
Intern gebruik 

Nr. document 

1 Aanvraag Skyradio 

Woo- 
• rond 
5.1.2.e 

Beoordeling 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt 

Afzender 	Ontvanger 

Sky Radio Agentschap 
Telecom 

Statuten en KvK uittreksel 
Sienna Holding B.V.  
Statuten en Kamer van 
Koophandel uittreksel Sky 
Radio Nederland B.V. 

la 

ib 

Reeds openbaar, zie 
KvK 
Reeds openbaar, zie 
KvK 

4.5 lid 2 

4.5 lid 2 

id 

ic 
	

Kopie Nederlands paspoort 
5. 
Kopie 	erlands .as• •rt 

Kopie vo ma t-0.1 .2.e 

Ko ie volmacht 

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt  
Persoonsgegevens 
gelakt 

le 

1f 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

In rmatle aangaande 
verbonden rechtspersonen 
UBO verklaring Talpa Topco 
Holding B.V.  
Organogram Talpa groep 

Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Radio Holding 
B.V. 

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 

Bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens zijn gelakt  
Reeds openbaar, zie 
KvK 

ig 

1h 

ii 

ij 

5.1.I.c 

5.1.1.c 

5.1.1.c 

4.5 lid 2 

ik Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Maxwell B.V. 

Reeds openbaar, zie 
KvK 

4.5 lid 2 

11 Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Network B.V. 

Reeds openbaar, zie 
KvK 

4.5. lid 
2 

Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Holding N.V. 
Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Topco 
Holding B.V. 

im 

in 

Reeds openbaar, zie 
KvK 
Reeds openbaar, zie 
KvK 

4.5 lid 2 
Zie KvK 
4.5 lid 2 
Zie KvK 

10 Statuten en Kamer van 
Koophandel uittreksel Sky 
Radio Nederland B.V. en 
Radio Veronica 103 FM B.V. 

Reeds openbaar, zie 
KvK 

4.5 lid 2 
Zie KvK 

lp 
	

Een kopie van de 
productieovereenkomst 
tussen 5.1.1.c 

Integraal geweigerd 5.1.1.c 

iq 
	

Een kopie van de 
advertentieovereenkomst 
tussen 5.1.1.c 

Integraal geweigerd 5.1.1.c 

ir Een kopie van de 
licentieovereenkomst tussen 5  

is 
	

Een kopie van de vernieuwde 
hierboven genoemde  

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 

5.1.1.c 

5.1.1.c 

Intern gebruik 



Een kopie van de 
overeenkomst voor de koop 
en verkoop van 5.1.1.c 

o g ne ie 
overeenkomst In de Engelse 
taal en Nederlandse vertaling 
(niet beëdigd) aangehecht) 

Intern gebruik 

productie-, advertentie- en 
licentieovereenkomsten 
5.1.1.c 

1t Een kopie van de 
overeenkomst tussen 
vergunninghouders digitale 
radio-omroep DAB+ in laag 7 
en On Tower Netherlands 5 
B.V. d.d. 24 oktober 2021 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt 

5.1.2.e 

lu Integraal geweigerd 5.1.1.c 

1x 

1v 	Een kopie van de 
aandeelhoudersovereenkomst 
tussen 5.1.1.c 

(Originele 
overeenkomst in Engelse taal 
en Nederlandse vertaling 
(niet beëdigd) aangehecht) 

1w Een kopie van de 
aandeelhoudersovereenkomst 
inclusief statutenwijzigingen 
tussen5.1.1.0 

r g ne e 
overeenko 	n Engelse taal 
en Nederlandse vertaling 
(niet beëdigd) aangehecht)  
ontvangstbevestiging 

1y 	Verzuimherstel 

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 
Bijlage akte statuten 
wijziging reeds 
openbaar Zie KvK 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt 
Persoonsgegevens 
zijn gelakt 

5.1.1.c 

5.1.1.c 
& 4.5 
lid 2 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

lz Aanvulling aanvraag 

laa Ontvangstbevestiging 
aanvulling 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt. Akte 
statutenwijziging 
reeds openbaar 
Persoonsgegevens 
zijn gelakt 

5.1.2.e 
& 4,5 
lid 2 

5.1.2.e 

2 

2a 

Agentschap 
Telecom 

2b KvK-uittreksels 

Persoonsgegevens en 
bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens zijn gelakt  
Reeds openbaar, zie 
KvK 
Reeds openbaar, zie 	4.5 lid 2 
KvK 

Aanvraag Slam 

Statuten 

5.1.1.c 
&. 
5.1.2.e 
4.5 lid 2 

SLAM! 
B.V. 

2c 
2d 
2e 

Aandeelhoudersregister 

e-mat corresporitiren e 
notaris 

Integraal geweigerd 
Integraal geweigerd 
Integraal geweigerd 

5.1.1.c 
5.1.1.c 
5.1.1.c 

Intern gebruik 



2h 
WIM 	 
Ontvangstbevestiging 
aanvraag 

3b Statuten en Kamer van 
Koophandel uittreksel Talpa 
Radio Holding B.V. 

3c Kopie Nederlands paspoort 
5.1.2.e 
Kopte Nederlands paspoort 
5.1 .2.e 
Kopie volmacht 

3f Ko le volmacht 5.1.2 

3m Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Topco 
Holding B.V.  

3n Statuten en KvK uittreksel 
Radio 538 B.V. 

3o Een kopie van de 
productieovereenkomst 
tussen 5.1.1.c 

3p Een kopte van de 
advertentie overeen komst 

Organogram Slam Persoonsgegevens en 
Bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens zijn gelakt 

5.1.1.c 2f 

Overeenkomst DAB MTVNL / 
ICON BV  
Overeenkomst 5.1 .1.c 

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt  

5.1.1.c 

5.1.1.c 

5.1.2.e 

Aanvraag 538 

Statuten en KvK uittreksel 
538Groep 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt  
Reeds openbaar, zie 
KvK 

5.1.2.e 

4.5 lid 2 

Radio 538 
B.V. 

Agentschap 
Telecom 

Reeds openbaar, zie 
KvK 

4.5 lid 2 

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt. Betreft 
hetzelfde document 
als le  
Persoonsgegevens 
gelakt. Betreft 
hetzelfde document 
als 1f 

3d 

3e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Informatie aangaande 
verbonden rechtspersonen 

Integraal geweigerd 3g 5.1.1.c 

UBO verklaring Talpa Topco 
Holding B.V. 

Integraal geweigerd 3h 5.1.1.c 

Organogram Talpa groep Bedriffsvertrouwelijke 
gegevens zijn gelakt. 
Betreft hetzelfde 
document als li 

5.1.1.c 3i 

Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Maxwell B.V. 

Reeds openbaar, zie 
KvK 

3j 4.5 lid 2 

Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Network B.V. 

Reeds openbaar, zie 
KvK 

3k 4.5 lid 2 

Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Holding N.V. 

Reeds openbaar, zie 
KvK 

31 4.5 lid 2 

Reeds openbaar, zie 
KvK 

Reeds openbaar, zie 
KvK 
Integraal geweigerd 5.1.1.c 

tussen 5.1.1.0 

Integraal geweigerd 5.1.1.c 

~Mi 	 

2g 

291 

3 

3a 

4.5 lid 2 

4.5 lid 2 
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3q Een kopie van de 
licentieovereenkomst tussen 
5.1.1.c 

3u Een kopie van de 
aandeelhoudersovereenkomst 
tussen 5.1 .1 _C 

(Originele 
overeenkomst in Engelse taal 
en Nederlandse vertaling 
(niet beëdigd) aangehecht) 

3v Een kopie van de 
aandeelhoudersovereenkomst 
tussen 5.1.1.c 

3w ontvangstbevestiging 

3x Verzuimherstel 

3y Aanvulling aanvraag 

3z Ontvangstbevestiging 
aanvulling 

4a Statuten en KvK uittreksel 
Talpa Radio Holding B.V.  

5.1.1.c 

Integraal geweigerd 5.1.1.c 

Een kopie van de vernieuwde 
hierboven genoemde 
productie-, advertentie- en 
licentieovereenkomsten 
5.1.1.c 

3r Integraal geweigerd 5.1.1.c 

Een kopie van de 
overeenkomst tussen 
vergunninghouders digitale 
radio-omroep DAB+ in laag 7 
en On Tower Netherlands 5 
B.V. d.d. 24 oktober 2021 

3s Persoonsgegevens 
zijn gelakt. Betreft 
hetzelfde document 
als 1t 

5.1.2.e 

Een kopie van de 
overeenkomst voor de koop 
en verkoop van 5.1.1.c 

o g ne e 
Overeenkomst In de Engelse 
taal en Nederlandse vertaling 
(niet beëdigd) aangehecht) 

Integraal geweigerd 3t 5.1.1.c 

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd. 
Bijlage akte statuten 
wijziging reeds 
openbaar Zie KvK 

5.1.1.c 

5.1.1.c 
& 4.5 
lid 2 

	  (Originele 
overeenkomst In Engelse taal 
en Nederlandse vertaling 
(niet beëdigd) aangehecht) 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt 
Persoonsgegevens 
zijn gelakt 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt. Bijlage 
KvK stukken reeds 
openbaar Zie KvK 
Persoonsgegevens 
zijn gelakt 

5.1.2.e 
& 4.5 
lid 2 

5.1.2.e 

Aanvraag radio 10 Persoonsgegevens 
zijn gelakt 

5.1.2.e Radio 10 
B.V. 

Agentschap 
Telecom 

4 

Reeds openbaar, zie 
KvK 

4.5 lid 2 
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Intern gebruik 



Een kopie van de 
productieovereenkomst 
tussen 

4n 

40 
	

Een kopie van de 

tussen .1.1.6 	lir advertentieovereenkomst 

4p 	Een kopie van de 
licentieovereenkomst tussen 

Intern gebruik 

4b Statuten en Kamer van 
Koophandel uittreksel Talpa 
Maxwell B.V. 

Reeds openbaar, zie 
KvK 

4.5 lid 2 

4f 

Kopie Nederlands paspoort 
	0151W.A 	 
Kopie Nederlands paspoort 

	5.1.2.e 
Kopie volmacht 

Kopie volmacht 5.1.2.e  

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt. Betreft 
hetzelfde document 
als le 
Persoonsgegevens 
zijn gelakt. Betreft 
hetzelfde document 
als 1f 

4c 

4d 

4e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Informatie aangaande 
verbonden rechtspersonen 
UBO verklaring Talpa Topco 
Holding B.V. 

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 

4g 

4h 

5.1.1.c 

5.1.1.c 

4i Bedrijfsgevoelige 
gegevens zijn gelakt. 
Betreft hetzelfde 
document als li 

Organogram Talpa groep 

Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Network B.V. 
Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Holding B.V. 
Kamer van Koophandel 
uittreksel Talpa Topco 
Holding B.V.  
Statuten en Kamer van 
Koophandel uittreksel Radio 
10 B.V. 

4j 

4k 

41 

4m 

5.1.1.c 

Reeds openbaar, zie 
KvK 
Reeds openbaar, zie 
KvK 
Reeds openbaar, zie 
KvK 

Reeds openbaar, zie 
KvK 

4.5 lid 2 

4.5 lid 2 

4.5 lid 2 

4.5 lid 2 

Een kopie vande vernieuwde 
hierboven genoemde 
productie-, advertentie- en 
licentieovereenkomsten 

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 4q 

5.1.1.c 

5.1.1.c 

5.1.1.c 

5.1.1.c 

4r Een kopie van de 
overeenkomst tussen 
vergunninghouders digitale  

Persoonsgegevens 
zijn gelakt. 

5.1.2.e 
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radio-omroep DAB+ in laag 7 
en On Tower Netherlands 5 
B.V. d.d. 24 oktober 2021  

Betreft hetzelfde 
document als IA 

Een kopie van de 
overeenkomst voor de koop 
en verkoop van 5.1.1.c 

(originele 
overeenkomst in de Engelse 
taal en Nederlandse vertaling 
(niet beëdigd) aangehecht)  
Een kopie van de 
aandeelhoudersovereenkomst 
tussen 5.1.1.c 

(Originele 
overeenkomsin Engelse taal 
en Nederlandse vertaling 
(niet beëdigd) aangehecht) 

4u 	Een kopie van de 
aandeelhoudersovereenkomst 
tussen 5.1.1.c 

,,•`~ (Originele 
overeenk~i Engelse taal 
en Nederlandse vertaling 
(niet beëdigd) aangehecht)  
ontvangstbevestiging 

4w Verzuimherstel  

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd 

Integraal geweigerd. 
Bijlage akte statuten 
wijziging reeds 
openbaar Zie KvK 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt 
Persoonsgegevens 
zijn gelakt 

4s 

4t 

4v 

5.1.1.c 

5.1.1.c 

5.1.1.c 
& 4.5 
lid 2 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

4x 	Aanvulling aanvraag 

4y 
	

Ontvangstbevestiging 
aanvulling 

Persoonsgegevens 
zijn gelakt. Bijlage 
KvK stukken reeds 
openbaar Zie KvK  
Persoonsgegevens 
zijn gelakt 

5.1.2.e 
& 4.5 
lid 2 

5.1.2.e 

5 

5a 

5b 

Aanvraag RadioCorp 
(100%NL) inclusief 
begeleidende brief 
Statuten wijziging RadioCorp 

Statuten wijziging SLAM FM 
BV 

Persoonsgegevens en 5.1.1.c 
bedrijfsvertrouwelijke 8( 
gegevens zijn gelakt 

	
5.1.2.e 

Reeds openbaar, zie 	4.5 lid 2 
Kvk 
Reeds openbaar, zie 	4.5 lid 2 
KvK 

RadioCorp 
B.V. 

Agentschap 
Telecom 

Sc Akte van fusie 

5d 
	

Statuten wijziging  

Reeds openbaar, zie 
KvK 
Reeds openbaar, zie 
KvK 

4.5 lid 2 

4.5 lid 2 

5e 	Akte van oprichting ICON BV 

5f 
	

Akte van oprichting 100% NL 
TV BV  

Reeds openbaar, zie 
KvK 
Reeds openbaar, zie 
KvK 

4.5 lid 2 

4.5 lid 2 

5g 

5h 
Si 
5j 

KvK uittreksels 

	Aandeelhoudersregister 
5.1.1.c 
Correspondentie pandrecht  

Reeds openbaar, zie 
KvK 
Integraal geweigerd 
Integraal geweigerd 
Integraal geweigerd 

4.5 lid 2 

5.1.1.c 
5.1.1.c 
5.1.1.c 

Intern gebruik 



Organogram RadioCorp 

Overeenkomst DAB MTVNL / 
ICON BV 
Overeenkomst 

Ontvangstbevestiging 
aanvraa 

Bedrijfsvertrouwelijke 5.1.1.c 
gegevens zijn gelakt. 
Betreft hetzelfde 
document als 2f 
Integraal geweigerd 

	
5.1.1.c 

Integraal geweigerd 
	

5.1.1.c 

Persoonsgegevens 	5.1.2.e 
zijn gelakt 

5k 

51 

5m 
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Handteken 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

Bewijs van ontvangst 

In ontvangst genomen 
door: 5.1 .2.E 
Datum ontvangst: 

2C)2 

Tijdstip ontvangst: /0 (e> 
Betreft: 

Afgegeven door: 

Naam afzender 
(rechtspersoon): 

&•;,";:e4-+,_. j'r,-(7. (7("--  (3 
, 	/ 

	5. 1 2 E 

/s.-/CK57 /‹.74176ie 

Opmerkingen: 5.12.E 

5 Handtekenii .1.2.  E5.1.2.E 
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Per Koerier 

Agentschap Telecom 
T.a.v. Projectteam verlengingen LCO 
13mmasingcl 1 
9826 AH Groningen 

Amsterdam 
Freshfields Bruckhats Deringer LLP 
Strawinskyluan 10 
1077 XZ Amsterdam 
Postbus 75299 
1070 AU Amsterdam 
T +31 20 485 7000 

5.1.2.E < Rechtstreeks) 
F +31 20 517 7790 
E 5.1-2.E 	Pfreshfields.com  
wwviz.freshfieLds.eom 

Doen) 
AMS6891107/1 
Referentie 
133634-0072 FR 

11 februari 2022 

Freshfields Bruckhaus Deringer 

Geachte heer/mevrouw, 

Verlenging vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep conform de 
Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 Radio 
538 B.V., Radio 10 B.V. en Sky Radio Nederland B.V. 

Hierbij stuur ik u drie (3) binders bevattende de benodigde informatie inzake de aanvragen 
zoals hierboven genoemd namens ieder van Radio 538 B.V., Radio 10 B.V. en Sky Radio 
Nederland B.V. 

Graag verzoek ik u te tekenen voor ontvangst. 

Met vriendelijke E roet. 

5• 1 .2. 
Practice support lawyer 

Tekenen voor ontvangst: 

Agentschap Telecom 
Door: 
Datum / Tijdstip: 

Freshfields Bruckhatis Deringer Lu,  is een limitefll a lity pariner.thlp ingeschreven In Engeland en Wales onder registratlenummer 0C33479 onder toezicht 
van de Solicitors Regulation Authority. KvK 34S68197. Voor informatie niet betrekking tot relevante regelgeving verwijzen wij naar 
www.rreonneriocorntsupportriegatneuce. 
Een lijst met de namen van leden (en van niet-leden die als partners worden aangemerkt) van Freshfiela Bruckhaus Deringer LLP lig! ter Inzage op de plaats 
van vestiging 100 Bishopsgate, London EC2P 25R en op het bovenvermelde adres. Een verwijting naar een partner houdt In een lid, een constitant of een 
werknemer die een gelijkwaardig positie bekleedt en gelijkwaardige prefessionCe kwalificaties heeft, van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP of van een aan 
haar gelieerde vennootschap of entiteit, Aan het kantva van Preshfleids Bruckhans Deringer LLP In Amsterdam zijn advocaten, notarissen, heastIngadviscurs 
en solicitors verbonden. 

Bankrekening: 
Stg Bch Derdeagld Freshfields Bruckhaus Deringer LIP, ABN AMRO Bank N.V,, IBAN: NL14ABNA0256049947, BIC: Al3NANL2A 
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tRt1HIEF 
Van: 

Sky Radio Nederland B.V. 
P/a de heer 5.1.2.E - 
Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

UFttGs NE Et 

2:elogigge 
j IT,),,vi-um 	1 1 FEB 2022 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 

en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 conform de Regeling verlenging en digitalisering 
landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

•rband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 

overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 
termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 
frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 
commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

Ne verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 

dit schrijven. 



1-1nrirtat+tio 

5.1.2.E 
5.1.2.E 

Sky Radio Nederland B.V. 

5 1 2E 

Sky Radio Nederland B.V. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr.5.1.2.E 
5.1.2.E ,.,...,.a1parietvvork.corn  /5.1.2.E 

,  
5-1.2.E 	:Mroshfiolds.corn ,5.1 .2.E 

of onze betrokken notaris,5 1.2.E 
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Van: 

Sky Radio Nederland B.V. 
p/a de heer 5.1 .2.E i 
Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 
Ernmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft; Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 
en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 conform de Regeling verlenging en digitalisering 
landelijke commerciële radio -omroep 2021 (de Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

•vband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde In artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 

overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 
termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 

frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 
commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

Ve verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 

dit schrijven. 



1.2.E 
5.1.2.E 

Sky Radio Nederland B.V. Sky Radio Nederland B.V. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. 5.1.2.E 
5.1.2.E 	% talpanetwork.com  /5.1.2.E 	of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 
5.1.2.E 	 eshfields.com  51 2- E 
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Van: 

Sky Radio Nederland B.V. 
p/a de heer 5.1.2.E, 
Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 

en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7311830 conform de Regeling verlenging en digitalisering 
landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

•rband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 
termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 

frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 
commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

,Ne verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 

dit schrijven. 



5.1.2.E 

inden u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr, 5.1.2.E 71  
5.1 .2.E (g,talpanetwork.com  /5 	of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 
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Van: 
Sky Radio Nederland B.V. 
p/a de heer5.1.2.E 

Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw. 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 
en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 conform de Regeling verlenging en digitalisering 
landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

.rband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 
termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 

frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 
commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

Ne verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 

dit schrijven. 



Hoogachteie\ 

Sky Radio Nederland B.V. Sky Radio Nederland B.V. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met *4"i~ ....._,....,j,_ 
5.1 .2.E gtalpanetwork.com  /5.1.2.e 	of onze betrokken notaris, 5•12.~~11,-„ 
5.1.2.E 	reshfields.corn  /-1  -2-e 
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Van: 
Sky Radio Nederland B.V. 
p/a de heer 5.1.2.E 
Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw. 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 

en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 conform de Regeling verlenging en digitalisering 

landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 
•rbancl hiermee. 

We hebben cle vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 

termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 

frequentieruirnte zoals opgenomen in artikel 2 lid I. van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 
commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 

daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

Ne verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 

dit schrijven. 



Fikmachteif" 

Sky Radio Nederland B.V. 	 Sky Radio Nederland B.V. 

indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. 5.1.2.E "1 
5.1.2.E Qtalpanetvvork.com  /5.1.2.E 	of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 
5.1.2.E 	.(0frestifields.com  /5.1.2.E 
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Van: 
Sky Radio Nederland B.V. 
p/a de heer 5.1.2_E 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

DATUM 1 1 FEB »n 
ROUTING OfilGINii17-7V-tef717 r  

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projecttearn radio- omroepvergunningen 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde docurnentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 
en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 conform de Regeling verlenging en digitalisering 
landelijke commerciële radio-omroep 2021 (cie Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

- rband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 
termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens niet de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 
frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 
commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

Ne verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht.van alle bijgevoegde documentatie bij 
dit schrijven. 



