid: Deze "kan-bepaling" is volgens Vodafone niet transparant en verdient enige nadere 

toelichting. Allereerst is niet duidelijk wanneer de Minister van "mening" is dat beeindiging geboden is, 

en wat daarbij verstaan moet worden onder een "efficient veilingproces"? Vodafone zou de Minister 

willen vragen hiervan voorbeelden te geven en eventueel enige (beleids)kaders voor de beoordeling 

van de Minister op te nemen in de regeling of de toelichting. 

Paragraaf § 7.2. Aanvullende biedronde: 

Bij de aanvang van de aanvullende biedronde bestaat de kans dat een zeer groot aantal biedingen zal 

worden ingediend. Volgens de berekeningen van Vodafone kan dit bij twee travels A betekenen dat 

nieuwkomers maximaa1108.000 verschillende biedingen kunnen indienen en niet-nieuwkomers 36.000. 

Dit kan grote gevolgen hebben voor de tijd die benodigd is om biedingen in te dienen, voor de werking 

van het elektronische veilingsysteem en voor de tijd die nodig is om de ingediende biedingen te 

verwerken en de basisprijzen te bepalen. 

Vodafone vraagt de Minister am garanties dat de tijdens de veiling gebruikte soft- en hardware 

berekend is op het uitvoeren van deze taken en dat een passende wijze aangegeven wordt waarop 

deelnemers in het geval van storing/faten van het elektronische systeem, hun biedingen kunnen 

uitbrengen. In het bijzonder merkt Vodafone op dat het uitbrengen van biedingen per fax hiervoor niet 

adequaat zal zijn. 

Artikel 27: 

Vodafone is van mening dat het redactioneel gezien logischer is deze bepaling op te nemen voor het 

huidige art. 25 als eerste bepaling van paragraaf 7.2. 

Artikel 28: 

Derde lid: Vodafone wenst te vememen van de Minister, of in geval er opnieuw een aanvullende 

biedronde wordt gehouden, de biedingen uit de vorige aanvullende biedronde vervallen, of dat deze nog 

steeds gelden als geldige biedingen? 

Vierde lid: Vodafone wenst te vememen hoe een dergelijke loting in zijn werk gaat? Gelet op het 

mogelijk grote aantal ingediende biedingen lijkt het ondoenlijk een handmatige loting to houden. Indien 

dit op elektronische wijze zal geschieden, wat is dan de procedure? Zal die toting door een notaris 

worden uitgevoerd? 

Artikel 30: 

Vodafone vraagt zich of of de Minister kan garanderen dat de daadwerkelijk geboden bedragen niet 

publiek bekend zullen worden? Het bekendmaken van gedetailleerde informatie van biedingen aan 

deelnemers en derden kan significante impact hebben op partijen die ook deel willen nemen aan 2,6 

GHz veilingen in andere landen. Vodafone merkt op deze opmerking ook voorafgaand aan de 2,6 GHz 

veiling te hebben gemaakt, waarop geen reactie is ontvangen van de zijde van de Minister, terwijI zich 

wet incidenten hebben voorgedaan met betrekking tot het bekend worden van informatie over 

deelnemers. Dit punt vergt dus expliciete aandacht. 
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De letterlijke tekst van deze bepaling betekent voorts dat deelnemers niet zullen kunnen controleren of 
de winnende biedingen en de te betalen prijzen correct zijn. Wat gebeurt er indien een deelnemer de 

uitkomst van de veiling betwist (bijvoorbeeld in geval van niet winnen dan wel uitleg eist waarom een 

partij meer moet betalen voor dezelfde hoeveelheid spectrum)? Vodafone is van mening dat er in een 

procedure moet worden voorzien, waarbij een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een notaris) de 

biedingen moet kunnen inzien om de uitkomsten van de veiling te verifieren.  

Artikel 34: 

Vodafone is van mening dat het redactioneel gezien logischer is deze bepaling op te nemen vOOr het 

huidige art. 33 als eerste bepaling van paragraaf 8. 

Artikel 35:  

Eerste lid: Vodafone acht het wenselijk indien de Minister het begrip "lijst met per type vergunning de 

altematieven [...]" ook hanteert in het tweede lid van art. 34. Daar komt het begrip lijst niet terug, 

hetgeen tot verwarring kan leiden. 

Vodafone wenst ook een toelichting van de Minister of het voorgaande ook de wijze is waarop deze 

bepalingen gelezen moeten worden. 

Artikel 40: 

Eerste lid: Vodafone wenst van de Minister te vememen op welke wijze en op welk moment na het 

winnen van de vergunning deze wordt verleend. Op grond van de redactie van deze bepaling wordt niet 

duidelijk of de vergunning verleend is op het moment dat de overwinning wordt meegedeeld ex art. 30 

of 39, of op een ander moment dat daarop volgt. Indien dat laatste het geval is, wenst Vodafone te 

vememen binnen welke termijn na de mededeling van art. 39 de gewonnen vergunningen worden 

verleend en op welke wijze de verlening tot stand komt. 

Met vriendelijke groet, 
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