Hoogachter(" 

5.1 .2.E 
Sky Radio Nederland B.V. 	 Sky Radio Nederland B.V. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. 5.1.2.E 
5.1.2.E a talpanetwork.com  /5.1.2.E 	of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 
5.1.2.E 	il.)froshfiolds.com  /5.1.2.E 
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Van: 
Sky Radio Nederland B.V. 

P/a de heer5.1.2.E 

Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 
Emmasingel 1 

9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toeInzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 
en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 conform de Regeling verlenging en digitalisering 
landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het, opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

.rband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 
termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 

frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 
commerciële radio omroep 2021 (de Regeling Botalhig). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 

3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

No verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 
dit schrijven. 



5.1 .2.E Honvachter61\ 
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Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr.5.1.2.Eatt  
5.1.2.E ,i'laipanetwark.corn /5.1.2.E 	of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 
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Van: 
Sky Radio Nederland B.V. 
p/a de heer 5.1.2.E 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 

vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 
en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 conform de Regeling verlenging en digitalisering 
landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling), 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

erband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 
termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 
frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 
commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:04 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

Ne verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 
dit schrijven. 
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5.1 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. 5-1 .2. E 
5.1.2.E 	®talpanetwork.com  /5.1.2.E 	of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 
5.1.2.E 	ogreshfiews.com  /5.1.2.E 



Inhoudsopgave aanvraag Sky Radio Nederland B.V. 

1. Bijlage 1 zoals bedoeld in de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële 
radio-omroep 2021 

Toe te voegen documenten voor Onderdeel A.2.1 
2. Statuten en Kamer van Koophandel uittreksel Siennn Holding B.V. 
3. Statuten en Kamer van Koophandel uittreksel Sky Radio Nederland 13.V. 
4. Kopie Nederlands paspoort51 
5. Kopie Nederlands paspoort 5 
6. Kopie volmach 
7. Kopie volmacht  

Toe te voegen documenten Onderdeel A.2.2 
8. Informatie aangaande verbonden rechtspersonen 
9. 11B0 verklaring Talpa Topco Holding B.V. 
10. Organogram Talpa groep 
11. Kamer van Koophandel uittreksel Talpa Radio Holding B.V. 
12. Kamer van Koophandel uittreksel Talpa Maxwell B.V. 
13. Kamer van Koophandel uittreksel Talpa Network B.V. 
14. Kamer van Koophandel uittreksel Talpa Holding N.V. 
15. Kamer van Koophandel uittreksel Talpa Topco Holding B.V. 

Extra toe te voegen documentatie 
A. Statuten en Kamer van Koophandel uittreksel Sky Radio Nederland B.V. en Radio Veronica 

103 FM B.V. 
B. Een kopie van de productieovereenkomst tussen 5.1.1.c 

5.1.1.e 
C. Een kopie van de advertentieovereenkomst tussen5.1.1.c 

5.1.1.c 
D. Een kopie van de licentieovereenkomst tussen 5.1.1.c 

5.1.1.c 
E. Een kopie van de vernieuwde hierlxwen enoemde ()duetje-, advertentie- en 

liectitieovereenkoinsten tussen 5.1.1.c 
P. 	Een kopie van de overeenkomst tussen vergunninghouders digitale radio-omroep DAB+ in 

laag 7 en On Tower Netherlands 5 B.V. d.d. 24 oktober 2021 
G. Een kopie van de overeenkomst voor de koop en verkoop van nan4elen in het kapitaal van 

5.1.1.0 (originele 
overeenkomst in de Engelse taal en Nederlandse vertaling (niet heëtlied) attm.,..ellecht) 

H. Een kopie van de nandeelhoudersovereenkomst tussen 5.1.1.c 
5.1.1.c  (Originele overeenkomst in Engelse taal en Nederlandse vertaling (niet beiicligkl) 
aangehecht) 

1. 	Een kopte van de aart eelhoudersovereenk mst tussen 5.1.1.c 
• 

5.1.1. 	 (Originele overeenkomst in Engelse taal en Nederlandse vertaling 
(niet beëdigd) aangehecht) 

EUROPE-LEGAL-254527576/ 3336340077 



Van: 
Sky Radio Nederland B.V. 
p/a de heer 5.1.2.E 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

Aan: 
Agentschap Telecom, 
t.a.v. Projectteam verlengingen LCO 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen. 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 
kavel A01 	(analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 
kavel A02 	(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 

A.1. 

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van mijn FM-vergunning(en), voor 
de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025 en, om verlening van een daaraan 
ingevolge voetnoot HOL007 van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppelde vergunning voor 
digitale radio-omroep voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025. Ik kruis 
mijn vergunning(en) aan in onderstaande tabel. 

Kruis de relevante combinatie aan van vergunningen waarop de aanvraag om verlenging betrekking heeft. 
FM-VERGUNNINGEN 
X vergunning voor kavel A01 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 
X vergunning voor kavel A02 en een vergunning voor digitale radioomroep In allotment 11C 

vergunning voor kavel A03 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 
vergunning voor kavel A04 en een vergunning voor digitale radio-omroep In allotment 11C 
vergunning voor kavel A05 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 
vergunning voor kavel A06 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 110 
vergunning voor kavel A07 en een vergunning voor digitale radio-omroep In allotment 11C 
vergunning voor kavel Aas en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 
vergunning voor kavel A09 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

A.2 Verbondenheidstoets 

Kruis hieronder de laatste op u betrekking hebbende verbondenheidstoets aan waarvan u bij het 
invullen van dit onderdeel van do aanvraag bent uitgegaan. 

Toelichting; 
Voor de verlenging van de vergunningen in 2017 heeft hot Commissariaat voor do Media oen 
verbondenheidstoets uitgevoerd voor alle toenmalige houders van FM-vergunningen. Als na deze 
datum voor de vergunninghouder geen verbondenheidstoets is uitgevoerd kunt u deze optie 
aankruisen. Heeft de vergunninghouder deelgenomen aan een van de veilingprocedures, dan kunt u 
de laatste deelname aankruisen. 

Laatste verbondenheidstoets: 
Verlenging 2017 

X Veiling DAB+ laag 7 (2021) 
Laatste verbondenheidstoets niet bekend* 
Anders**: 

Indien uw laatste verbondenheidstoets niet bekend is, dient u onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2 alsnog 
in te vullen. Waar bij onderdeel A.2.1 en onderdeel A2.2 staat dat wijzigingen moeten worden beschreven, 
dient u een volledige beschrijving van de eigendons- en zeggenschapsverhoudingen aan te leveren. 
Waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot, alle beschrijvingen on documenten genoemd onder 
onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2. 

Bijvoorbeeld in het kader van een handhavingsverzoek of een bestuurlijk rechtsoordeel van het 
Commissariaat van de Media. 

Will u aangeven van welke FM-vergunning(en) voor landelijke of niet-landelijke commerciële radio de 
aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersonen reeds houder is? Vul hieronder de 
naam van de vergunninghouder(s) en de bijbehorende kavelnummer(s) in. 

EUROPE-LEGAL-254520819/1 133634-0077 
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Sky Radio Nederland B.V. (analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 kavel A01 

2 
	

Sky Radio Nederland B.V. (analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 Kavel A02 

3 
4 

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte 
van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden  
rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige 
verbonden instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen, dient u ja' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten 
en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. De 
beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 
JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 
gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 

lk stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 
X 	NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 

JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen 
en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één 
aan te merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder is dan 
een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de 
aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

X NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en 
de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, 
zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is 
verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend? 

JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

X NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
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d. De wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van 
aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raad 
van commissarissen? 

JA, de wijze van besluitvorming binnen het bestuur en/of de raad van commissarissen en/of de 
vergadering van aandeelhouders is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de 
algemene vergadering van aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene 
vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee. 

X NEE, ik verklaar dat de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van 
commissarissen en de vergadering van aandeelhouders NIET is gewijzigd sinds de laatste 
verbondenheidstoets. 

e. De samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager en/of (andere) personen 
aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen 
(procuratie)? 
X JA, de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen en/of (andere) personen aan wie 

en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen 
zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur KvK-uittreksels, een kopie of kopieën van verleende geldige volmachten en kopieën van 
overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van 
aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene vergadering van aandeelhouders van 
de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee. 
NEE, ik verklaar dat de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager 
en/of (andere) personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende 
volmachten zijn gegeven om de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon te vertegenwoordigen NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

f. Het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn? 
LET OP: 
Indien uw laatste verbondenheidstoets heeft plaatsgevonden bij de verlenging 2017 dan heeft u dit 
niet eerder aangegeven en moet 11 hieronder JA aankruisen en dient u een volledige beschrijving 
te geven van deze aspecten. 

JA, het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of 
rechtspersonen die met de aanvrager als één rechtspersoon zijn aan te merken, voor zover 
deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het doel en de feitelijke 
werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager en/of rechtspersonen die met de 
aanvrager als één rechtspersoon aan te merken zijn, mee. 

X 	Nee, Ik verklaar dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de 
aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon of rechtspersonen, voor 
zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, niet zijn gewijzigd sinds de laatste 
verbondenheidstoets. 

g. Bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een rechtspersoon 
die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de 
aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of 
via een dochter- of moedervennootschap radioprogramma's via de ether verzorgen of van plan 
zijn dat te doen? [bij DAB+ moet je samen met de andere vergunninghouders het netwerk in de 
lucht brengen, die overeenkomst is bekend bij AT. Die moeten we meenemen.] 
X JA, bestaande en/of voorgenomen overeenkomsten zijn gewijzigd. 

EN 
Ik stuur een kopie van de bestaande en voorgenomen overeenkomsten of, indien deze 
informatie niet is vastgelegd, een volledige beschrijving van alle aspecten hiervan toe. 
NEE, ik verklaar dat bestaande en voorgenomen overeenkomsten NIET zijn gewijzigd sinds do 
laatste verbondenheidstoets. 

h. De beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, in het 
bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of 
prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon? 



A.2.3. Ondertekening 

Naam van de vergunninghouder: 

Naam en functie van deaene_die naman 

Handtekening: 

JA, de beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, 
in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente 
aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon zijn 
gewijzigd. 
EN 
lk stuur kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de 
moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met 
betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of 
een natuurlijk persoon mee. 

X NEE, ik verklaar dat de beschermingsconstructies van de aanvrager en van de 
moedermaatschappij van de aanvrager NIET zijn gewijzigd. 

i. Andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die de rechtspersoon van de aanvrager, of 
een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon 
wordt aangemerkt, raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van 
een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan 
worden aangemerkt in de zin van artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking 
commerciële radio-omroep? 
X JA, andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die van belang (kunnen) zijn voor de 

beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de 
aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van die banden toe. 
NEE, ik verklaar dat GEEN andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die van belang 
(kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de 
rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd sinds 
do laatste vorbondenhoidsteets. 

A.2.2. Extra bij te voegen documenten 

LET OP: 
Als u onder A.2.1. bij één of meer onderdelen 'JA' heeft aangekruist, dient u in verband met 
de toetsing op verbondenheid, altijd de volgende extra documenten bil te voegen: 
a. een integrale nieuwe beschrijving van de eigendoms• en zeggenschapsverhoudingen die de 

vergunninghouder raken. De beschrijving moet inzicht geven in allo banden mot andere partijen, zodat 
kan warden nagegaan of sprake is van verbondenheid. De beschrijving bevat in elk geval de 
toelichting op bijbehorende documenten, als bedoeld in A.2.1. onderdeel a tot en met i en bevat 
tevens een organogram waarin ook alle aandeelhouders boven de vergunninghouder zichtbaar 
zijn gemaakt tot aan de uiteindelijke belanghebbenden met een aanduiding wie de uiteindelijke 
belanghebbenden zijn, één en ander voorzien van alle relevante KvK-uittreksels. 
Toelichting: 
De uiteindelijke belanghebbende van een rechtspersoon (of andere organisatie) is een natuurlijk 
persoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of 
feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming. 

Bij deze aanvraag wordt door bijvoeging van een recent uittreksel (niet ouder dan een maand) uit het 
handelsregister en een kopie van de geldende statuten aangetoond dat de indiener van de aanvraag, 
overeenkomstig de vertegenwoordigingsbepalingen uit dat register en die statuten, bevoegd is deze 
aanvraag namens de aanvrager in te dienen. 
Om aan te tonen dat de aanvraag bevoegd Is ondertekend namens de aanvrager, kan het zijn dat u 
(recente) uittreksels van verschillende (tussenliggende) rechtspersonen uit het handelsregister en 
(geldende) kopieën van statuten van verschillende rechtspersonen dient te overleggen. 
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Sky Radio Nederland B.V. 
BR procuratie 

SKY RADIO NEDERLAND B.V. 
BESTUURSBESLUIT 

DE ONDERGETEKENDE: 

handelend als het enig lid van het bestuur (het Bestuur) van Sky Radio Nederland B.V., een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Hilversum, 
kantoorhoudende te Bergweg 70, 1217 SC Hilversum en ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 34246541 (de Vennootschap), 

IN AANMERKING NEMENDE: 

a) Thans zijn (i) 5.1.2.e 	 en (ij) 5_1.2.e  
5.1.2.e 	 gevolmachtigden van 
de Vennootschap, met ieder afzonderlijk de bevoegdheid de Vennootschap algemeen 
te vertegenwoordigen tezamen handelend met een gevolmachtigde alsmede met een 
lid van het bestuur van de Vennootschap (de Procuratie). 

b) In aanvulling op de Procuratie, zulks in het kader van de aanvraag door de 
Vennootschap van een verlenging van de vergunningen landelijke commerciële radio-
omroep conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-
omroep 2021 (de Aanvraagprocedure), wenst het Bestuur overeenkomstig haar 
statuten met onmiddellijke ingang een aanvullende beperkte procuratie af te geven aan 
5.1.2.e en 5.1.2.e 	(de Aanvullende Procuratie). 

c) Als gevolg van de Aanvullende Procuratie krijgen 6•1.:2-e en 5.1.2.e 	ieder 
zelfstandig handelend, de bevoegdheid om de Vennootschap algemeen te 
vertegenwoordigen in alle zaken die betrekking houden tot de Aanvraagprocedure en, 
voor en namens de Vennootschap, al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde ter 
zake nodig mocht oordelen, daaronder mede begrepen de ondertekening van 
documentatie benodigd voor de deelname aan de Aanvraagprocedure door de 
Vennootschap, en, in voorkomend geval, enige toestemming of goedkeuring te 
verlenen, zulks verband houdende met de Aanvraagprocedure. 

d) Bij het uitvoeren van rechtshandelingen op basis van deze volmacht, kan de 
gevolmachtigde ook handelen op basis van volmachten gegeven door andere partijen 
betrokken bij die rechtshandelingen. 

e) Deze volmacht wordt beheerst door het in het Europese deel van Nederland geldende 
recht. 

BESLUIT HIERBIJ: 

tot de Aanvullende Procuratie. 
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5.1.2.e 
Door: 5.1.2.e 
Datum: 10 februari 2022 

5.1.2.e 
Door: 
Datur 

Sky Radio Nederland B.V. 
1311 procuratie 

Dit besluit of een kopie daarvan zal door het Bestuur in de boeken van de Vennoot 
worden bewaard. 
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Sky Radio Nederland B.V. 
Rk procuratie 

SKY RADIO NEDERLAND B.V. 
BESTUURSBESLUIT 

DE ONDERGETEKENDE: 

handelend als het enig lid van het bestuur (het Bestuur) van Sky Radio Nederland B.V., een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Hilversum, 
kantoorhoudende te Bergweg 70, 1217 SC Hilversum en ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 34246541 (de Vennootschap), 

IN AANMERKING NEMENDE: 

a) Thans zijn (i) 5.1.2.e 	 en (ii)5-1-2.e 
5.1.2.e 	 gevolmachtigden van 
de Vennootschap, niet ieder afzonderlijk de bevoegdheid de Vennootschap algemeen 
te vertegenwoordigen tezamen handelend met een gevolmachtigde alsmede met een 
lid van het bestuur van de Vennootschap (de Procuratie). 

b) In aanvulling op de Procuratie, zulks in het kader van de aanvraag door de 
Vennootschap van een verlenging van de vergunningen landelijke commerciële radio-
omroep conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-
omroep 2021 (de Aanvraagprocedure), wenst het Bestuur overeenkomstig haar 
statuten met onmiddellijke ingang een aanvullende beperkte procuratie af te geven aan 
5.1.2.e en 5.1.2.e 	(de Aanvullende Procuratie). 

c) Als gevolg van de Aanvullende Procuratie krijgen 5.1.2.een 5.1.2.e 	ieder 
zelfstandig handelend, do bevoegdheid om de Vennootschap algemeen to 
vertegenwoordigen in alle zaken die betrekking houden tot de Aanvraagprocedure en, 
voor en namens de Vennootschap, al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde ter 
zake nodig mocht oordelen, daaronder mede begrepen de ondertekening van 
documentatie benodigd voor de deelname aan de Aanvraagprocedure door de 
Vennootschap, en, in voorkomend geval, enige toestemming of goedkeuring te 
verlenen, zulks verband houdende met de Aanvraagprocedure. 

d) Bij het uitvoeren van rechtshandelingen op basis van deze volmacht, kan de 
gevolmachtigde ook handelen op basis van volmachten gegeven door andere partijen 
betrokken bij die rechtshandelingen. 

e) Deze volmacht wordt beheerst door het in het Europese deel van Nederland geldende 
recht. 

BESLUIT HIERBIJ: 

tot de Aanvullende Procuratie. 
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Door:5_1.2.e 
Datum; 10 februari 2022 

5.1.2.e 

Door: 
Datur 

Sky Radio Nederland BV. 
BR procuratie 

Dit besluit of een kopie daarvan zal door het Bestuur in de boeken van de Vennoot cháp----
worden bewaard. 
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VOLMACHT 

De ondergetekenden: 

I, 	de besloten vennootschap rnet beperkte aansprakelijkheid Tains Radlif }telding 13.V.,  statutair 
gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende aan de (1217 SC) Bergweg 70, te dezen namens 
haar directie rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren 5.1.2.e 	en 5.12.e 
nader te noemen: Telpa Radio, 

en 

7, de besloten vennootschap met beperkte aanspraketipcneio 0-musie Nederland Baf,  statutair 
gevestigd re Hilversum en kantoorhouderide te (1096 UK) Amsterdam aan de Paul van 
Vlissingenstraat 100, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 	e 
nader te noemen: Qrnuale, 

en 

3. de besloten Vennootschap met 'beperkte aansprakelijkheid Kits t 144 21.V,,  statutair gevestigd te 
Bussum en kantoorhoudende aan de (1403 irr) Anne Franklaan 97, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heren 5.1.2.e 	 en 5.1.2.e 	. nader te noemen: Kink, 

en 

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Terre.striel B.V.  , statutair gevestigd 
te Naarden en kantoorhoudende aan de (1411 KC) Ftevolaan 41, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer 6.1.2.e 	en  5.1.2.e 	nader te noemen: Tereastriat 

en 

5. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Ris" Maria Nederlaag,  statutair gevestigd te 
Den Bosch en kentooreoudende aan de (5215 CK) vvnaistraat 2, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heren 5•! _?,,e 	en k,1,,,Z 	, nader te noemen: _  Radio Maria, 

en 

6. de besloten vennootschap met beperkter baniprakekkbeid Audiattgra_  
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoodende aan (1012 KO Nes 70, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ce heren 5.1.2.e 	en5.1.2.e 	nader te noemen: 
Subtime, 

de partijen 1 tot en met 6 hierna nader te noemen: de Vergunninghouders, 

Verklaren als vetert:  

De Vergunninghouders zijn ieder houder van een (o( meerdere) vergunning(en) voor digitale radio. 
omroep DAB+ in laag 7 (hierna "Vergunntngen-). Vergunninghouders zijn op grond van artikel 3 
Vergunningen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan en hebben gezamenlijk een 
distributleovereenkomst (hierna; Overeenkomst) taais bedoeld in ertikel 10,15 lid 2 onder b 
Telecommunicatiewet gesknen roet On Tower Netherlands 5 B.V. (hierna DTN5). 



Kink FM B.V. 
deze: 

1.2.e 

Q-music Nederland B.V. 
fidwiens deze: 

Terrestrlal B.V. 
namens deze: 

Vereniging Radio Maria 
namens deze: 

5.1.2.e 
5.1 
5.1.2.e 

Rtt. Tnt 216302 
mono' 
raletzikie2. 

mis Tai op grond van de Overeenkomst gedurende de looptijd van en conform de Vergunningen in 
opdracht van de Vergunninghouders in laag 7 het. DAB+ moe* eenjeu en, ezp101teren en de 
volledige etherdistributie verzorgen. 
Ter uitvoering van de Vergunningen en de daarin opgenomen (technische) verplichtingen alsmede 
over de implementatie en exploitatie van het zendernetwerk is regelmatig technisch overleg en 
Communicatie tussen de Vergunninghouders en het Agentschap Telecom (AT) noodzakelijk. De 
Vergunninghouders willen dit overleg en deze communicatie namens hen laten plaatsvinden door 
OTNS die over alle technische expertise beschikt. 
Om voornoemde reden verlenen de Vergunninghouders een volmacht aan OTNS (en namens OTNS 
de neer5.1.2:0 	'zulks met het recht substitutie) om namens de Vergunninghouders met 
AT voornoemd technisch overleg te voeren en namens hen olie up grond van de Vergunningen 
noodzakelijke mededelingen te dOen voor zover die betrekking hebben op de technische 
Implementatie van het DAB-netwerk en de technische uitvoering van de Vergunningen, Daarbij gaat 
het onder andere, maar niet uitsluitend, om de in artikel 10 bedoelde kennisgeving ingebruikname 
Of de in artikel 6 bedoelde registratie van freguentieniinee, Tevens wordt OTNS gemachtigd om de 
Overeenkomst zelf namens de Vergunninghouders bij AT in te dienen, 
Voor zover nodig dient deze volmacht tevens gezien te worden als een machtiging in de zin van 
artikel 2:1 Awb. 

Aldus overeengekomen en opgemaakt In zesvoud te Hilversum op 24 oktober 2021. 

Talpa Radio Holding B.V. 	 Audiohuis Amsterdam B.V. 
namens deze: 	 namens dere' 

5.1.2.e 	 5.1.2.e 

5 1 2.e 	 5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e rn 



grnirsk ot nis temt) 

ino ltozzei•apvvok•Oitzs brio 
ccriir.cta.rririer Coz icrZIO 
24,10302t 
blarizarlai,...tats11 

Overeenitelnst 

contractnummer CO21.074 

De ondergetekenden; 

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Qrk Tower 
thitherlanda 5 B.V.  statJtair gevestigd te lerneuzen en kantoorhaudende te Hilversum aan de (1217 
JIJ Heuveliaan 35, te dezen namens haar directie rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 5.1.2.e 

5.1.2.e 	reader te noemen: OTNS, 

en 

2, de besloten vennootschap met beperkte aonsprakelijkheid Tates Redlo Holdlna 5.V,  statutair 
gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende aan ce (121/ St) Bergweg /0, te dezen namens naar 
directie rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren 5.1.2.e 	en 5.1.2.e 	neder te 
noemen: Talpa Radio, 

en 

3 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 0-musie_Nederland 13.1/4,  statutair 
gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Viissingenstraat 
100, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 5.1.2.e 	nader te noerneW gmualc, 

en 

4. 	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid $lnk FM B.V„  statutair gevestigd te Bussum en 
kantoorhoudende aan de (1403 H ) Anne Franklaan 92, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heren 5.1.2.e 	en 5.1.2.e 	nader te noemen: Kink, 

S. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Terrastrial mimi,  statutair gevestigd te 
Naarden en kantoorhoudende aan de (1411 KC) Flevolaan dl, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
doOr de heren 51.2.e 	en 5.1.2.e 	nader te noemen: Terr•ttrial 

en 

6, de vereniging met volledige rechtSbevoegdileid Radio Maria Nederland,  statutair gevestigd te Den 
Bosch en kantoorhoudende aan de (5215 CK) Waalstraat 2, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de heren 5 1 2 e 	en 5.1.2.e 	, nader te noemen: Radio Merie, 

en 
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7. de besloten vennnntschap met bikporkte>elansprakelijkhaid Audiohuig Arpeerden B.V., statutair 
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende dan 11012 KE) Nes 76, te deren rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de horen 5.1.2.e 	5.1.2.e 	, nader te noemen: 

de partijen 2 tut en met 7 hierna /uwe' ieder alzo 
te noemen: de Omroepen, 

noemen de Omroep als gezamenlijk nader 

fde partijen 1 toten met 7 hierna rjezarnenlijk nader te noemen' 	Miert; 

Zro aanmerking nemend* dat 

minister van Economische Zaken en Klimaat, op of omstreeks 27 juli 2021 de Vergunningen voor 
het gebruik van freguentleruintte ten behoeve van digitale radlOromroep heeft verleend aan de 
Omroepen; 
de Omroepen een OTN5 de opdracht wensen te 	 strekken, welke opdracht OTNS bereid is te 
aanvaarden, orn de verspreiding van die Program 	• signalen en data namens de Omroep uit te 
voeren, onder verantwoordelijkheid van de Omroepen en met gebruikmaking van de aan hen 
toegekende frequenties. 0e Omroepen verlenen daartoe expliciet aan 01N5 toestemming om voor 
de duur van deze Overeenkomst cie Programma's te verspreiden; 
.Partijen hun afspraken dienaangaande in tiet onderstaande schriftelijk wensen vast te leggen: 

Komen als volgt overeen: 

"onkel 1: 	definities, 
1. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

b. Antennet.deStelgrunt: de (zend)rnest of een andersoortig bevestiginospunt welke eigendom ,1 van 
OTNS af door OTN5 gehuurd wordt ten behoeve van de • installatie van de antenne(s) voor de 
Zendinstallatie; 

b, cordent: zie definitie Programma; 
c. freauentle: aanduiding van plaats en draaggolf in het elektromagnetisch spectrum; 
d, ge: het (maximaal) uitgestraalde zendvermogen in de honrdStrealnchling van een 

antenne(systeern). Het CRP wordt bepaald dOor net uitgangsvermogen van een zender, 
vermenigvuldigd met antennewinst en de dempingen van kabels en andere componenten; 

e. Head end: het samenstel van elektronisChe apparatuur en software, dat de Programmasignalen van 
de bronnen/omroepen codeert, bewerkt en samenvoegt tot een samengesteld signaal (multiplex), 
dat kan worden uitgezonden door een DAB+ zender(netwerk), 

f. Opstelgjains: de locatie(s) waar een of meerdere zendinstallaties rijn opgesteld, waarvan deel 
uitmaakt net Antenne-opstelpunt 

g; Wereenkornst: cie in dit contract en bijbehorende bijlagen) vastgelegde afspraken tussen de 
Omroepen en OTNS; 

h. eugrartnd.:  het elektronisch product met beeld- en/ot geliddSinhoud en/of andere bijbehorende 
data/informatie en/of andere signalen, in welke vorm dan ook, dat door de Omroepen wordt 
uitgezonden en bestemd is voor ontvangst door bet algemene publiek of een deel daanzan, en 
waarvan OTNS door deze Overeenkomst de verspreiding (etherdistributie) opgedragen krijgt; 
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ggegunninee de Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten behOeve Ven digitale omroep, 
zoals de Minister van Economische Zaken en Klenaat heeft verleend aan. 
Talpa Radio Holding op 22 juli 2021 onder nummers 6141619, 8170940 en 8170941; 
Qrnusic op 22 juli 20210nder nummers 8141560, 8173541 en 8173542; 
Kink op 22 juli 2021 onder nummers 6143829, 5170453 en 81770454; 
TerreStrial op 22 juli 2021 onder nummer 6142505; 
Radio Maria op 22 juk 2021 onder nummer B140655; 
Sublinie op 22 juli 2021 onder nummer 8143453; 
en eventuele andere Vergunningen die voor bovengenoemde Vergunningen in de plaats komen dan 
wel aanvullend zijn op bovengenoemde Vergunningen en waarover de Omroepen de beschikking 
(kunnen) krijgen, 
Zendernetwerk het geheel van Zendinstalloties dat zich op een of meerdere Opstelplaatsen bevindt 
en waarmee een of meerdere Programma's worden uitgezonden; 

k. Zendinstallatte: dc Installatie bestaande uit een of meerdere systemen en de daarbij behorende 
apparatuur met behulp waarvan het Programma vla de ether wordt verspreid naar het algemene 
publiek of een beperkt publiek; 

2. De in deze Overeenkomst gebruikte definities hebben in meervoud dezelfde betekenis als in enkelvoud, 
Zoals dat ook omgekeerd het geval IS, tenzij anders blijkt uit de context waarin de definitie wordt 
gebruikt, 

artikel 	aictemene beopliagea, 
I. OTri5 beschikt over de middelen en locaties om de zendernetwerken tot stand te brengen, dan wel kan 

gebruik maken van ZenClinStallatiel Met Voorzieningen die een Zendernetwerk vormen, waarmee cie 
Programma's van de Omroepen kunnen worden uitgezonden, 

2, OTNS Staat er voor in dat zij gedurende de looptijd van deze Overeenkomst over de Zendernetwerken 
beschikt en kan blijven beschikken met inachtneming van de bepalingen en voorschriften van deze 
Overeenkomst. 

3. De Omroepen besciukken over dan wel kunnen eebruik maken van de Vergunning en dragen er zorg 
voor dat zij de beschikking ever de Vergunning houden. De Omroepen voldoen tevens aan de overige 
wettelijke voorschriften om via de ether de Programma's te mogen verspreiden, De Omroepen rijn zelf 
verantwoordelijk voor de inhoud van dc Programma's. 

4, Indien een Omroep de Vergunning overdraagt aan een of meerdere derden, zal zij er zorg voor dragen 
dat de nieuwe vereunninghouder(s) deze Overeenkomst op gelijke voorwaarden zat/zullen overnemen. 

S. Her is OTNS toegestaan om deze overeenkomst of een gedeelte daarvan met toestemming van de 
Omroepen over te dragen aan een derde, welke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden 
onthouden. 

6. Algemene voorwaarden die deer de Omroepen worden gehanteerd voor de inkoop van producten of 
diensten zijn op deze Ovei eenkornst niet van toepassing. OTNS hanteert voor een Overeenkomst ais de 
onderhavige geen algemene voorwaarden. De rechtiverhouding tussen Partijen wordt beheerst door 
deze Overeenkomst en de daarvan deel uitmakende bijlage(n). 
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artikel): 	onderviere, 
I. OM zat de Programma's van de Omroepen via de ether verspreiden op grond van de Vergunningen 

die aan de Omroepen zijn verleend of in de toekomst nog aan de Omroepen worden verleend of waarover 
de Omroepen in ieder geval de beschikking hebben of in de toekomst de beschikking krijgen en voor 
zover deze hoofdzakelijk de verspreiding van omroepprogramma's betreffen. 

2. De Zendernetwerken met bijbehorende voorzieningen zijn beschreven in de bijlagen met specificaties 
van zenders en bijbehorende voorzieningen, behorende bij deze Overeenkomst. De zenderbijlagen 
voorzien in karakteristieken en serviceafspraken en deze kunnen bij overeenkomst tussen de Partijen 
aangepast worden. Bij de vaststelling van de bijlagen met specificaties, zijn Partijen uitgegaan van het 
frequentiekavel, dat aan de Omroepen vergund is of wordt. Indien èén of meer van de Frequenties en 
of frequentiekavels, die aan de Omroepen zijn toegewezen, wijzigen af worden uitgebreid of in geval de 
Omroepen gedeeltelijk of geheel nieuwe Frequenties krijgen toegewezen of anderszins verkrijgt, dan 
wordt (worden) de bestaande bijtage(n) aangepast of worden nieuwe bijlagen opgesteld order gelijke, 
doch aan de veranderingen aangepaste condities, als overeengekomen tussen Partijen in de onderhavige 
Overeenkomst en overeenkomstig de karakteristieken van de gewijzigde of nieuwe Frequentie(s). 

3. De inzet van de 2endernetwerken vindt plaats met inachtneming van de voorschriften verbonden aan 
de Vergunningen van de Omroepen en overige van overheidswege gegeven voorschriften. 

4. Het verwerven van de Vergunningen, dan wel het kunnen gebruik maken van de Vergunningen is de 
verantwoordelijkheid van de Omroepen en onvolkomenheden dan wel onregelmatigheden Mein 
schorten de verplichtingen die de-OmeaePen uit hoofde van deze Overeenkomst hebben, niet op. 

,artikel 	jneverkinettedIngi «Nur en bilindlaIng, 
1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Zendinstallaties daadwerkelijk in werking 

Zijn gesteld hetgeen uiterlijk per 1 mei 2022 dient te geschieden. 
2. Deze Overeenkomst is aangegaan voor de duur van twaalf (12) jaar te rekenen vanaf de datum van 

inwerkingtreding. Na afloop van deze termijn wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend en onder 
dezelfde voorwaarden verlengd voor de duur van drie (3) jaar, tenzij een of meerdere Omroepen uiterlijk 
twaalf (12) maanden voer ingang van de nieuwe periode bij aangetekende brief met bericht van 
ontvangst aan OTN5 te kennen beert/hebben gegeven de Overeenkomst te willen beeindigen of 011'45 
uiterlijk twaalf (12) maanden voor ingang van de nieuwe periode bij aangetekende brief met bericht van 
ontvangst aan de Omroepen) te kennen heeft gegeven de Overeenkomst te willen beeindigen. Indien 
niet alle Omroepen de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd rechtsgeldig opzeggen, wordt de 
Overeenkomst voor de overige Omroepen van rechtswege verlengd als bedoeld in dit artikel, In dat 
geval wordt de delingsfactor Zoals bedoeld in edik& 9 lid 1 aangepast aan het aantal overgebleven 
Omroepen. oij ontvangst van een opzegging sal OTNS de Omroepen daarover informeren. 

3. Deze Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door de Omroepen, behoudens het bepaalde 
In het vierde en vijfde lid. 

4. Deze Overeenkomst kan doet een Omroep, zonder dat -enige vergoeding is verschuldigd, per 3t juli 
2033 worden opgezegd in het gevat waarin een Omroep per 31 juli 2033 niet langer beschikt over een 
Vergunning. In dat geval eindigt deze Overeenkoinst per 31 juli 2033, met dien verstande dat de 
beeindiging van de Overeenkomst slechts in werking treedt ten aanzien van de Omroepen) die niet 
langer over een Vergunning kunnen beschikken. 

5. De Omroepen hebben (uitsluitend) gezamenlijk eenmalig de mogelijkheid om de Overeenkomst zes jaar 
na de inwerkingtreding tussentijds op te zeggen, met inachtneming vaneen opzegtermijn van één jaar, 



Ref. Ter 216270•Rjh/Vdk-DYNS (gort) 
cimtrannommer QUI.0710 
24/1012021 
'meezit& 5 van 1.1 

in welk geval de Omroepen gehouden zijn een afkbotwergoading te betalen voor de resterende 
contractpenodo zoals Opgenomen in een addendum bij deze Overeenkomst, welke bedrag een weergave 
is van het Waal van de neig niet eerecupereerde investeringskosten, de doorlopende en niet (direct) 
opzegbare huurverplichtingen aan derden, de niet recupereerbare kosten van energie en de 
afbraakkosten, den en ander exclusief winstopslag. Daarnaast ral OTNS eenmalig vier (4) 
maandtermijnen van de overeengekomen verguedine In rekening brengen, welke laatstgenoemde 
voorzienino dient ter dekking van de reorganisatiekosten als gevole van de ontijdige contradbeeindiging. 

6. Indien de Omroepen de digitale etherdistributie van hun Programma's en/of data ten opzichte van het 
bepaalde in deze Overeenkomst willen uitbreiden of vernieuwen, ongeacht de technische variant voor 
de verspreiding van die Programma's en/of data, dan stellen de Omroepen OTNS in de gelegenheid die 
door de Omroepen gewenste uitbreiding of vernieuwing aan hen aan te bieden, tegen marktconforme 
voorwaarden, waarbij de Omroepen het OTNS zullen gunnen voor de door hen gewenste uittreding of 
vernieuwing te Zorgdragen als het aanbod van OTNS financieel en technisch beter of vergelijkbaar is aan 
dat van een eventuele derde eanbleder daarvan, Indien het aanbod van OTNS afwijkt van een eventueel 
aanbod van een derde, dan gunnen de Omroepen OTN5 het recht haar aanbod te matchen met het 
aanbod van die derde tot een financieel en technisch vergelijkbaar aanbod, opdat zij het OTN5 zullen 
gunnen voor de door hen gewenste uitbreiding of vernieuwing te zorgdragen, waarbij door Partijen den 
een marge van vijf (5) procent voor wat betreft de prijs als vergelijkbaar wordt aanvaard. Partijen zullen 
aldus handelen gedurende de gehele looptijd van deze Overeenkomst. 

7. Indien en op de dag dat één van de Omroepen surséance van betaling verkrijgt of In staat van 
faillissement komt te verkeren wordt de oelingsfartor zoals bedoeld in artikel 9 lid t aangepast aan het 
aantal overgebleven Omroepen en treedt artikel 9.8 In werking. Indien en op de dag dat OTNS in staat 
van faillissement komt te verkeren zijn de Omroepen gerechtigd deze Overeenkomst te beëindigen. 

8. Indien en up het moment dat een Vergunning als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub j van deze Overeenkomst 
Conform de Telecommunicatiewet is overgegaan naar een nieuwe vergunninghouder en deze nieuwe 
vergunninghouder in de plaats treedt van de Oorspronkelijke veegunninghouder en els zodanig ook is 
toegetreden als Partij hij deze Overeenkomst, dan eindigt deze Overeenkomst niet de oorspronkelijke 
vergunninghouder van rechtswege, 

9. Indien en zolang OTNS door onnerroepeigke intrekking of wijziging van de Vergunning(eri) en/of door 
toelatingen van overheidswege één of meerdere opstelplaats(en), gespecificeerd in de bijlagen) met 
zenderspecificaties bij deze Overeenkomst, niet of niet meer ken gebruiken en OTN5 met inatreneming 
van wettelijke voorschriften geen vervangende Opstelplaaisien) in gebruik kan riemen, wordt de werking 
van deze overeenkomst partieel opgeschort voor zover liet de desbetreffende Opstelplaats(en) betreft. 
OTNS zal binnen twee werkdagen nadat bekend Is geworden dat de Cipstelplaats(en) (op termijn) niet 
meer kan worden gebruikt, een onderzoek starten naar alternatieve Opsteiplootsen. Indien no uitputtend 
onderzoek Wijkt, dat geen alternatieve Opstelplaatsen beschikbaar (zulten) zijn, ontstaat de 
mogelijkheid tot partiële beëindiging van deze Overeenkomst. Een dergelijke partiele beeindiging geldt 
uitsluitend voor de zenderbistaue(n) waarin bedoelde Opstelplaats(en) zijn opgenomen; de 
Overeenkomst en de overige nijlagen met zenderspecificaties blijven dus van kracht. De partiele 
opsffiorting dan wel beëindiging betekent in de zin von dit artikel dus, dat OTN5 niet langer verplicht is 
dat deel van de Zendernetwerken te leveren en dat de betalingsverplichting van de Omroepen in gelijke 
zin wordt aangepast. 

1 wre•tte,s1 
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;,Meet 5; 	verollichtlnaare 
t. OTNS dient er voor te zorgen dot de Zendernetwetken In alle onderdelen naar behoren functioneren en 

blijven functioneren. OTNS (tent de Zendemetwerion tijdens de duur van deze Overeenkomst 
doorlopend ter beschikking te hebben ten behoeve van de verspreiding van de Programma's van cie 
Omroepen gedurende de uren dat de Omroep deze Programma's verzorgt of onder haar 
verantvdoordelijklierd laat verzorgen, met uitzondering van de tijd nodig voor onderhoud, wijziging en 
reparatie, en behoudens gevallen van overmacht, een en ander met inachtneming van cie bepalingen 
van deze Overeenkomst, en in het bilzonder de heschikeaarlield per Opstelplaats zoals vastgelegd in de 
bijlagen. OTNS zal de Programma's n'et (doen) opnemen, vastleggen of bewaren anders dan indien en 
voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

2, De Omroepen dragen zorg en zijn verantwoordelijk voor de aanlevering van hun Programma's bij een 
Heul end. De Omroepen sluiten niet een derde partij een overeenkomst voor Head end services en deze 
derde partij zal er voor zorgdragen dat de multiplex wordt aangeleverd aan OTNS, zodat OTNS de 
multiplex kan distribueren naar de verschillende Zendinstallaties in de Ze adernetwerken die deel 
uitmaken van deze Overeenkomst. 

artikel Ot 	jondernetwffirked.  
1. OTNS beschikt over alle middelen en locaties om de Zendernetwerken tot stand te brengen dan wel kan 

gebruik maken van Zendinstallaties met voorzieningen die een Zendernetwerk vormen waarmee de 
Programma's van de Omroepen kunnen worden uitgezonden, Indien OTNS niet zelf eigenaar van de 
Zendernetwerken, of onderdelen daarvan is, heeft zij contractueel geregeld dat zij medegebruik van 
(een deel van) de Zendernetwerken kan maken, 

Z. Het beheer en de expioltatie van de Zendernetwerken valt buiten de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van de Omroepen. 

3. Deze Overeenkomst ziet niet op de overdracht van intellectUele egleridernerit~,Ds Omroepen 
hebben de Intellectuele eigendomsrechten op de Content. 

4, tiet is de Omroepen niet toegestaan zonder toestemming of buiten aanwezigheid Van 01145 (een deel 
van) de 'Zendernetwerken te betreden. 

5, OTNS is en blijft rechthebbende op alle zaken die door haar zijn of worden aangewend ons uitvoering te 
geven aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst. 01N5 spant zich in orn zodanige afspraken te 
maken met de leveranciers van de voor het functioneren van net netwerk bolangr.jke zaken, dat de 
dienstverlening aan de Omroepen in geval von faillissement van OTNS voortgezet kan worden. 

artikel 7; 	beichlkbatierheid,  
1, Indien één (of meerdere) ven de Omroepen niet aan haar verplichtingen voldoet ral biN5 de directie 

van de desbetreffende Omroer:40n) deugdelijk en schriftelijk waarschuwen en de Omroep(en) een 
termijn van veertien (14) dagen geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Na die termijn is 
OTN5 naar rato van de tekortkoming gerechtigd de verspreiding van het Programma van de 
desbetreffende Omroep(en) te staken of te beperken indien en zolang de desbetreffende Onvoepfen) 
één of meerdere van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst niet or ri, et volledig nakomt. Indien 
OTNS van haar bevoegdheid als bedoeld In deze bepaling gebru,k maakt, wordt het gedeelte van de 
Zendernetwerken dat buiten gebruik is gesteld dan wel beperkt wordt gebruikt, gelicht volledig ten 
dienste te staan aan de verspreiding van de Programma's .ven de desbetreffende OmroeKen) zodat de 
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verplichtingen van de Omroep(en), en in het bijzonder de verplichting tot betaling van de 
Overeengekomen vergoeding, blijven bestaan. OTNS zal het gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in 
deze bepaling, staken zodra de desbetreffende Omroep(en) haar verplichtingen, al dan niet dan nadat 
OTN5 daartoe een termijn heeft gesteld, is nagekomen of overeenstemming Is bereikt over de 
voldoening van die verplichtingen. 

2. OTNS staat in voor de beschikbaarheid van de Zendernetwerken voor de verspreiding van de 
Programma's van de Omroepen, volgens Ce specificaties zoals opgenomen in de tejlage(n) beherende 
bij deze Overeenkomst en volgens de daarin opgenomen, gespecificeerde percentages van de uren 
waarin de Omroepen de Programma's verzorgen, of laten verzorgen. 

3, Zonder dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichting als bedoeld in het vorige 
lid, kan OTN5 de inzet van de Zendernetwerken beperken of opschorten voor de uitvoering van 
onderhoudswerkzaamheden, reparatie, uitbreiding of wijziging van (een deel van) de Zendernetwerken, 
Met het begin van herstelwerkzaamheden wordt zo snel als redelijkerwijs mogelijk na constatering van 
een (mogelijk) defect een aanvang gemaakt. OTNS zal een storing binnen 24 uur nadat dere bij haar 
bekend is geworden melden aan de Omroepen. 

4, OTN5 zal het uitschakelen van (een deel van) de Zendernetwerken voor onderhoud en/of wijziging na 
melding aan de Omroepen doen, een dergelijke melding zal tenminste een (1) week op voorhand gedaan 
werden, tenzij dat om redenen van spoed niet mogelijk is. Behoudens overmacht, stelt OTNS alles in 
het werk om de werkzaamheden voor onderhoud en/of wijziging zo snel mogelijk uit te voeren. 

5, Indien van overheidswege gestelde regels verhinderen, dat (een deel van) Oe Zendernetwerken wordt 
gebruikt volgens de specificaties van de aan de Omroepen toegekende Vergunning, zal OTNS (die delen) 
van de Zendernetwerken in gebruik nemen voor zover die regels het gebruik wel toestaan. 

6. Indien de beschikbaarheid van (een deel van) de Zendernetwerken wordt aangetast deur 
omstandigheden dle overmacht opleveren voor OTN5, zoals maar niet uitsluitend uitzonderlijke 
weersomstandigheden, uitval van energie, staking, onbeschikbaarheid van Opstelplaats, enzovoort 
droogt OTNS zorg voor herstel zo spoedig als redelijkerwijze van haar gevraagd kan worden. 

argksjt Q: 	~tint, mansarakelilkheld, 
1, OTNS is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Programma's. WIMS kan geen rechten op (een deel 

van) de Programma's doen gelden. De Omroepen vrijwaren OTNS ten aanzien van alle aanspraken van 
ihfin of meerdere derden in verband met de inhoud van de Programma's, 

2, Onverminderd de verplichtingen die uit hoofde von deze Overeenkomst op OTNS rusten, vrijwaren de 
Omroepen OTNS van alle aanepraken van één of meerdere derden in verband met het (niet of niet 
volledig) ve.rspreiden via de ether van de Programma's of een deel van de Programma's. Drie vrijwaring 
strekt zien ook uit ever aanspraken van een of meerdere derden indien OTNS gebruik maakt van haar 
bevoegdheid als bedoeld in artikel 7, lid 	van deze Overeenkomst. 

3, ()INS sluit aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, 
ontstaan door of toe te rekenen aan her niet of niet goed functioneren van (een deel van) de 
ZendernetWerken uit, behoudens indien het niet ot niet goed functioneren te wijten is aan opzet of grove 
nalatigheid van OTN5, 

4. OTNS Sluit aansprakelijkheid voor schade In welke vorm dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, 
ontstaan door of toe te rekenen aan het handelen dan wel nalaten van derden waarvan OTNS diensten 
betrekt (huur van mastruimte daaronder begrepen) ten behoeve van de op iirond ven Me 
Overeenkomst te leveren diensten aan de Omroepen, uit. 
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5. Onverlet het in de vorige leden bepaalde, zat OTNS via de Zendernetwerken de Programit&si Ven de 
Omroepen volledig, onverkort en zonder aanpassing verspreiden, volgens het in deze Overeenkomst 
bepaalde. 

artikel 	yeraoeding en betaling, 
1. Voor de door OTNS uit hoofde van deze Overeenkomst te leveren diensten zijn de Omroepen aan OTNS 

een vergoeding verschuldigd ter grootte van de in da bijlege(n) met (zender)specificaties gespeoficeerde 
bedragen te vermeerderen met BIW. Het tarief is mede bepaald aan de hand van kostendelmgsfactoren 
waarvan is uitgegaan van de 12 verleende Vergunningen. Bij wijziging van de delingsfactoren kan het 
tarief per Omroep aangepast warden. 

2. Betaling van de vergoeding geschiedt Maandelijks voorafgaand aan de termijn waarop de betaling 
betrekking heeft doch ten laatste op de eerste kalenderdag van de maand. 

3, °INS zal de Omroepen elk afzonderlijk voor hun deel voor de betaling factureren. De factuur wordt 
steeds tenminste dertig (30) dagen voorafgaand aan de maand waarop de betaling betrekking heeft, 
aan de Omroep toegestuurd. OTNS Is niet verantwoordelijk voor de tijdige aankomst van de factuur, 
Ook indien om welke reden don ook, een factuur de Omroep niet of niet tijdig bereikt, blijft de 
betalingsverplichting van die termijn bestaan, 

4. In de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zijn alle kosten opgenomen ide OTN5 ten 
tijde van ondertekening moet maken om aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te kunnen 
voldoen. Indien gedurende de looptijd van Oe overeenkomst sprake is van een stijging van de kosten 
voor de componenten energie en/of huur zodanig dat met de overeengekomen maandelijkse vergoeding 
voor de componenten de inkoopkosten niet langer worden gedekt, zal de maandelijkse vergoeding 
dienovereenkomstig kunnen worden aangepast. OTN5 zal een wijziging in de kosten specificeren en 
inzichtelijk Maken indien de Omroepen oaarom vragen. 

5. De vergoeding is exclusief BTW en wordt per 1 januari van ieder jaar geindexeerd aan de hand van de 
consumentenprijsindex alle huishoudens (Cel). De jaarlijkse indexering van de vergoeding bedraagt 
nooit minder dan +1%. 

(1. Op straffe van verval van aanspraken dient een protest tegen de hoogte van een factuur door de 
Omroepen bij OTNS worden ingediend binnen negentig (90) dagen volgend op de dag waarop de factuur 
is verzonden. Op straffe van verval van aanspraken dient een protest urgentie geleverde diensten in de 
periode, waarop genoemde factuur betrekking heeft, door de Omroep bij OTN5 te wonden ingediend 
binnen veertien (14) werkdagen na het einde van die periode. Onverminderd het in de vorige zin 
bepaalde, zullen de Omroepen elke oorzaak of situatie, die aanleiding geeft of zou kunnen geven tot 
protest, terstond en gemotiveerd aan OTNS melden. Een protest schort de verplichting tot eetaling niet 
op. 

2. Indien de betaling van een termijn niet tijdig wordt gedaan, is de desbetreffende Omroep in verzuim, 
Zodra OTN5 het verzuim geconstateerd heeft, tal OTN5 de desbetreffende Omroep daarvan mededeling 
doen. Die mededeling geldt als waarschuwing, vanaf welk moment OTN5 naar de letter van artikel 7 lid 
1 de Omroep een penode van veertien (14) dagen zal gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te 
voldoen. In het geval de desbetreffende Omroep na die periode met aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, heeft OTNS zonder dat daarvoor een nadere Ingebrekestelling vereist is aanspraak op 
vergoeding van de wettelijke rente over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf het aflopen van de 
Periode van veertien (14) dagen, 
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8. Indien het Verzuim conform lid 6 van dit artikel langer dan drie (3) maanden ouurt, dart is OTN5 
gerechtigd de Overeenkomst met de desbetreffende Omroep eenzijdig te beeindigen waarbij de 
desbetreffende Omroep gehouden is de vergoeding over de periode vanaf het verzuim tot aan de 
oorspronkelijke einddatum van de Overeenkomst (= de resterende contractperiode) in zijn geheel aan 
GINS te betalen. In het geval de Overeenkomst met de Omroep die langer dan drie maanden in verzuim 
is, door OTNS wordt beëindigd, dan wordt de delingsfactor van de kosten conform lid 1 van dit artikel 
aangepast, OTN5 zat in geval van verzuim zorgdragen voor het in gang zetten van een incassotraject. 
De netto-opbrengst daarvan zal in mindering worden gebracht op de door de wanbetaling aangepaste 
vergoedingen, die de resterende Omroepen aan 01N5 verschuldigd zijn. 

9. Indien OTN5 buitengerechtelijke kotten dient te maken ter incasso van (een deel van) de vergoeding 
die de Omroepen) aan OTNS verschuldigd is (zijn), komen die kosten volledig voor rekening van de 
desbetreffende omroep(en) voor zover het redelijkerwijs verantwoord was dat die kosten werden 
gemaakt en die kosten naar hun omvang redelijk zijn. 

10. Het in gebreke blijven van een van de Omroepen jegens OTNS, heeft niet tot gevolg dat de aanleg van 
het elektronische communicatienetwerk en/of de uitzending van de radioprogramma's ven (een van) de 
andere Omroepen die partij zijn bij deze Overeenkomst, door OTNS wordt gestaakt, onderbroken of 
beperkt. 

11. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst behouden de Omroepen (individueel dan 
wet gezamenlijk) het recht van opschorten zoals bedoeld in artikel 6:52 en 6:262 BW en ontbinden zoals 
bedoeld in artikel 6:265 BW. 

artikel 101 	geheimhoueling. 
1. OTN5 en de Omroepen zijn over en weer verplicht alle informatie die zij in het kader van deze 

Overeenkomst of de uitvoering ervan verkrijgen over elkaars onderneming als vertrouwelijke informatie 
to beschouwen. Ten aanzien van die informatie bewaren Partijen geheimhouding. Een partij is van zijn 
verplichting tot geheimhouding ontslagen Indien hij uitdrukkelijk toestemming voor openbaarmaking 
heeft verkregen dan wel indien door toedoen van de andere betrokken partij gegevens in het publieke 
dome4n terecht zijn gekomen. 

2. De inhoud van deze Overeenkomst en alle communicatie tussen Partijen aangaande deze Overeenkomst 
valt onder de geneimhouciingsverplichting als bedoeld in het eerste lid, van deze bepaling. 

3. Partijen Verlenen elkaar het recht om in alle vormen van communicatie - en in het bijzonder de 
communicatie met de overheid - te vermeiden dat OTNS de Zendernetwerken beheert waarlangs de 
Programma's van de Omroepen verspreid worden. Behoudens in gevallen waar het communicatie met 
de overheid betreft, een reder van de Partijen protest aantekenen tegen vermeldingen, op grond waarvan 
de andere betrokken reinigen) gehouden zal (zullen) zijn om die communicatie te staken. Partijen zullen 
zich onthouden van vermeldingen, zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikel, indien rij weten, of 
redelijkerwijze kunnen vermoeden dat die vermeldingen schade voor de andere betrokken partij(en) kan 
opleveren. 

'sante! Ik vollegigheid van de rechtsverhoudina, 
1. Deze Overeenkomst en de daarvan deel uitmakende bijlagen, geven een volledige beschrijving van de 

rechtsverhouding tussen Partijen. 
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Indien mocht komen vast te staan dat één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomsten niet 
bindend zijn, don treden Partijen met elkaar in overleg ten einde in het onderwerp von die bepaling of 
bepalingen te voorzien. Zij zullen dan een regeling treffen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud van 
de met bindend bevonden bepaling. 

3. Deze Overeenkomst en de daarvan deel eltmakende bijlagen kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, 
Een wijziging heeft effect met ingang van de dag ei de wijziging aangegeven en bij gebreke daarvan de 
dag waarop alle betrokken Partijen de wijziging hebben ondertekend. 

artikel 121 	aigeliare,aljensten, 
I. OTNS verbindt zich ertoe consultancydiensten ten behoeve van de Omroepen te verrichten. hetzij op 

verzoek van de Omroepen hetzij omdat OTNS daar zelf ~gelijkheden toe ziet. Voor iedere afzonderlijke 
,Opdracht zal OTNS een prijs Offreren en daarbij een planning overleggen voor de door haar uit te. voeren 
Werkzaamheden. Indien de offerte schriftelijk wordt aanvaard, zal OTNS de opdracht uitvoeren. OTNS 
zal zich in voorkomend geval verzekeren tegen schade als gevolg van onjuiste advisering bij een te 
goeder naam en faam bekend staande verzekeraar. OTNS beperkt haar gehele aansprakelijkheid voor 
consultancychensten uitdrukkelijk tot het bedrag, zoals is opgenomen In de in dit artikel bedoelde offerte. 

ettilsei 13: 	Middeg ven het reglementair kader, 
I. Onverminderd het in artikel 11 en IS van deze Overeenkomst bepaalde, komen Partijen het volgende 

nader overeen. Indien wijzigingen van het reglementair kader en/of besbesingen van een bevoegde 
'administratieve of gerechtelijke overheid, of van overheidswege ingestelde toezichthouder, de 
bepalingen van deze Overeenkomst beinvloeden, zullen Partijen nader overleg voeren. Doel van dat 
Overleg is om de desbetreffende beinvloede bepalingen zo te (her)interpreteren, dat daaraan een zo 
ruim mogelijke draagwijdte wordt gegeven en om de Overeenkomst te goeder trouw te kunnen 
uitvoeren. Partijen nemen bij dat overleg en de daaruit voortvloeiende resultaten, zoveel als mogelijk 
de letter van deze Overeenkomst in acht en handelen voorts naar de geest en de bedoelingen van deze 
Overeenkomst. 

Intik., let Kennisgeving en correnondeintie.  
1. Elke kennisgeving tussen de Partijen gebeurt op geldige wige op de adressen die voorkomen bij het 

begin van de Overeenkomst, tenzij een adreswijziging schriftelijk werd gemeld door een van de Partijen. 
2. Alle kennisgevingen, zoals bedoeld in het vorige lid en overige correspondentie tussen Partijen met 

betrekking tot deze Overeenkomst. in welke vorm en met welk onderwerp dan ook, zal plaats vinden 01 
het Nederlands. 

artikel 15: 	betrokkenheld5.1.2.e 
t. De Omroepen hebben te kennen gegeven belang te hechten aan de betrokkenheid van de heer 	• 

5.1.2.e 	bij de uitvoering van deze Overeenkomst gezien zijn specifieke kennis en ervaring op het 
gebied van etherdistributie. De heer 5.1.2.e 	maakt thans deel uit van de bedrijfsleiding van het 
-OTN-concern en onderhoudt in die hoedanigheid onder andere het contact met de belangrijkste relaties 
van OTN. De heer5.1.2.e 	heeft de intentie om deze bestaande betrokkenheid gedurende de 

Ta!pa Rad,0 	i 	Qm.,‹ 	i 	Kink 	j 	terrrtroel 
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looptijd van de Overeenkomst te continueren. Indien de neer 5.1.2.e 	OTN om welke reden dan 
ook toch zal verlaten, zullen de Omroepen hier tijdig Over geinformeerd warden door OTNS en zal de 
heer 5.1.2.e 	zorgdragen Voor een tijdige en adequate (al dan niet gedeeltelijke) overdracht van 
zijn werkzaamheden en verantwoordelijk en waar nodig van voornoemde kennis en ervaring aan een 
andere ter zake kundige bestuurder binnen het OTN-concern. 

2. De in het eerste lid genoemde volgens de heer 5:1.2.e 	'OTN5 geschikte en deskundige opvolgend 
bestuurder zal door de heer 5.1.2.e 	(OTNS aan de Omroepen warden geintroduceerd teneinde 
instemming voor deze opvolging te verkrijgen. Deze olsternoinn9  zal door de Omroepeen met op _.„ 
onredelijke gronden warden onthouden, 

3. Indien de in het tweede lid bedoelde insternMing OP redelijke gronden wordt onthouden, zal de lieer 5. 1 2  e 
L12e 	in overleg met de Omroepen een nieuwe kandidaat rekruteren. Indien de Omroepen op 
redelijke gronden ook niet kunnen instemmen met deze tweede kandidaat zullen Partijen in redelijkheid 
,Overleggen over een voor alle partijen wel acceptabele opvolging. 

4, Uitsluitend indien het in het derde lid genoemde overleg niet binnen vier maanden tot een oplossing 
leidt, zijn de Omroepen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen waarbij de Omroepen aan 
OTNS een afkoopvergoeding verschuldigd zullen zijn bestaande uit alle in deze Overeenkomst 
overeengekomen en opgenomen vergoedingen over de resterende looptijd van de Overeenkomst 
verminderd niet de kosten van energie en huur van ruimte en faciliteiten indien en voor zover deze 
kosten niet meer worden gemaakt, 

artikel 1st tommuuellik recht esp ueschillenregellm 
I. Op deze Overeenkomst en de daar-van deel uitmakende blilitgen is Nederlands recht van toepassing. 
2. Partijen verbinden zich ertoe alles ei het werk te zullen stellen om tot een minnelijke schikking te komen 

voor eik geschil inzake de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst. Elk geschil 
over ot naar aanleiding van deze Overeenkomst waarvoor dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan 
geen minnelijke schikking kan warden getroffen, zal na verzoek van de daartoe meest gerede Partij ter 
beslissing worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. De taai van de procedure is het 
Nederlands. 
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Aldus overeengekomen en opgemaakt (n Zevenvoud te Hilversum op 24 oktober 2021. 

On Tower Netherlands 5 B.V. 
namens deze: 

. .2.e  
Talpa Radio Holding B.V. 
namens deze: 

5.1 

5.1 .2.e 
Q-music Nederland B.V. 
namens deze: 

Kink FM B.V. 
ilarneris deze:  

5.1.2.e 5.1 



> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Sky Radio Nederland B.V. 
t.a.v. de heers 2 t_ 
Postbus 2538 
1200 CM HILVERSUM 

Datum 14 februari 2022 
Betreft Ontvangstbevestiging aanvraag 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.n1 
infoOagentschaptelecom.n1 

Contactpersoon 
5.1 2 7  

T (050) 587 7444 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8293404 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

Geachte heer5.1 2 E 

Op vrijdag 11 februari 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor de verlenging 
van uw vergunning voor kavel A01 en A02 als bedoeld in de Regeling verlenging 
en digitalisering ten behoeve van landelijke commerciële radio-omroep 2021. Uw 
aanvraag is geregistreerd onder nummer 8293145. 

Uw aanvraag wordt door het aanvraagteam beoordeeld. Over de uitkomst hiervan 
ontvangt u schriftelijk bericht na het sluiten van de aanvraagtermijn.1  

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Projectteam verlengingen via (050) 587 74 44 of per e-mail via 
verlengingentfflagentschaptelecom.ni. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

5.1 .2.E 
5.1.2.e 
Agentschap Telecom 

Aanvragen kunnen tot 15 februari 2022 worden ingediend (artikel 2, tweede lid, van de Regeling). 
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> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

AANTEKENEN 
Sky Radio Nederland B.V. 
t.a.v. de heer 5.1.2.e 
Postbus 2538 
1200 CM HILVERSUM 

Datum 22 maart 2022 
Betreft Verzuimherstel aanvraag 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
vvvvw.agentschaptelecom.el 
infe@agentsehaptelecom.el 
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.1.2.e 
T (050) 587 7444 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8298213 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

Geachte heer5-1 -2-e 

Op 11 februari 2022 heb ik uw aanvraag namens Sky Radio Nederland B.V. 
ontvangen voor de verlenging van twee FM-vergunningen en de verlening van 
twee daaraan gekoppelde DAB-vergunningen als bedoeld in de Regeling 
verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (hierna: de 
Regeling). Bij brief van 14 februari 2022, met kenmerk AT-EZK/8293404, heb ik 
de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. 

Ik kan uw aanvraag echter nog niet in behandeling nemen, omdat uw aanvraag 
niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Regeling. 

Met betrekking tot de volgende punten (met verwijzing naar de betreffende 
artikelen van en/of bijlage(n) bij de Regeling) is uw aanvraag niet compleet. 
Hieronder is aangegeven hoc u deze verzuimen kunt herstellen. 

A.2 Verbondenheidstoets (overzicht FM-vergunningen) 

In onderdeel A.2 van het modelaanvraagformulier dient u aan te geven 
van welke FM-vergunning(en) voor landelijke of niet-landelijke 
commerciële radio de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersonen reeds houder is. Daarvoor dient u In het overzicht 
de naam van de vergunninghouder(s) en de bijbehorende 
kavelnummer(s) in te vullen. 

In het overzicht van dit onderdeel heeft u alleen de FM-vergunningen 
(kavel A01 en kavel A02) van de aanvrager opgegeven. Dit is niet 
voldoende. U dient ook de bestaande FM-vergunningen voor landelijke of 
niet-landelijke commerciële radio van met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersonen op te geven. 

U kunt dit verzuim herstellen door in het overzicht van dit onderdeel 
alsnog de bestaande FM-vergunningen voor landelijke of niet-landelijke 
commerciële radio van met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersonen op te geven. 
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A.2.1, onder e (volmachten) 

Bij onderdeel A.2.1, onder e, van uw aanvraagformulier heeft u opgave 
gedaan van twee bestuursbesluiten van 10 februari 2022 en deze ook 
bijgevoegd (bijlage 6 en 7 van uw aanvraag). 

Bil deze bettiursbesluiten wordt aan ieder van de heren5.1.2.e en  
5.1.2.e 	- bovenop hun bestaande procuratie en ingeschreven bij de 
KvK - een aanvullende procuratie verleend om Sky Radio Nederland B.V. 
zelfstandig te kunnen vertegenwoordigen in de "Aanvraagprocedure". 

Deze bestuursbesluiten voor aanvullende procuratie zijn ondertekend door 
de bestuurder van Sky Radio Nederland B.V., namelijk Tnina Neovork B.V. 
Namens Talpa Network B.V. hebben de heren5.1.2.e 	de 
bestuursbesluiten ondertekend. 

U heeft een KvK-uittreksel bijgevoegd van Talpa Network B.V. Daaruit 
volgt dat Taloa Network B.V. drie bestuurders heeft, namelijk de heren 

5.1.2.e 	 Bij elk van deze bestuurders staat 
als aantekening dat zij de volgende bevoegdheid hebben: "Gezamenlijk 
bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)", 

Omdat u de statuten van 1 alpa Network B.V. niet bij de aanvraag heeft 
gevoegd, kan ik niet controleren door hoeveel bestuurders Talpa Network 
B.V. vertegenwoordigd dient te worden. 

Het is daarom niet na te gaan of deze bestuursbesluiten namens Talpa 
Network B.V. bevoegd zijn ondertekend. 

U kunt dit verzuim herstellen door de statuten van Taloa Network B.V. te 
overleggen waaruit blijkt dat de heren5.1.2.e 	lbevoegd zijn 
om de bestuursbesluiten te ondertekenen dan wel nieuwe eslUllfs-
besluiten te overleggen die zijn ondertekend door alle bestuurders van 
Talpa Network B.V. 

Verzuimherstel 
Ik stel u in de gelegenheid om bovengenoemde verzuimen te herstellen, zodat ik 
uw aanvraag alsnog In behandeling kan nemen.' Uiterlijk 5 april 2022 dienen 
de gegevens per aangetekende post dan wel door middel van persoonlijke 
overhandiging te zijn ingediend bij: 

Agentschap Telecom 
Ter attentie van: Projectteam verlengingen, 
Emmasingel 1 
9726 AH Groilingenz  

Persoonlijke overhandiging kan op werkdagen enkel tussen 10.00 en 12.00 uur en 
tussen 1.4.00 en 16.00 uur plaatsvinden.3  

Mocht ik de gevraagde gegevens op 5 april 2022 niet hebben ontvangen, dan 
kan ik besluiten de aanvraag niet te behandelen.4  

1 Artikel G, eerste lid, van de Regeling. 

2 Artikel 6, tweede lid, van de Regeling. 

3 Artikel 6, derde lid, juriste artikel 2, dode lid, van de Regeling. 

4  Artikel 6, Vierde lid, van de Regeling. 

Datum 
22 maart 2022 

Ons kenmerk 
AT-EZK/82982.1.3 

PaOla 2.Van 3 



Betaling eenmalig bedrag 
U verzoekt mij in uw aanvraag van 11 februari 2022 om toestemming - op grond 
van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting 
van artikel 3 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-
omroep 2021 - de verschuldigde eenmalige bedragen voor kavel A01 en kavel 
A02 in termijnen te mogen betalen. Op dit verzoek zal ik u binnenkort bij brief 
nader Informeren. 

Heeft u vragen? 
Heeft ti naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Projectteam verlengingen via (050) 587 7444 of per e-mail via 
verlengingen@agentschaptelecom.nl. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
Agentschap Telecom 

Datum 
22 maart 2022 

Ons kenmerk 
Af-UK/8298213 

Pagina 3 van 3 



Ontvangst- / Afgiftebewijs 

In ontvangst genomen 
door: 5.1.2.E 
Datum ontvangst: 

Tijdstip ontvangst: 	
L 

Betreft: 

Afgegeven door: 

Naam afzender 
(rechtspersoon): 

Opmerkingen: 

Handtekening: 

5.1.2.E 

5.1.2. Handtekening o 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 
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Agentschap Telecom 
T.a.v. Projectteam verlengingen LCO 
Emmasingel 1 
9826 AH Groningen 

Per Koerier Amsterdam 
Freshfields Bruckhaus Deringcr LEP 
Strawinskylaan 10 
1077 XZ Amsterdam 
Postbus 75299 
1070 AG Amsterdam 
T +31 20 485 7000 

	

5.1.2.E 	(Rechtstreeks) 
F +31 20 517 7790 

	

E 5.1.2.e 	ofreshfields.com  
www.freshfields.com  

Doe ID 
EUROPE-LEGAL-25749477611 

Referentie 
1336340072 FR 

I april 2022 

Freshfields Bruckhaus Deringer 

Geachte heer/mevrouw, 

Verzuimherstel verlenging vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep 
conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 
2021/ Sky Radio Nederland B.V. 

1-lierbij stuur ik u de benodigde informatie inzake dc aanvraag zoals hierboven genoemd voor 
Sky Radio Nederland B.V. 

Graag verzoek ik u te tekenen voor ontvangst. 

Met vriendelijke groet. 

5.1.2E 
5.1.2.E 
Practice support lawyer 

Tekenen voor ontvangst: 

Agentschap Telecom 
Door: 	 5.1.2.E 
Datum / Tijdstip: 	C.> k —  (2)C, IC .Z(.0) (-(<-j? 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP is een lintited 	partnerchip ingeschreven in Engeland en Wales onder registratienummer 0034789 onder toezicht 
van de Solicitots Regulation Authority. KvK 34368197. Voor informatie met betrekking tot relevante regelgeving serwijzen wij naar 
www.freshfields.comisupportilegalnotice. 

Een lijst niet de namen van leden (en van niet-leden die als partners worden aangemerkt) van Ereshlields Bruckhaus Deringer LLP ligt ter inzage op de plaats 
van vestiging 100 Bishopsgate, London EC2P 25k en op het bovenvermelde adres. Een verwijzing naar een partner houdt in een lid, een consultant of ten 
werknemer die een gelijkwaanlige positie bekleedt en gelijkwaardige professionele kwalificaties heeft, van Ercshfields Rruckhaus Deringer LLP of van een aan 
haar gelieerde vennootschap of entiteit. Aan het kantoor van FreslifieldsBruckhaus Deringer LLP in Amsterdam zijn advocaten, notarissen, belastingadviseurs 
en aolicitors verbonden. 

Bankrekening. 
Stg Beh Derilengld Freslitlekls Bruckhaus Deringer LLP. ABN AMRO Bank N.V., IRAN: N1-14AIINA0256049947. BIC; AIINANL2A 
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DATUM 0 4 APR 2022 

ROUTING ORIGINEEL ARCHIEF 

Radio 10 B.V. 
Radio 538 B.V. 

Houder FM-vergunning Kavel 
A07 
A06 

• • • 
• • • 
• • • • 

Van: 
Sky Radio Nederland B.V. 
p/a de heer 5.1.2.E 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam verlengingen 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 31 maart 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Met referte aan uw schrijven van 22 maart 2022 betreffende de mogelijkheid om verzuim inzake de 
aanvraag voor verlenging van de vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 
5055301 en (digitaal) 7371828 en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 conform de 
Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 te herstellen, berichten 
wij u graag als volgt. 

A.2. Verbondenheidstoets (overzicht FM-vergunningen) 

Bijgaand sturen wij u de ontbrekende gegevens inzake de FM-vergunningen van de met Sky Radio 
Nederland B.V. als één aan te merken rechtspersoon toe zoals op te nemen in artikel A.2 van het 
aanvraagformulier. 

Voor de volledigheid voegen wij ook een vervangende pagina 2 toe van de eerder door ons verstuurde 
aanvraag met het verzoek om de eerder ingeleverde 2e pagina van de aanvraag te vervangen met 
bijgaande pagina. 

A.2.1. onder e (volmachten) 



Bijgaand sturen wij u de statuten van Talpa Network B.V. Een uittreksel uit hot handelsregister van de 
Kamer van Koophandel voor Talpa Network B.V. was al bijgevoegd bij onze originele aanvraag. Uit het 
uittreksel, gecombineerd met de statuten, volgt dat Talpa Network B.V. rechtsgeldig kan worden 
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend. 

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. 5.1.2  E 

5.1.2.E 
@talpanetwork.com  /5.1.2.E 

@freshfields.com  /5.1.2.E 	)•  
) of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 

Met vriendelijke groet, namens Sky Radio Nederland B.V. 

5.1.2.E 
5.1.2.E 
Director Business Affairs 
Talpa Network 



Sky Radio Nederland B.V.  (analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828  kavel A01 
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Sky Radio Nederland B.V.  (analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830  kavel A02 

Radio 538 B.V. 
Radio 10 B.V.  

(analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 
analoog) 6815880 en (digitaal) 7371835  

kavel A06 
kavel A07 

3 
4 

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte 
van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden  
rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige 
verbonden instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen, dient u 'ja' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten 
en de documenten die hierop betrekking hebben bij te, voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. De 
beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake Is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 
1] JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 

gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 

ik stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 
X 	NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling In soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 
[1 JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen 

en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één 
aan te merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
lk stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder is dan 
een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de 
aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

X NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en 
de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, 
zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is 
verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend? 
LJ JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

X NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

EUROPE•LEGAL-254893132/1 133634.0077 
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Radio 10 B.V. 

Radio 538 B.V. 

Houder FM-vergunning 
	

Kavel 

A07 

A06 

• • • 
• • • 
• • • 
• 

Van: 
Sky Radio Nederland B.V. 

pta de heer 5.1.2.E 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam verlengingen 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 31 maart 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Met referte aan uw schrijven van 22 maart 2022 betreffende de mogelijkheid om verzuim inzake de 

aanvraag voor verlenging van de vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 
5055301 en (digitaal) 7371828 en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 conform de 

Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 te herstellen, berichten 

wij u graag als volgt. 

A.2. Verbondenheidstoets (overzicht FM-vergunningen) 

Bijgaand sturen wij u de ontbrekende gegevens inzake de FM-vergunningen van de mot Sky Radio 
Nederland B.V. als één aan te merken rechtspersoon toe zoals op te nemen in artikel Al van het 

aanvraagformulier. 

Voor de volledigheid voegen wij ook een vervangende pagina 2 toe van de eerder door ons verstuurde 

aanvraag met het verzoek om de eerder ingeleverde 2` pagina van de aanvraag te vervangen met 

bijgaande pagina. 

A.2.1. onder e (volmachten) 



Bijgaand sturen wij u de statuten van Talpa Network B.V. Een uittreksel uit het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel voor Talpa Network B.V. was al bijgevoegd bij onze originele aanvraag. Uit het 
uittreksel, gecombineerd met de statuten, volgt dat Talpa Network B.V. rechtsgeldig kan worden 

vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend. 

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. 5.12 E 

5.1.2.E 	(cl?talpanetwork.com  /5.1.2.E 	of onze betrokken notaris,5.1.2.E 

(5.1.2.E 	@freshfields.com  /51.2.E 

Met vriendelijke groet, namens Sky Radio Nederland B.V. 

51 .2.E 
5.1.2.E 
Director Business Affairs 

Talpa Network 
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Sky Radio Nederland B.V.  (analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830  kavel A02 

Radio 53813M. 
Radio 10 B.V.  

(analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 
analoog) 6815880 en (digitaal) 7371835  

kavel A06 
kavel A07 

3 
4 

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigen doms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte 
van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden  
rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige 
verbonden instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen, dient u 'ja' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten 
en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. De 
beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is niet andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebrulksbeperking commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 
O JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 

gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 

Ik stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 
X 	NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 
D JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen 

en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één 
aan te merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder is dan 
een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de 
aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

X NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en 
de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, 
zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is 
verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend? 
• JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is 
gewijzigd. 
EN 
ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

X NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

EUROPE-LEGAL-254893132 1 133634-0077 
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5m€, 

Radio 10 B.V. 

Radio 538 B.V. 

Houder FM-vergunning 
	

Kavel 

A07 

A06 

• • • 
••• 
• • • 
• 

Van: 
Sky Radio Nederland B.V. 

p/a de lieer 5.1.2.E 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam verlengingen 

Emmasingel 1 

9726 AH Groningen 

Hilversum, 31 maart 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Met referte aan uw schrijven van 22 maart 2022 betreffende de mogelijkheid om verzuim inzake de 

aanvraag voor verlenging van de vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 
5055301 en (digitaal) 7371828 en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 conform de 

Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 te herstellen, berichten 

wij u graag als volgt. 

A.2. Verbondenheidstoets (overzicht FM-vergunningen) 

Bijgaand sturen wij ti de ontbrekende gegevens inzake de FM-vergunningen van de met Sky Radio 

Nederland B.V. als één aan te merken rechtspersoon toe zoals op te nemen in artikel A.2 van het 

aanvraagformulier. 

Voor de volledigheid voegen wij ook een vervangende pagina 2 toe van do eerder door ons verstuurde 

aanvraag met het verzoek om de eerder ingeleverde 2" pagina van de aanvraag te vervangen met 

bijgaande pagina. 

A2.1. onder e (volmachten) 



Bijgaand sturen wij u de statuten van Talpa Network B.V. Een uittreksel uit het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel voor Talpa Network B.V. was al bijgevoegd bij onze originele aanvraag. Uit het 

uittreksel, gecombineerd met de statuten, volgt dat Talpa Network B.V. rechtsgeldig kan worden 

vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend. 

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr.5.1-2  E 

5.1.2.E 	@talpanetwork.com  /5.1.2.E 
5.1.2.E 	@freshfields.com  /5.1.2.E 

) of onze betrokken notaris,5.1.2.E 

Met vriendelijke groet, namens Sky Radio Nederland B.V. 

5.1.2.E 
Director Business Affairs 

Talpa Network 
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Sky Radio Nederland B.V.  (analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 kavel A02 

Radio 538 B.V. 
Radio 10 B.V. 

(analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 
analoog) 6815880 en (digitaal 7371835 

3 
4 

kavel A06 
kavel A07 

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigen doms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte 
van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden  
rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige 
verbonden instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen, dient u la' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten 
en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. De 
beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 
U JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 

gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 

Ik stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 
X 	NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 

JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen 
en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één 
aan te merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder is dan 
een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de 
aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te warden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

X NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en 
de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, 
zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is 
verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend? 

JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon en/of wie de    financiële   middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

X NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
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Hilversum, 31 maart 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Met referte aan uw schrijven van 22 maart 2022 betreffende de mogelijkheid orn verzuim inzake de 

aanvraag voor verlenging van de vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A01(analoog) 
5055301 en (digitaal) 7371828 en kavel A02(analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 conform de 

Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 te herstellen, berichten 

wij u graag als volgt. 

A.2. Verbondenheidstoets (overzicht FM-vergunningen) 

Bijgaand sturen wij u de ontbrekende gegevens inzake de FM-vergunningen van de met Sky Radio 

Nederland B.V. als één aan te merken rechtspersoon toe zoals op te nemen in artikel A.2 van het 

aanvraagformulier. 

Houder FM-vergunning 

Radio 10 B.V. A07 

Radio 538 B.V. 

Voor de volledigheid voegen wij ook een vervangende pagina 2 toe van de eerder door ons verstuurde 

aanvraag met het verzoek om de eerder ingeleverde 2' pagina van de aanvraag te vervangen met 

bijgaande pagina. 

A.2.1. onder e (volmachten) 

A06 



Bijgaand sturen wij u de statuten van Talpa Network B.V. Een uittreksel uit het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel voor Talpa Network B.V. was al bijgevoegd bij onze originele aanvraag. Uit het 
uittreksel, gecombineerd met de statuten, volgt dat Talpa Network B.V. rechtsgeldig kan worden 

vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend. 

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. 5 -1-2  

5.1.2.E 	@talpanetwork.com  /5.1.2.E 
5.1.2.E 	@freshfields.com  /5.1.2.E 

) of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 

Met vriendelijke groet, namens Sky Radio Nederland B.V. 

5.1.2.E 
5.1.2.E 
Director Business Affairs 

Talpa Network 
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Sky Radio Nederland B.V. (analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 kavel A02 

Radio 538 B.V. 
Radio 10 B.V. 

(analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 
analoog) 6815880 en (digitaal) 7371835 

kavel A06 
kavel A07 

3 
4 

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte 
van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden  
rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige 
verbonden instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen, dient u 'ja' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten 
en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. De 
beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of niet de aanvrager verbonden rechtspersonen? 
❑ JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 

gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 

Ik stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 
X 	NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 
❑ JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen 

en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of niet de aanvrager als één 
aan te merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder is dan 
een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de 
aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

X NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en 
de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, 
zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is 
verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend? 
Cl JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de 
aanvrager of niet de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

X NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
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ROUTING ORIGINEEL 	ARCHIEF 

11111111111 

2 4 JAN 2022 

PERSOONLIJK OVERHANDIGD 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat 
p/a Agentschap Telecom 
Ernmasingel 1 
9726 AH GRONINGEN 

Naarden 21 januari 2022 

Excellentie, 

Hierbij heeft SLAM BV het genoegen een aanvraag in te dienen in het kader van de Regeling van de 
Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 december 2021, nr. WJZ/21301029, houdende 
regels inzake aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciële radio-omroep in de FM-
band (Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021). Ik verzoek u 
vriendelijk deze aanvraag (bijlage 1) in behandeling te nemen. 

Hieronder vindt u een algemene toelichting op de aanvragen van RadioCorp BV en SLAM BV (die 
beiden een aanvraag indienen en met elkaar verbonden zijn, waardoor de toelichting steeds op beide 
vennootschappen ziet), een korte toelichting op de vragen gesteld bij onderdeel A 2.1. van de 
aanvraag, en een integrale beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen binnen de 
groep. 

Algemene toelichting op aanvraag 

De vergunninghouders RadioCorp BV en SLAMI BV hebben niet deelgenomen aan een van de 
veilingprocedures. Vandaar dat bij de laatste verbondenheidstoets "Verlenging 2017" is aangevinkt. 
Maar de met de aanvragers als één aan te merken rechtspersoon Terrestrial BV heeft deelgenomen 
aan de veiling DAB+ Laag 7 in 2021. In het kader van die aanvraag is door uw Agentschap ook de 
verbondenheid van de entiteiten onderzocht die met Terrestrial BV als één zijn aan te merken, 
waaronder aanvragers RadioCorp BV en 51AMI BV. 

Sinds uw verbondenheidsonderzoek voor de veiling DAB+ Laag 7 in 2021 zijn er géén wijzigingen ten 
aanzien van RadioCorp BV, SLAM1 BV, RadioCorp Holding BV, 100% NL TV BV en Terrestrial BV; zijnde 
de met elkaar als één rechtspersoon aan te merken entiteiten. De enige verandering sindsdien is dat 
RadioCorp Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is geworden van de nieuwe entiteit ICON 
BV. 

Sinds de verbondenheidstoets van het Commissariaat voor de Media voor de verlenging in 2017, 
waar bij deze aanvraag vanuit wordt gegaan, zijn er echter meer veranderingen geweest. 

Wat sinds.de verbondenheidstoets in 2017 ongewijzigd is, is dat 5.1 .2_e Je 
meerderheidsaandeelhouder en enige UBO is5-1 1 -c van RadioCorp Holding BV, dat Taloa Radio 
Holding BV het vreemde vermogen van RadioCorp Holding BV heeft verstrekt per 30 september 2016 
middels een 5.1.1.c 	 en dat5. 1 .2.e 	 geiden de statutaire - 
bestuurders van RadioCorp Holding BV zijn; ieder met een beperkte bevoegdheid. 

De wijzigingen die er wél zijn hebben vooral betrekking op het wijzigen van de statutaire naam 
'SLAMIFM BV" in `SLAM1 BV"; en de fusie tussen KVHL Media BV en RadioCorp Holding BV, waarna 
RadioCorp Holding BV is verdwenen en KVHL Media BV de naam "RadioCorp Holding BV" heeft 
aangenomen én daarmee rechtstreeks de enige aandeelhouder en bestuurder is geworden van 

41,olovr1 	 por,/ our, 
FLEVOLAAN 41 	POSTBUS 34 
1411 KC MAARDEN 	1400 AA BUSSUM  

r 	088 10 100 10 	IRAN NL.77RABO 0319 7692 87 
W WWW.SLAM.NL 	BTW N18086.55.863.801 
E INFO@SLAM.NL 	KVK 34123848 1>SLIIITI! 



RadioCorp BV, SLAMI BV en Terrestrial BV. Sinds vorig jaar is Radioarp Holding BV ook enig 
aandeelhouder en bestuurder van de nieuwe vennootschap ICON BV. 

Toelichting op antwoorden onderdeel A.2.1 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest 
met betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 

De statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 
inderdaad gewijzigd sinds de laatste vebondenheidstoets in 2017. Dit geldt niet voor RadioCorp BV, 
maar wél voor SLAMI BV en RadioCorp Holding BV. 

De wijziging in de statuten van SLAM! BV ziet met name op de wijziging van de statutaire naam van 
'SLAM!FM BV" in 'SLAM! BV". 

In juni 2017 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen KVHL Media BV en RadioCorp Holding BV, 
waarna RadioCorp Holding BV is verdwenen en KVHL Media BV de naam "RadioCorp Holding BV" 
heeft aangenomen én daarmee rechtstreeks de enige aandeelhouder en bestuurder is geworden van 
RadioCorp BV en SLAMI BV (en later ook Terrestrial BV en ICON BV). 

Ook zijn er rechtspersonen bijgekomen die met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon 
zijn aan te merken, te weten Terrestrial BV en ICON BV. De actuele statuten van de met elkaar 
verbonden rechtspersonen RadioCorp BV, SLAM! BV, RadioCorp Holding BV, Terrestrial BV, ICON BV 
en 100% NL TV BV vindt u in bijlage 2. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 

Bij de aanvragers RadioCorp BV en SLAMI BV zélf zijn er geen wijzigingen. Wel bij de 
moedermaatschappij RadioCorp Holding BV in die zin dat KVHL Media BV en RadioCorp Holding BV 
zijn gefuseerd, het oude RadioCorp Holding BV daarbij is komen te verdwijnen en de voormalige 
rechtstreekse aandeelhouders van KVHL Media BV nu rechtstreeks aandeelhouders zijn van het 
huidige RadioCorp Holding BV. De wijziging betreft dus louter het fuseren van KVHL Media BV en het 
oude RadioCorp Holding BV en het verdwijnen van die laatste als juridische entiteit. De met 
RadioCorp Holding BV verbonden entiteiten RadioCorp BV; SLAM! BV; Terrestrial BV en ICON BV 
hebben ieder slechts één aandeelhouder en één bestuurder; te weten RadioCorp Holding BV. Dit 
blijkt ook uit de KvK-inschrijvingen die in bijlage 3 zijn bijgevoegd. 100% NL TV BV heeft twee 
aandeelhouders en twee bestuurders; te weten RadioCorp BV én Stingray Europe BV. 100% NL TV BV 
richt zich statutair louter op de productie en uitzending van een TV-muziekstation en zal daarom per 
definitie geen radiofrequentievergunningen aanvragen. Het aandeelhoudersregister van het huidige 
RadioCorp Holding BV is bijgevoegd in bijlage 3. Ook zijn zekerheidshalve bijgevoegd de 
(ongewijzigde) aandeelhoudersregisters van RadioCorp BV en SLAMI BV. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon, zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een 
hypotheek- of pandrecht is verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben 
gesteld en aan wie de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon 
zekerheidsrechten heeft verleend? 



Het vreemde vermogen is niet gewijzigd maar door de hierboven beschreven fusie en het verdwijnen 
van het oude RadioCorp Holding B.V. is de situatie wel iets anders dan ten tijde van de 
verbondenheidstoets in 2017. 5.1.1 c 

d. De wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de 
vergadering van aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden 
van het bestuur of de raad van commissarissen? 

Nee, de wijze van besluitvorming binnen het bestuur en de vergadering van aandeelhouders is 
feitelijk ongewijzigd gebleven.5.1.2.e 	 gijn de gezamenlijk bevoegde 
bestuurders5.1 .2.e 	de meerderheidsaandeelhouder. Dat was zo tijdens de 
verbondenheidstoets van het Commissariaat voor de Media in 2017, ten tijde van de DAB+ veiling 
voor Laag 7 en dat is nu nog steeds zo. 

e. De samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager en/of (andere) 
personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn 
gegeven om de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te 
vertegenwoordigen (procuratie)? 

Nee, er zijn geen wijzigingen sinds de verbondenheidstoets van het CvdM in 2017. 

f. Het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of met 
de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders 
rechtspersonen zijn? 

RadioCorp BV, SLAM1 BV, Terrestrial BV en ICON BV hebben allen slechts één bestuurder en één 
aandeelhouder: RadioCorp Holding BV. De activiteiten van RadioCorp Holding BV beperken zich tot 
financiële htldingsactiviteiten én het besturen van RadioCdrp'BV, SLAMI BV, TerreStriál BV en ICON 
BV, en het medebesturen van 100% NL TV BV. 

RadioCorp BV exploiteert het landelijke commerciële radiostation 100% NL alsmede de aan 100% NL 
geneerde online-themakanalen (te vinden op www.100p.n1) en zendt uit op onder meer FM-kavel A9 
en de daaraan gekoppelde digitale etherruimte in multiplex 11C. Ook is RadioCorp BV voor5.1. 1.0 
eigenaar van 100% NL TV BV én bestuurder van deze entiteit. RadioCorp BV houdt verder"'' cvan de 
aandelen in 100% NL Magazine BV. 



SLAMI BV exploiteert het landelijke commerciële radiostation SLAMI en zendt uit op onder meer FM-
kavel AS en de daaraan gelieerde digitale etherruimte in multiplex 11C. Tevens exploiteert SLAM!BV 
het TV-station SLAM!TV en digitale online-audiokanalen die te vinden zijn op www.slam.nl . Ook Is 
SLAM zeer actief met programma's op online-media als YouTube en Instagram. 

Terrestrial BV exploiteert het radiostation Sunlite en is houder van een vergunning in multiplex 9C 
(DAB+ Laag 7). Deze vergunning is thans nog niet in gebruik maar zal naar verwachting nog voor 1 
mei aanstaande wél in gebruik genomen worden. 

5.1.1.0 	 ICON BV heeft daartoe een 
overeenkomst gesloten voor het gebruik van digitale frequentieruimte met MTVNL én heeft een 
kortegolffrequentie in gebruik genomen op 5955 khz. Op dit moment wordt de uitzendcapaciteit van 
ICON BV gebruikt voor het kunnen uitzenden van het programma Sunlite. 

100% NL TV BV is met de aanvrager als één rechtspersoon aan te merken. 100% NL TV BV exploiteert 
de televisiezender 100% NL TV. 100% NL TV BV heeft twee bestuurders/aandeelhouders: RadioCorp 
BV en Stingray Europe BV. Buiten de gezamenlijke exploitatie van 100% NL TV BV heeft RadioCorp 
verder niets van doen met Stingray Europe BV. Van Stingray Europe BV is bekend dat men zich 
bezighoudt met de exploitatie van muziek-TV, muziek-audio, en muziek-online kanalen. Ook 
exploiteert Stingray meer dan honderd radiostations via de ether In Canada. De betrokkenheid van 
Stingray bij RadioCorp beperkt zich louter tot het mede-aandeelhouderschap en het mede-
bestuursschap van 100% NL TV BV. Informatie over Stingray is te vinden op www.stingray.com  

De KvK-uittreksels van deze entiteiten vindt u in bijlage 3. Het organogram van RadioCorp vindt u in 
bijlage 6. 

g. Bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een 
rechtspersoon die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek van de aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke 
personen, die zelf of via een dochter- of moedervennootschap radioprogramma's via de ether 
verzorgen of van plan zijn dat te doen? 

ICON BV heeft een overeenkomst voor het gebruik van 96 kb/s aan frequentieruimte op het netwerk 
van MTVNL en heeft hierover een overeenkomst gesloten met MTVNL. Deze frequentieruimte wordt 
op dit moment gebruikt voor de verspreiding van het programma Sunlite dat wordt geëxploiteerd 
door Terrestrial BV. ICON BV is tevens houder van de vergunning voor de kortegolffrequentie 5955 
khz waarop eveneens het programma Sunlite op te horen is. 

5.1.1 .c 
SLAMI BV heeft een overeenkomst met Kink FM BV voor.het gebruik van 8 kb/s van haar 
bandbreedte op multiplex 11C. Ook deze overeenkomst eindigt per 1 september 2022. Deze 
bovengenoemde overeenkomsten treft u aan in bijlage 7. 

RadioCorp Holding BV-bestuurder5. 1 .2.e 	is als natuurlijk persoon houder en exploitant van 
een (hobbymatige) 1-watt AM-zender te Amsterdam op 1485 khz. 

h. De beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, 
ln het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente 
aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon? 



Nee, beschermingsconstructies zijn niet gewijzigd. 

i. 	Andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die de rechtspersoon van de aanvrager, 
of een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één 
rechtspersoon wordt aangemerkt, raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling 
of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als 
één rechtspersoon kan worden aangemerkt in de zin van artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep? 

Ja, sinds de verbondenheidstoets van het Commissariaat voor de Media in 2017 zijn Terrestrial BV en 
ICON BV opgericht om als onderdeel van RadioCorp ook activiteiten op de radiomarkt te ontplooien. 

A.2.2. Integrale nieuwe beschrijving eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

RadioCorp Holding BV is een holdingmaatschappij die wordt geleid door (in gezamenlijke 
bevoegdheid) statutair bestuurders) 1.2.e 

5.1.1.c 	 5.1.2.e 	5.1.1 c 	5.1.2.e 	15.1.1 c 
en 5.1.1 c 	 5.1.1 c 
5.1.1.c 	 5.1.2.e 	5.1.1 01,11111.111111L 

5.1.1 c 

Bij akte van 26 juni 2017 is RadioCorp Holding BV (met KvK nummer 58808345) gefuseerd met KVHL 
Media BV waarbij laatstgenoemde optrad als verkrijgende vennootschap. RadioCorp Holding BV (met 
KvK nummer 58808345) is opgehouden te bestaan ter gelegenheid van de fusie. KVHL Media BV 
heeft ter gelegenheid van de fusie haar statuten gewijzigd en is thans RadioCorp Holding BV 
genaamd. 

RadioCorp Holding BV is enig aandeelhouder en bestuurder van RadioCorp BV; SLAMI BV; Terrestrial 
BV en ICON BV. Daarnaast is RadioCorp Holding BV voor 	'c  aandeelhouder van 
5.1.1 c 	 5.1.1.c 	 'wrib»ákai~— 

5.1.1 c  
5.1.1 c 	In de aandeelhoudersovereenkomst van One Media Sales BV is opgenomen dat besluiten 
op aandeelhoudersniveau unaniem dienen te worden genomen. 

RadioCorp BV is bestuurder van 100% NL TV BV en bezit!' 11  `van de aandelen van deze entiteit. Ook 
bezit RadioCorp BV' 11 cvan de aandelen van 100% NL Magazine BV dat zich toelegt op het 
exploiteren van een tijdschrift en online-publicaties. 

Besluiten die betrekking hebben op RadioCorp BV, SLAMI BV, Terrestrial BV en ICON BV warden door 
RadioCorp Holding BV genomen. Deze entiteiten zijn immers volledig eigendom van RadioCorp 
Holding BV. RadioCorp Hblding BV heeft geen Rand van Commissarissen. 5 1 2 e 	5 1 1 c 
5.1.1 c 
5.1.1 c b .1 2.0 	5.1.1 c 
5.1.1 c RadioCorp Holding BV heeft twee bestuurders. De wijze van besluitvorming 
binnen het bestuur van RadioCorp Holding BV is dat5.1 .2.e 	 gezamenlijk 
bevoegd zijn en alles gezamenlijk beslissen en bepalen. 

RadioCorp Holding BV; RadioCorp BV; SLAMI BV; Terrestrial BV en ICON BV vormen samen een fiscale 
eenheid. 



Naast de meerderheid van de aandelen in RadioCorp Holding BV bezit de natuurlijke persoor5.1.2.e 

5.1.2.e ook de meerderheid van de aandelen in Ad Venture Radio BV, dat enkel een radiostation in 
Oekraïne exploiteert. Ad Venture Radio BV behoort echter niet tot de groep van RadioCorp Holding 
BV. 

5.1.1.c 
5.1.1.c 	 van 30 september 2016) is de situatie vooralsnog ongewijzigd ten 

opzichte van de verbondenheidstoets die uw Agentschap heeft uitgevoerd met betrekking tot de 
aanvraag van Terrestrial BV voor de veiling van DAB+ Laag 7. Terrestrial BV wordt als rechtspersoon 
als één beschouwd met RadioCorp BV en SLAM! BV. Alle hierop betrekking hebbende documenten 
zijn in het kader van die veilingprocedure vorig jaar aan u aangeleverd. 

HnnpArhtpnr1 

5.1.2.e 

Bijlagen 

Bijlage 1: de aanvraag van Slam! BV conform het voorgeschreven model 
Bijlage 2: statuten RadioCorp BV, SLAMI BV, RadioCorp Holding BV, Terrestrial BV, ICON BV en 100% 
NL TV BV. 
Bijlage 3: gewaarmerkte uittreksels KvK van RadioCorp Holding BV, RadioCorp BV, SLAMI BV, 
Terrestrial BV, ICON BV en 100% NL TV BV. Aandeelhoudersregister RadioCorp Holding BV, RadioCorp 
BV en SLAMI BV. 
Bijlage 4:5.1.1 .c 
5.1.1.c 
Bijlage 5: e-mail van de notaris die de moeder/dochterfusie destijds heeft begeleid inzake het 
vervallen pandrecht op de aandelen van RadioCorp Holding B.V. (oud) 
Bijlage 6: organogram RadioCorp 
Bijlage 7: overeenkomst frequentieruimte ICON BV met MTVNL, 5.1.1.c 
5.1.1.c 



BIJLAGE 1. MODEL VOOR EEN AANVRAAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, VIJFDE LID 

Aan: 
Agentschap Telecom, 
t.a.v. Projectteam verlengingen LCO 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen. 

A.1. 

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van mijn FM-vergunning(en), voor de 
periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025 en, om verlening van een daaraan 
ingevolge voetnoot HOL007 van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppelde vergunning voor 
digitale radio-omroep voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025. Ik kruis 
mijn vergunning(en) aan in onderstaande tabel. 

Kruis de relevante combinatie aan van vergunningen waarop de aanvraag om verlenging betrekking heeft. 

FM-VERGUNNINGEN 

Cl vergunning voor kavel A01 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

vergunning voor kavel A02 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

❑ vergunning voor kavel A03 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

❑ vergunning voor kavel A04 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

g] vergunning voor kavel A05 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

[j vergunning voor kavel A06 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

❑ vergunning voor kavel A07 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

❑ vergunning voor kavel A08 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

❑ vergunning voor kavel A09 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

A.2 Verbondenheidstoets 

Kruis hieronder de laatste op u betrekking hebbende verbondenheidstoets aan waarvan u bij het 
invullen van dit onderdeel van de aanvraag bent uitgegaan. 

Toelichting: 
Voor de verlenging van de vergunningen in 2017 heeft het Commissariaat voor de Media een 
verbondenheidstoets uitgevoerd voor alle toenmalige houders van FM-vergunningen. Als na deze 
datum voor de vergunninghouder geen verbondenheidstoets is uitgevoerd kunt ti deze optie 
aankruisen. Heeft de vergunninghouder deelgenomen aan een van de veilingprocedures, dan kunt u 
de laatste deelname aankruisen. 

Laatste verbondenheidstoets: 
tg Verlenging 2017 
❑ Veiling DAB+ laag 7 (2021) 
❑ Laatste verbondenheidstoets niet bekend* 
❑ Anders": 	  

* Indien uw laatste verbondenheidstoets niet bekend is, dient u onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2 
alsnog in te vullen. Waar bij onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2 staat dat wijzigingen moeten worden 
beschreven, dient u een volledige beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen aan 
te leveren. Waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot, alle beschrijvingen en documenten 
genoemd onder onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2. 
** Bijvoorbeeld in het kader van een handhavingsverzoek of een bestuurlijk rechtsoordeel van hot 
Commissariaat van de Media. 

In de navolgende vragen wordt uitgegaan van de door de aanvrager aangekruiste optie. 

Wilt u aangeven van welke FM-vergunning(en) voor landelijke of niet-landelijke commerciële radio de 
aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersonen reeds houder is? Vul hieronder 
de naam van de vergunninghouder(s) en de bijbehorende kavelnummer(s) in. 
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Naam (verbonden( vergunninghouder 

\--N\f\ 	\J 
1)-s,o,Lococp 

Toelichting: 
Van een met de vergunninghouder als één aan te merken rechtspersoon is sprake wanneer artikel 3 
van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep van toepassing is. Hierbij kan 
artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
relevant zijn. 

Artikel 3 Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep 

Twee of meer rechtspersonen worden als één rechtspersoon aangemerkt als een rechtspersoon direct 
of indirect zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft in één of meer rechtspersonen dat deze in 
belangrijke mate het beleid van die rechtspersoon of rechtspersonen kan bepalen of aanmerkelijke 
invloed heeft op de inhoud van dat beleid; of een natuurlijk persoon of groep van natuurlijke personen 
direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft in twee of meer rechtspersonen 
dat deze in belangrijke mate het beleid van die rechtspersonen kan bepalen of aanmerkelijke invloed 
heeft op de inhoud van dat beleid. 

Artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

Een dochtermaatschappij is een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn 
dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of 
samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen of een 
rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of 
aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of 
samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of 
ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen. 

Met een dochtermaatschappij wordt gelijk gesteld een onder eigen naam optredende vennootschap 
waarin de rechtspersoon of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuld-
eisers aansprakelijk is voor schulden. 

Artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch 
zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een 
groep zijn verbonden. 

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte van 
de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtsper-
sonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige verbonden 
instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en zeggenschapsverhou-
dingen, dient u 'ja' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten en 
de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. 
De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking 
commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 
a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 

jij JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 
gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 
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Ik stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 

❑ NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders van de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 
WI JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen en/of de 

verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder is 
dan een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten 
van de aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

❑ NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen 
en de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtsper- 
soon, zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of 
pandrecht is verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend? 
• JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie 
de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten 
heeft verleend, is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

r] NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan 
te merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan 
wie de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten 
heeft verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

d. De wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering 
van aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of 
de raad van commissarissen? 
❑ JA, de wijze van besluitvorming binnen het bestuur en/of de raad van commissarissen en/of de 

vergadering van aandeelhouders is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de 
algemene vergadering van aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene 
vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee. 

tg NEE, ik verklaar dat de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissaris-
sen en de vergadering van aandeelhouders NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheids-
toets. 

e. De samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager en/of (andere) personen 
aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen 
(procuratie)? 
❑ JA, de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen en/of (andere) personen aan wie 

en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen zijn 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur KvK-uittreksels, een kopie of kopieën van verleende geldige volmachten en kopieën 
van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering 
van aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene vergadering van aandeel-
houders van de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee. 

• NEE, ik verklaar dat de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager 
en/of (andere) personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende 
volmachten zijn gegeven om de aanvrager en met de aanvrager als éénwan te merken 
rechtspersoon te vertegenwoordigen NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

f. 	Het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of met de 
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aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen 
zijn? 
LET OP: 
Indien uw laatste verbondenheidstoets heeft plaatsgevonden bij de verlenging 2017 dan heeft u dit 
niet eerder aangegeven en moet u hieronder JA aankruisen en dient u een volledige beschrijving 
te geven van deze aspecten. 

JA, het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of 
rechtspersonen die met de aanvrager als één rechtspersoon zijn aan te merken, voor zover 
deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het doel en de feitelijke werkzaamhe-
den van de aandeelhouders van de aanvrager en/of rechtspersonen die met de aanvrager als 
één rechtspersoon aan te merken zijn, mee. 

9 Nee, Ik verklaar dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de 
aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon of rechtspersonen, voor 
zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, niet zijn gewijzigd sinds de laatste verbonden-
heidstoets. 

g. Bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een rechtspersoon 
die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de 
aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of via 
een dochter- of moedervennootschap radioprogramma's via de ether verzorgen of van plan zijn 
dat te doen? 
• JA, bestaande en/of voorgenomen overeenkomsten zijn gewijzigd. 

EN 
Ik stuur een kopie van de bestaande en voorgenomen overeenkomsten of, indien deze 
informatie niet is vastgelegd, een volledige beschrijving van alle aspecten hiervan toe. 

❑ NEE, ik verklaar dat bestaande en voorgenomen overeenkomsten NIET zijn gewijzigd sinds de 
laatste verbondenheidstoets. 

h. De beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, in 
het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of 
prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon? 
❑ JA, de beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de 

aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van 
preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon zijn 
gewijzigd. 
EN 
lk stuur kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de 
moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met 
betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of 
een natuurlijk persoon mee. 

g NEE, ik verklaar dat de beschermingsconstructies van de aanvrager en van de moedermaat- 
schappij van de aanvrager NIET zijn gewijzigd. 

1. Andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die de rechtspersoon van cie aanvrager, of 
een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon wordt 
aangemerkt, raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een 
rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan 
worden aangemerkt in de zin van artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commer-
ciële radio-omroep? 
tg JA, andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die van belang (kunnen) zijn voor de 

beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de 
aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van die banden toe. 

❑ NEE, ik verklaar dat GEEN andere dan cie onder a tot en met h bedoelde banden die van belang 
(kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de 
rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan warden aangemerkt zijn gewijzigd 
sinds de laatste verbondenheidstoets. 

A.2.2. Extra bij te voegen documenten 

LET OP: 
Als u onder A.2.1. bij één of meer onderdelen 'JA' heeft aangekruist, dient u in verband met de 
toetsing op verbondenheid, altijd de volgende extra documenten bij te voegen: 
a. een integrale nieuwe beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen die de 

vergunninghouder raken. De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, 
zodat kan worden nagegaan of sprake is van verbondenheid. De beschrijving bevat in elk geval de 
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toelichting op bijbehorende documenten, als bedoeld in A.2.1. onderdeel a tot en met i en bevat 
tevens een organogram waarin ook alle aandeelhouders boven de vergunninghouder zichtbaar 
zijn gemaakt tot aan de uiteindelijke belanghebbenden met een aanduiding wie de uiteindelijke 
belanghebbenden zijn, één en ander voorzien van alle relevante KvK-uittreksels. 
Toelichting; 
Do uiteindelijke belanghebbende van oen rechtspersoon (of andere organisatie) is een natuurlijk 
persoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of 
feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming. 

A.2.3. Ondertekening 

Naam van de vergunninghouder: 

! 
házani 	f,,nr•tin von ricanands Aio rt2mane Ao ,tornoinninnkniariar diu/n mr,ifraari inrfit2rtf An nnriortatecan*. 

5.1.2.e 

voeging van een recent 	 ouder dan een maand) uit het 
do geldende statuten aangetoond dat do indiener van do aanvraag, 

overeenkomst g de vertegenwoordigingsbepalingen uit dat register en die statuten, bevoegd is deze 
aanvraag namens de aanvrager in te dienen. 
Om aan te tonen dat de aanvraag bevoegd is ondertekend namens de aanvrager, kan het zijn dat u 
(recente) uittreksels van verschillende (tussenliggende) rechtspersonen uit het handelsregister en 
(geldende) kopieën van statuten van verschillende rechtspersonen dient te overleggen. 

NB: 
• ingevolge artikel 2, tweede lid, en artikel 3, eerste lid, dienen de aanvragen uiterlijk * (PM) tussen 

10 uur en 12 uur of tussen 14 uur en 16 uur te zijn ontvangen op de voorgeschreven wijze; 
• ingevolge artikel 2, vierde lid, dient de aanvrager slechts één aanvraag in, ook indien hij houder is 

van meer dan één FM-vergunning en aanspraak wenst te maken op verlenging van meer dan èén 
van deze vergunningen. 
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In ontvangst genomen 
door: 

Datum ontvangst: 

Betreft: 

Afgegeven door: 

Naam afzender 
(rechtspersoon): 

Opmerkingen: 

Handtekening: 

Handtekening ontvangst: 

/•(c 	
( 
  C C .3 

5.1.2.E 

/7- - 

Tijdstip ontvangst: 7(9 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

Bewijs van ontvangst 

BEWIJS VAN ONTVANGST (GRAAG IN TWEEVOUD INVULLEN EN ONDERTEKENEN) 	 Pagina 1 van 1 



Per Koerier 

Agentschap Telecom 
T.a.v. Projectteam verlengingen LCO 
Emmasingel 1 
9826 AH Groningen 

Amsterdam 
Freshficlds Bruckhaus Geringer LIP 
Strawlnskylaan 10 
1077 XZ Amsterdam 
Postbus 75299 
1070 AG Amsterdam 
T +31 20 485 7000 

5.'1.2.E 	(Rechtstreeks) 
F F31 20 517 7790 

5 1.2.E 	CQ freshftclds.com  
www.freshfields.com  

Doel» 
AN1S6831107/1 
Referentie 
133634.0072 FR 

11 februari 2022 

Agentschap Telecom 
Door: 
Datum / Tijdstip: 

/c) 

Freshfields Bruckhaus Deringer 

Geachte heer/mevrouw, 

Verlenging vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep conform de 
Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 Radio 
538 B.V., Radio 10 B.V. en Sky Radio Nederland B.V. 

Hierbij stuur ik u drie (3) binders bevattende de benodigde informatie inzake de aanvragen 
zoals hierboven genoemd namens ieder van Radio 538 B.V., Radio 10 B.V. en Sky Radio 
Nederland B.V. 

Graag verzoek ik u te tekenen voor ontvangst. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.E 
Practice support lawyer 

Tekenen voor ontvangst: 
. 	.2• E 

Freshfields Bnickhaus Du-lager LIP is een limit,t1 I lity padnérthiphigeieliieven iiittigeland en Wekt ondeitegbizadenutninie 0C334789 onder toezicht 
van de Snlicitors Regutation Authority. KvK 34368197. Voor informatie met betrekking tot relevante regelgeving verwijzen wij naar 
www.freshrietels.com/sapport/legalnotIce.  
Een lijst met de namen van leden (en van niet-leden die als partners worden aangemerkt) van Freshficlds Bruckhaus Deringer LIP ligt ter inzage op de plaats 
van vestiging 100 Bishopsgate, London EC2P 2SR en op het bovenvermelde adres. Een verwijzing naar een partner houdt in een lid, een consultant of een 
wriknenter die een gelijkwaardige positie bekleedt cn gelijkwaardige professionele kwalificaties heeft, van Fraltrields Bruckitaus Deringer LLP ot van een aan 
haar gelieerde vennootschap of entiteit. Aan bet kantoor van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP in Amsterdam zijn advocaten. notarissen. belastingadviseurs 
en solicitors verbonden. 

Bankrekening: 
Su; Beh Derdengld Preildields Bruckhaus Deringer LLP, ABN AMRO Bank N.Y., IRAN: NL14ABNA0756049947, BIC: ABNANL2A 



••• 
• • • 
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Van: 
Radio 538 B.V. 
p/a de heer5.1 .2.E 
Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam radio- omroepvergtinnitl en 
Emmasingel 1 

9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A06 (analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 

conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de 

Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

ierband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 

termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om cie vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 

frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 

commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 

daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

Ne verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 

dit schrijven. 



Radio 538 B.V. Radio 538 B.V. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr.~›  
5.1.2.E 	ktalparietwork.com  / 	 of onze betrokken notaris, 
5.1.2.E 	-Areshfiolds.com  /5.1.2.E 
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Van: 

Radio 538 B.V. 
p/a de heer 5.1.2.g 

Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 
Emrnasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 

vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A06 (analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 
conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de 
Regelfrig). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LIP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 
ierband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 
termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 

frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 
commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

,/Ve verwijzen ti graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 
dit schrijven. 



Radio 538 B.V. Radio 538 B.V. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. 5.1.2.E 
5.1 .2.E 	"(34alpanotwork.com  / 5.1 .2.e 	) of onze betrokken notaris, 5.1 .2.E 
5.1.2.E 	Mroshbolds.com  /5.1.2.e 
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Van; 
Radio 538 B.V. 
p/a de heer 5.1.2.E 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 

vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A06 (analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 
conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de 

Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LIP, gevraagd 0111 ons te 

assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 
ierbanci hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 

termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 
frequentieruimte zoals opgenomen in ar tikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 

commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen, 

I/Ve verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 
dit schrijven. 



iloogaehtendr\ 

Radio 538 B.V. Radio 538 B.V. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. 5.1.2.E 
5.1.2.E (taipanetwork.com  /5.1  -2-e 	of onze betrokken notaris,5. 1.2.E 
5.1.2.E 	(ofreshfields.com  /5.1.2.e 
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Van: 
Radio 538 B.V. 
p/a de heer 5.1.2.E 

Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

AGENTSCirAP TELECOM /0N 
HEG. NR. 
DOSSIO4 

cgtuto 	1 1 FEB 2022 

ROUTING ORIUINEEL 	ARCHIrF =   

6We 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A06 (analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 

conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de 

Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 

assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

eerband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 

termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 

frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 

commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 

daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 

3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen In termijnen te mogen betalen. 

,Ne verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 

dit schrijven. 



Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr.5.1 .2 
talpanetwork.com  /6.1.2.e 	of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 

5.1.2. 	freshf ielcis.com  ,5.1.2.e 
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5.1.2.E 	5.1111E 
Radio 538 B.V. 	 Radio 538 B.V. 



Van: 
Radio 538 B.V. 
p/a de heer 5.1 .2.E 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

Aan: 
Agentschap Telecom, 
t.a.v. Projectteam verlengingen LCO 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen. 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 
kavel A06 	(analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 

A.1. 

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van mijn FM-vergunning(en), voor 
de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025 en, om verlening van een daaraan 
ingevolge voetnoot HOL007 van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppelde vergunning voor 
digitale radio-omroep voor do periode van 1 september 2022 tot en mot 31 augustus 2025. Ik kruis 
mijn vergunning(en) aan in onderstaande tabel. 

Kruis de relevante combinatie aan van vergunningen waarop de aanvraag om verlenging betrekking heeft .  

FM-VERGUNNINGEN 
vergunning voor kavel A01 en een vergunning voor digitale radio-omroep In allotment 11C 
vergunning voor kavel A02 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotmont 11C 
vergunning voor kavel A03 en een vergunning voor digitale radio-omroep In allotmont 11C 
vergunning voor kavel A04 en een vergunning voor digitale radio-omroep In allotment 11C 
vergunning voor kavol A05 en een vergunning voor digitale radio-omroep In allotment 11C 

X vergunning voor kavel A06 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 
vergunning voor kavel A07 en oen vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 
vergunning voor kavel A08 en een vergunning voor digitale radio-omroep In allotment 11C 
vergunning voor kavel A09 en een vergunning voor digitale radio-omroep In allotment 11C 

A.2 Verbondenheidstoets 

Kruis hieronder de laatste op u betrekking hebbende verbondenheidstoets aan waarvan u bij het 
invullen van dit onderdeel van do aanvraag bont uitgegaan. 

Toelichting: 
Voor de verlenging van de vergunningen in 2017 heeft het Commissariaat voor de Media een 
verbondenheidstoets uitgevoerd voor alle toenmalige houders van FM-vergunningen. Als na deze 
datum voor de vergunninghouder geen verbondenheidstoets is uitgevoerd kunt u deze optie 
aankruisen. Heeft de vergunninghouder deelgenomen aan een van de vellingprocedures, dan kunt u 
de laatste deelname aankruisen. 

Laatste verbondenheidstoets: 
Verlenging 2017 

X Veiling DAB+ laag 7 (2021) 
Laatste verbondenheidstoets niet bekend' 
Anders": 

' Indien uw laatste verbondenheidstoets niet bekend is, dient u onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2 alsnog 
in to vullen. Waar bij onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2 staat dat wijzigingen mooten warden beschreven, 
dient u een volledige beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen aan te leveren. 
Waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot, alle beschrijvingen en documenten genoemd onder 
onderdeel A,2.1 en onderdeel A.2.2. 
" Bijvoorbeeld in het kader van een handhavingsverzoek of een bestuurlijk rechtsoordeel van het 
Commissariaat van de Media. 

Wilt u aangeven van welke FM-vergunning(en) voor landelijke of niet-landelijke commerciële radio de 
aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersonen reeds houder is? Vul hieronder de 
naam van de vergunninghouder(s) en de bijbehorende kavelnummer(s) in. 
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Radio 538 B.V. (analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 kavel A06 

2 
3 
4 

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte 
van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden  
rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige 
verbonden instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen, dient u 'ja' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten 
en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. De 
beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 
JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 
gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 

Ik stuur een kopie van do geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 
X 	NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 

JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen 
en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één 
aan te merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder is dan 
een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de 
aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

X NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en 
de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, 
zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is 
verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend? 

JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

X NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
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d. De wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van 
aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raad 
van commissarissen? 

JA, de wijze van besluitvorming binnen het bestuur en/of de raad van commissarissen en/of de 
vergadering van aandeelhouders is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de 
algemene vergadering van aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene 
vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee. 

X NEE, ik verklaar dat de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van 
commissarissen en de vergadering van aandeelhouders NIET is gewijzigd sinds de laatste 
verbondenheidstoets. 

e. De samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager en/of (andere) personen 
aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen 
(procuratie)? 
X JA, de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen en/of (andere) personen aan wie 

en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen 
zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur KvK-uittreksels, een kopie of kopieën van verleende geldige volmachten en kopieën van 
overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van 
aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene vergadering van aandeelhouders van 
de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee. 
NEE, ik verklaar dat de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager 
en/of (andere) personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende 
volmachten zijn gegeven om de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon te vertegenwoordigen NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

f. Het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn? 
LET OP: 
Indien uw laatste verbondenheidstoets heeft plaatsgevonden bij de verlenging 2017 dan heeft u dit 
niet eerder aangegeven en moet u hieronder JA aankruisen en dient u een volledige beschrijving 
te geven van deze aspecten. 

JA, het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of 
rechtspersonen die met de aanvrager als één rechtspersoon zijn aan te merken, voor zover 
deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het doel en de feitelijke 
werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager en/of rechtspersonen die met de 
aanvrager als één rechtspersoon aan te merken zijn, mee. 

X 	Nee, Ik verklaar dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de 
aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon of rechtspersonen, voor 
zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, niet zijn gewijzigd sinds de laatste 
verbondenheidstoets. 

g. Bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een rechtspersoon 
die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de 
aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of 
via een dochter- of moedervennootschap radioprogramma's via de ether verzorgen of van plan 
zijn dat te doen? 
X JA, bestaande en/of voorgenomen overeenkomsten zijn gewijzigd. 

EN 
Ik stuur een kopie van de bestaande en voorgenomen overeenkomsten of, indien deze 
informatie niet is vastgelegd, een volledige beschrijving van alle aspecten hiervan toe. 
NEE, ik verklaar dat bestaande en voorgenomen overeenkomsten NIET zijn gewijzigd sinds de 
laatste verbondenheidstoets. 

h. De beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, in het 
bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of 
prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon? 

JA, de beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, 
in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente 
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A.2.3. Ondertekening 

5 Naam van de vergunninghouder: 	.1 

Handtekening: 

aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon zijn 
gewijzigd. 
EN 
lk stuur kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de 
moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met 
betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of 
een natuurlijk persoon mee. 

X NEE, ik verklaar dat do beschermingsconstructies van do aanvrager en van de 
moedermaatschappij van de aanvrager NIET zijn gewijzigd. 

i. Andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die de rechtspersoon van de aanvrager, of 
een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon 
wordt aangemerkt, raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van 
een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan 
worden aangemerkt in de zin van artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking 
commerciële radio-omroep? 
X JA, andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die van belang (kunnen) zijn voor de 

beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de 
aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van die banden toe. 
NEE, Ik verklaar dat GEEN andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die van belang 
(kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de 
rechtspersoon van do aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd sinds 
de laatste verbondenheidstoets. 

A.2.2. Extra bij te voegen documenten 

LET OP: 
Als u onder A.2.1. bij één of meer onderdelen 'JA' heeft aangekruist, dient u in verband met 
de toetsing op verbondenheid, altijd de volgende extra documenten bil te voegen: 
a. oen integrale nieuwe beschrijving van de eigondoms- en zoggonschapsverhoudingen dio de 

vergunninghouder raken. De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat 
kan worden nagegaan of sprake is van verbondenheid. De beschrijving bevat in elk geval de 
toelichting op bijbehorende documenten, als bedoeld in A.2.1. onderdeel a tot en met I en bevat 
tevens een organogram waarin ook alle aandeelhouders boven de vergunninghouder zichtbaar 
zijn gemaakt tot aan de uiteindelijke belanghebbenden met een aanduiding wie de uiteindelijke 
belanghebbenden zijn, één en ander voorzien van alle relevante KvK-uittreksels. 
Toelichting: 
De uiteindelijke belanghebbende van een rechtspersoon (of andere organisatio) is een natuurlijk 
persoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of 
feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming. 

Naam en functie van degene die namens de veraunninohouder deze aanvraag indient en ondertekent: 

1•2.E5 1  2 E 
Bij deze aanvraag wordt door bijvoeging van een recent uittreksel (niet ouder dan een maand) uit het 
handelsregister en een kopie van de geldende statuten aangetoond dat de indiener van de aanvraag, 
overeenkomstig de vertegenwoordigingsbepalingen uit dat register en die statuten, bevoegd is deze 
aanvraag namens de aanvrager in te dienen. 
Om aan te tonen dat de aanvraag bevoegd is ondertekend namens de aanvrager, kan het zijn dat u 
(recente) uittreksels van verschillende (tussenliggende) rechtspersonen uit het handelsregister en 
(geldende) kopieën van statuten van verschillende rechtspersonen dient te overleggen. 
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Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

2h 

Slam! B.V. 
t.a.v. de 5.1.2.e 
Postbus 34 
1400 AA BUSSUM 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.nl  
infoelagentschaptelecom,n1 

Contactpersoon 
5.1.2.e 
T (050) 587 74 44 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8289250 

Datum 25 januari 2022 	 Uw kenmerk 

Betreft Ontvangstbevestiging aanvraag 
Bijlagen 

Geachte heren 5.1.2.e 

Op vrijdag 21 januari 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor de verlenging van 
uw vergunning voor kavel A05 als bedoeld in de Regeling verlenging en 
digitalisering ten behoeve van landelijke commerciële radio-omroep 2021. Uw 
aanvraag is geregistreerd onder nummer 8289195. 

Uw aanvraag wordt door het aanvraagteam beoordeeld. Over de uitkomst hiervan 
ontvangt u schriftelijk bericht na het sluiten van de aanvraagtermijn.1  

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Projectteam verlengingen via (050) 587 74 44 of per e-mail via 
veriengingen«bagentschaptelecom.nl. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze. 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
Agentschap Telecom 

'Aanvragen kunnen tot 15 februari 2022 worden ingediend (artikel 2, tweede lid, van de Regeling). 
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Radio 538 B.V. 
t.a.v. si 2 E 
Postbus 2538 
1200 CM HILVERSUM 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.n1 
info.Dagentschaptelecom.n1 

Contactpersoon 
5 "I 2 f 

T (050) 587 7444 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8293430 

Datum 14 februari 2022 	 Uw kenmerk 

Betreft Ontvangstbevestiging aanvraag 
Bijlagen 

Geachte heer 5.12&, 

Op vrijdag 11 februari 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor de verlenging 
van uw vergunning voor kavel A06 als bedoeld in de Regeling verlenging en 
digitalisering ten behoeve van landelijke commerciële radio-omroep 2021. Uw 
aanvraag is geregistreerd onder nummer 8293139. 

Uw aanvraag wordt door het aanvraagteam beoordeeld. Over de uitkomst hiervan 
ontvangt u schriftelijk bericht na het sluiten van de aanvraagtermijn.1  

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Projectteam verlengingen via (050) 587 74 44 of per e-mail via 
verlengingenPagentschaptelecom.nl. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

5.1.2.E 
5.1 .2.e 
Agentschap Telecom 

Aanvragen kunnen tot 15 februari 2022 worden ingediend (artikel 2, tweede lid, van de Regeling). 
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AANTEKENEN 
Radio 538 B.V. 
t.a.v. de heer 51.2 e 
Postbus 2538 
1200 CM HILVERSUM 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 Al Groningen 
T (050) 507 74 44 
F (050) 587 74 00 
www agentschaptelecom.ni 
In(o0agentschaptelecom.nl 

Agentschap Telecom 
't 	J 	Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

> Retouradres Postbus 450 9700 Al. Groningen 

Contactpersoon 
5.1.2.e 
T (050) 507 7444 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8298231 

Datum 22 maart 2022 
Betreft Verzuimherstel aanvraag 

Geachte heert1';'2:é 

Op 11 februari 2022 heb ik uw aanvraag namens Radio 538 B.V. ontvangen voor 
de verlenging van een FM-vergunning en de verlening van een daaraan 
gekoppelde DAB-vergunning als bedoeld in de Regeling verlenging en 
digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (hierna: de Regeling). Bij 
brief van 14 februari 2022, met kenmerk AT-EZK/8291713, heb ik de ontvanast 
van uw aanvraag bevestigd. 

Ik kan uw aanvraag echter nog niet in behandeling nemen, omdat uw aanvraag 
niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Regeling. 

Met betrekking tot de volgende punten (met verwijzing naar de betreffende 
artikelen van en/of bijiage(n) bij de Regeling) is uw aanvraag niet compleet. 
Hieronder is aangegeven hoe u deze verzuimen kunt. herstellen. 

A.2 Verbondenheidstoets (overzicht FM-vergunningen) 

In onderdeel A.2 van het modelaanvraagformulier dient u aan te geven 
van welke FM-vergunningen) voor landelijke of niet-landelijke 
commerciële radio de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersonen reeds houder is. Daarvoor dient u in het overzicht 
de naam van de vergunninghouder(s) en de bijbehorende 
kavelnummer(s) in te vullen. 

In het overzicht van dit onderdeel heeft u alleen de FM-vergunning (kavel 
A06) van de aanvrager opgegeven. Dit is niet voldoende. U dient ook de 
bestaande FM-vergunningen voor landelijke of niet-landelijke commerciële 
radio van met de aanvrager als één aan te merken rechtspersonen op te 
geven. 

U kunt dit verzuim herstellen door in het overzicht van dit onderdeel 
alsnog de bestaande FM-vergunningen voor landelijke of niet-landelijke 
commerciële radio van met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersonen op te geven. 

Uw kenmerk 

Bijlagen 
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Datum 
22 maart 2072 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8298231 

A.2.1, onder e (volmachten) 

Bij onderdeel A.2.1, onder e, van uw aanvraagformulier heeft u opgave 
gedaan van twee bestuursbesluiten van 10 februari 2022 en deze ook 
bijgevoegd (bijlage 6 en 7 van uw aanvraag). 

Bil deze bestuursbesluiten wordt aan ieder van de herer5. 
5.1.2.e 	- bovenop hun bestaande procuratie en ingeschreven bij de 
KvK - een aanvullende procuratie verleend om Radio 538 B.V. zelfstandig 
te kunnen vertegenwoordigen in de "Aanvraagprocedure". 

Deze bestuursbesluiten voor aanvullende procuratie zijn ondertekend door 
de bestuurder van Radio 538 B.V., namelijk Taloa Network B.V. Namens 
Talpa Network B.V. hebben de heren5.1.2.e 	de 
bestuursbesluiten ondertekend. 

U heeft een KvK-ulttreksel bijgevoegd van Talpa Network B.V. Daaruit 
volgt dat Taloa Network B.V. drie bestuurders heeft, namelijk de heren 

5.1.2.e 	 Bij elk van deze bestuurders staat 
als aantekening dat zij de volgende bevoegdheid hebben: "Gezamenlijk 
bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)". 

Omdat u de statuten van Talpa Network B.V. niet bij de aanvraag heeft 
gevoegd, kan ik niet controleren door hoeveel bestuurders Talpa Network 
B.V. vertegenwoordigd dient te worden. 

Het is daarom niet na te gaan of deze bestuursbesluiten namens Talpa 
Network B.V. bevoegd zijn ondertekend. 

U kunt dit verzuim herstellen door de statuten van Talpa Network B.V. te 
overleggen waaruit blijkt dat de heren5.1.2.e 	bevoegd zijn 
om de bestuursbesluiten te ondertekenen dan wel nieuwe bestuurs-
besluiten te overleggen die zijn ondertekend door alle bestuurders van 
Talpa Network B.V. 

Verzuimherstel 
Ik stel u in de gelegenheid om bovengenoemde verzuimen te herstellen, zodat ik 
uw aanvraag alsnog in behandeling kan nemen.' Uiterlijk 5 april 2022 dienen 
de gegevens per aangetekende post dan wel door middel van persoonlijke 
overhandiging te zijn ingediend bij: 

Agentschap Telecom 
Ter attentie van: Projectteam verlengingen, 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen? 

Persoonlijke overhandiging kan op werkdagen enkel tussen 10.00 en 12.00 uur en 
tussen 14.00 en 16.00 uur plaatsvinden.' 

Mocht ik de gevraagde gegevens op 5 april 2022 niet hebben ontvangen, dan 
kan ik besluiten de aanvraag niet te behandelen.4  

1 Artikel 6, eerste lid, van de Regeling, 

2 Artikel 6, tweede lid, van de Regeling. 

3 Artikel 6, derde lid, juncto artikel 2, derde lid, van de Regeling. 

' Artikel 6, vierde lid, van de Regeling. 
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Datum 
22 maart 2022 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8298231 

Betaling eenmalig bedrag 
U verzoekt mij in uw aanvraag van 11 februari 2022 om toestemming - op grond 
van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting 
van artikel 3 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-
omroep 2021 - het verschuldigde eenmalige bedrag voor kavel A06 in termijnen 
te mogen betalen. Op dit verzoek zal ik u binnenkort bij brief nader informeren. 

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Projectteam verlengingen via (050) 587 7444 of per e-mail via 
verienninnenacientschalatelecom.nl. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

Agentschap Telecom 

Pagina 3 van 3 



Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

Ontvangst- / Afgiftebewijs 

In ontvangst genomen 
door: 5.1.2.E 

Datum ontvangst: 

Tijdstip ontvangst: 

Betreft: 

(L 	o C.k(_\1 

Afgegeven door: 

Naam afzender 
(rechtspersoon): 

Opmerkingen: 

Handtekening: 

eHandtekening o ► ••• 

eQ_(s. 

5.1.2.E 

ONTVANGST- ArGIFTEDEWIJS (GRAAG IN TWEEVOUD INVULLEN EN ONDERTEKENEN) Pagina i Veil 



Agentschap Telecom 
T.a.v. Projectteam verlengingen LCO 
Emmasingel 1 
9826 AH Groningen 

Per Koerier Amsterdam 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 
Strawinskylaan 10 
1077 XZ Amsterdam 
Postbus 75299 
1070 AG Amsterdam 
T +31 20 485 7000 

	

5.1.2.E 	(Rechtstreeks) 
F +31 20 517 7790 

	

E 5.1.2.E 	ROtreshfields.com  
wsvw.freslitields.cona 

Doe ID 
F,UROPE-LEGAL-25749437311 
Referentie 
133634-0072 FR 

1 april 2022 

Freshfields Bruckhaus Deringer 

Geachte heer/mevrouw, 

Verzuimherstel verlenging vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep 
conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 
2021- Radio 538 B.V. 

Hierbij stuur ik u de benodigde informatie inzake de aanvraag zoals hierboven genoemd voor 
Radio 538 B.V. 

Graag verzoek ik u te tekenen voor ontvangst. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2~ 
Pructice support lawyer 

Tekenen voor ontvangst: 

Agentschap Telecom 
Door: 	5.1.2.E 
Datum / Tijdstip: v t e, ct .__ (-2,2 t 	C. e...s.V 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP is een lindied 	padnership ingeschreven in Engeland en Wales onder registratienummer 0C334189 onder toezicht 
van tig Soligituts ~Wims Authurity. KvK 34368197. Voor informatie met betrekking tot relevante regelgeving verwijzen wij naar 
www.freshfields.com/supportilegalnotice.  

Een lijst met de namen win leden (en van niedleden die als parmers worden aangemerkt) van Freshfields Braad:haus nering« til' ligt ter inzage op de plaats 
van vestiging 100 Bishopsgate, London EC2P 2SR en op het bovenvermelde adres. Een verwijzing naar een partner houdt in een lid, een consultant of een 
werknemer die een gelijkwaardige positie bekleedt en gelijkwaardige professionele kwalificaties heeft. van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP of van een aan 
haar gelieerde vennootschap& entiteit. Aan het kantoor van Freshfields Bruckhaus (»rinser LLP in Amsterdam zijn advocaten, notarissen, belastingadviseurs 
en solicitors verbonden. 

Bankrekening: 
Stg Belt Derdeogld Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, ABN AMRO Bank N.V., MAN: NLI4ABNA0256049947, BIC: ABNANL2A 



REG. NR. 
DOSSIER 

A.40k052 

DATUM 0 4 APR 2022 

AGENTSCHAP TELECODA 1 GN 

ROUTING ORIGINEEL ARCHIEF 

• • • 
••• 
• • • 
• 

Van: 
Radio 538 B.V. 
p/a de heer 5.1.2.E 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam verlengingen 
Ernmasingel 1 
9726 All Groningen 

Hilversum, 31 maart 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Met referte aan uw schrijven van 22 maart 2022 betreffende de mogelijkheid om verzuim inzake de 
aanvraag voor verlenging van de vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A06 (analoog) 
5055303 en (digitaal) 7371833 conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële 
radio-omroep 2021 te herstellen, berichten wij u graag als volgt. 

A.2. Verbondenheidstoets (overzicht FM-vergunningen) 

Bijgaand sturen wij u de ontbrekende gegevens inzake de FM-vergunningen van de met Radio 538 B.V. 
als één aan te merken rechtspersoon toe zoals op te nemen in artikel A.2 van het aanvraagformulier. 

Houder FM-vergunning 
	

Kavel 
Radio 10 B.V. 	 A07 
Sky Radio Nederland B.V. 	 A01 (Sky Radio) 

Sky Radio Nederland B.V. 	 A02 (Radio Veronica) 

Voor de volledigheid voegen wij ook een vervangende pagina 2 toe van de eerder door ons verstuurde 
aanvraag met het verzoek om de eerder ingeleverde 20  pagina van de aanvraag te vervangen met 
bijgaande pagina. 

A.2.1. onder e (volmachten) 

Bijgaand sturen wij u de statuten van Talpa Network BN. Een uittreksel uit het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel voor Talpa Network B.V. was al bijgevoegd bij onze originele aanvraag. Uit het 



uittreksel, gecombineerd met de statuten, volgt dat Talpa Network B.V. rechtsgeldig kan worden 
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend. 

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. s 12 E 

@talpanetwork.com  /5.1.2.e 	of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 

5.1.2.E 	Qgfreshfields.com  / 5.1.2.e 

Met vriendelijke groet, namens Radio 538 B.V. 

5.1.2.E 
5.1.2.E 
Director Business Affairs 

Talpa Network 



Sky Radio Nederland B.V. (analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 kavel A01 

2 
	

Sky Radio Nederland B.V. (analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 kavel A02 

Radio 538 B.V. 
Radio 10 B.V. 

(analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 
analoog) 6815880 en (digitaal) 7371835 

kavel A06 
kavel A07 

3 
4 

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte 
van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden  
rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige 
verbonden instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen, dient u 'ja' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten 
en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. De 
beschrijving moet inzicht geven In alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid Is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld In artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 
Cl JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 

gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 

lk stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 
X 	NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over do aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 
❑ JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen 

en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één 
aan te merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder Is dan 
een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de 
aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

X NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en 
de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheldstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, 
zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is 
verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend? 
H JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

X NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager a►s één aan te 
merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
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Van: 

Radio 538 B.V. 

P/a de heer 5.1.2.E 
Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam verlengingen 

Emmasingel 1 

9726 AH Groningen 

Hilversum, 31 maart 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Met referte aan uw schrijven van 22 maart 2022 betreffende de mogelijkheid om verzuim inzake de 
aanvraag voor verlenging van de vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A06 (analoog) 

5055303 en (digitaal) 7371833 conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële 

radio-omroep 2021 te herstellen, berichten wij u graag als volgt. 

A,2. Verbondenheidstoets (overzicht FM-vergunningen) 

Bijgaand sturen wij u de ontbrekende gegevens inzake de FM -vergunningen van de met Radio 538 B.V. 

als één aan te merken rechtspersoon toe zoals op te nemen in artikel A.2 van het aanvraagformulier. 

Houder FM-vergunning 
	

Kavel 

Radio 10 B.V. 	 A07 

Sky Radio Nederland B.V. 	 A01 (Sky Radio) 

Sky Radio Nederland B.V. 	 A02 (Radio Veronica) 

Voor de volledigheid voegen wij ook een vervangende pagina 2 toe van de eerder door ons verstuurde 

aanvraag met het verzoek om de eerder ingeleverde 2e  pagina van de aanvraag te vervangen met 

bijgaande pagina. 

A.2.1. onder e (volmachten) 

Bijgaand sturen wij u de statuten van Talpa Network B.V. Een uittreksel uit het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel voor Talpa Network B.V. was al bijgevoegd bij onze originele aanvraag. Uit het 



uittreksel, gecombineerd met de statuten, volgt dat Talpa Network B.V. rechtsgeldig kan worden 
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend. 

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr.51 2  E 

5.1.2.E 	@talpanetwork.com  /5.1.2.E 	) of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 

5.1.2.E 	@freshfields.com  15.1.2.E 	). 

Met vriendelijke groet, namens Radio 538 B.V. 

5.1.2.E 
5.1.2.E 
Director Business Affairs 
Talpa Network 



Sky Radio Nederland B.V. (analoog) 5055301 en (digitaal) 7371828 kavel A01 

2 
	

Sky Radio Nederland B.V. (analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 kavel A02 

Radio 538 B.V. 
Radio 10 B.V. 

(analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 
analoog) 6815880 en (digitaal) 7371835 

kavel A06 
kavel A07 

3 
4 

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte 
van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden  
rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige 
verbonden instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen, dient u la' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten 
en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. De 
beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 
ti JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 

gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 

ik stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 
X 	NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 
[1 JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen 

en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één 
aan te merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder Is dan 
een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de 
aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

X 	NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en 
de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, 
zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht Is 
verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend? 
ti JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

X NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

EUROPE-LEGAL-254893132/1 133634.0077 



Radio 538 B.V. 
t.a.v. de heer5.1.21 
Postbus 2538 
1200 CM HILVERSUM 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.n1 
infoelagentschaptelecom.n1 

Contactpersoon 
12.E 

T (050) 587 7444 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8304206 

Datum 5 april 2022 	 Uw kenmerk 

Betreft Ontvangstbevestiging aanvulling aanvraag 
Bijlagen 

Geachte heer fi 2.E 

Met mijn brief van 22 maart 2022, kenmerk AT-EZK/8298231, heb ik aangegeven 
dat ik uw aanvraag namens Radio 538 B.V. nog niet in behandeling kon nemen, 
omdat deze niet voldeed aan de gestelde eisen uit de Regeling verlenging en 
digitalisering ten behoeve van landelijke commerciële radio-omroep 2021 (hierna: 
de Regeling). Daarbij heb ik aangegeven op welke punten uw aanvraag niet 
compleet was en heb ik aangegeven hoe u deze verzuimen kunt herstellen. Ik heb 
van u aanvullende gegevens op 1 april 2022 ontvangen. 

Ik toets nu of ik uw aanvraag wel in behandeling kan nemen. Daarbij bekijk ik of 
uw aanvraag voldoet aan de in de Regeling gestelde eisen. Dit neemt enige tijd in 
beslag. Over de uitkomst hiervan ontvangt u nader schriftelijk bericht. 

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Projectteam verlengingen LCO via (050) 587 7444 of per e-mail via 
verlengingen0agentschaptelecom.nl. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

Agentschap Telecom 

Pagina 1 van 1 



. <2-6 	(/ C/7>C Tijdstip ontvangst: 

In ontvangst genomen 
door: 

Datum ontvangst: 7/- 2 - 20;<?. 

Betreft: 

Afgegeven door: 

Naam afzender 	b';4)  
(rechtspersoon): _ 	C  

ct,/,-e- 5. 1 .2.E 

.f4 ("c  

5.1.2.E 
5.1.2.E5.1 

Opmerkingen: 

Handtekening: 

Handtekening ont 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

Bewijs van ontvangst 

BEWIIS VAN ONTVANGST (GRAAG IN TWEEVOUD INVULLEN EN ONDERTEKENEN) 	 Pagina 1 van 1 



Per Koerier 

Agentschap Telecom 
T.a.v. Projectteam verlengingen LCO 
Errunasingcl 1 
9826 AH Groningen 

Amsterdam 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 

Suaswinakylaan 10 
1077 XZ Amsterdam 
Postbus 75299 
1070 AG Amsterdam 
T +31 20 415 7000 

(Rechtstreeks) 
F +31 20 517 7790 
E 5.1.2.E 	freshfield.c.com  
www.freshfields.com  

Doe ID 
MI35891107/1 
Referentie 
133634-0072 FR 

11 februari 2022 

Freshfields Bruckhaus Deringer 

Geachte heer/mevrouw, 

Verlenging vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep conform de 
Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 Radio 
538 B.V., Radio 10 B.V. en Sky Radio Nederland B.V. 

Hierbij stuur ik u drie (3) binders bevattende de benodigde informatie inzake de aanvragen 
zoals hierboven genoemd namens ieder van Radio 538 B.V., Radio 10 B.V. en Sky Radio 
Nederland B.V. 

Graag verzoek ik u te tekenen voor ontvangst. 

Met vriendelijke aroet. 

5.1 .2• E 
Practice support lawyer 

Tekenen voor ontvangst; 

Agentschap Telecom 
Door: 
Datum / Tijdstip: 

5.1.2.E 

5.1 .2.E 
Freshfields Bruelchaus Deringer LLP is een ihnitestittibility partnership ingeschreven in Engeland os Wales onder registratienummer 0C334789 onder toezicht 
van de Rolicitorx Reettlation Anthority, KvK 34i68197. Voor informatie met betrekking tot relevante regelgeving verwkiren wij naar 
www.froshfieblt eorn/stipportilegalnotiet. 

Een lijst met de namen van leden (en van niet-leden die als partners worden aangemerkt) van Freshfields Bruckhaus Veringer LIP ligt ter inzage op de plaats 
van vestiging 100 Dishopsgate, Londen EC2P 2Sle en ep het bovenvermelde adres. Een verwijzing naar een partner houdt in een lid, een consultant of een 
werknemer die een gelijkwaardige positie bekleedt en gelijkwaardige professionele kwalificaties heft, van Freshfields Baickhaus Deringer LIP of van een aan 
haar gelieerde vennootschap of entiteit. Aan het kantoor van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP is Amsterdam zijn advocaten, notarissen, belastingadviseurs 
en solleitors verbonden. 
Bankrekening: 
Stg Beh De.rdengld FreAfields Bruckhaus Dcringer 1,1,P, ABN AMRO Ponk N.V., MAN: N1,14ABNA0256049947, MC; AISNANL2A 



DATUM 	t 1  FE 2022 

• • • 
•••  
• • • 

Van: 
Radio 10 B.V. 

p/a de heer 
Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 

Emmasingel 1 
9725 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie t ,  ipg90.,:de ganvrig!gyoor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A07 (analoog) 6815880 en (digitaal) [73718351 

conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de 

Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

verband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 

termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning to verlengen. Zoals eerder kenbaar 

gemaakt zijn wij het oneens met dc hoogte van de bedragen voor het gebruik van dc desbetreffende 
frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 

commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 

wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

Ne verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 
dit schrijven. 



Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr.5.1 2. E 
5.1 .2.E (. :talparietwork.coni / 5.1.2.E 	) of onze betrokken notaris,5.1.2.E 

@freshfields.corn / 

Radio 10 8.V. 	 Radio 108.V. 
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• • • 
• • • 
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Van: 
Radio 10 B.V. 

lila de heer 5.1.2-E 
Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- nmroepvergunningen 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A07 (analoog) 6815880 en (digitaal) [7371835) 
conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de 

Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, l-reshtields t3ruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

eerband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 

termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 

gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 
frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 

commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

Ne verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 
dit schrijven. 



Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. 5.1 .2.E 
5.1.2.E 	--, taipanetworh.corn / 	 of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 
5.1.2.E 	 .--,.).frebiltiettis.(..-um 

Radio 10 LI.V. 	 Radio 108.V 
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Van: 
Radio 10 B.V. 

p/a de heer 5.1.2.E 
Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde documentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A07 (analoog) 6815880 en (digitaal) [7371835) 

conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de 

Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 
assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 

eerband hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 

termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens met de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 
frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 

commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling). Voor cie volledigheid wordt deze aanvraag 
daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 

wij op wend van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

Ne verwijzen u graag naar de Inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 
dit schrijven. 



Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. 

	

5.1.2.E 	ftalpanetwork.com  /5.1.2.E 	of onze betrokken notaris, 5.1 2 

	

5.1.2.E 	,ifreshfields,com 5.1.2.E 	). 

Radio 10 B.V. 

5.1.2.E 



AZIWTS614AILE 

DOSSER 

DATUM 	11;FEB 20  
ilotrriINIORIGINEEL  ARÓRIEF 

1111•• 
••• 
• 0• • 

Van: 

Radio 10 B.V. 
p/a de heer5.1.2.E 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam radio- omroepvergunningen 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 10 februari 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Hierbij sturen wij u de benodigde Ocumentatie toe inzake de aanvraag voor verlenging van de 
vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A07 (analoog) 681.5880 en (digitaal) [73718351 

conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (de 
Regeling). 

Wij hebben het kantoor van onze notaris, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, gevraagd om ons te 

assisteren bij het opstellen van deze aanvraag en het verzamelen van de benodigde informatie in 
terhand hiermee. 

We hebben de vereiste waarborgsom conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Regeling reeds 
overgemaakt op het in artikel 4 lid 2 van de Regeling genoemde rekeningnummer binnen de gestelde 

termijn. 

We onderschrijven de noodzaak en de beslissing om de vergunning te verlengen. Zoals eerder kenbaar 
gemaakt zijn wij het oneens niet de hoogte van de bedragen voor het gebruik van de desbetreffende 

frequentieruimte zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke 
commerciële radio-omroep 2021 (de Regeling Betaling), Voor de volledigheid wordt deze aanvraag 

daarom ingediend onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren. Daarnaast verzoeken 
wij op grond van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting van artikel 
3 van de Regeling Betaling om toestemming de opgelegde bedragen in termijnen te mogen betalen. 

Ne verwijzen u graag naar de inhoudsopgave voor een overzicht van alle bijgevoegde documentatie bij 

dit schrijven. 



Kadi() JU ti.V Radio 10 B.V. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met div. 5.1 .2.E 
5.1 .2.E 	:(gtolponetwork.com  /5.1.2.E 	of onze betrokken notaris, 5.1.2.E 
5.1 2.E 	(-,Oreshfields.com  /5.1.2.E 
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Van: 
Radio 10 B.V. 
p/a de heer 5.1.2.E 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

Aan: 
Agentschap Telecom, 
t.a.v. Projectteam verlengingen LCO 
Emmasingel 1 
9728 All Groningen, 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 
kavel A07 	(analoog) 0015080 en (digitaal) 7371835 

A.1. 

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van mijn FM-vergunning(en), voor 
de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025 en, om verlening van een daaraan 
ingevolge voetnoot HOL007 van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppelde vergunning voor 
digitale radio-omroep voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025. ik kruis 
mijn vergunning(en) aan in onderstaande tabel. 

Kruis de relevante combinatie aan van vergunningen waarop de aanvraag om verlenging betrekking heeft. 
FM-VERGUNNINGEN 

vergunning voor kavel A01 nn fl Pil vergunning voor digitale radio•omroep in allotment 11C 
~gunning voor kavel A02 on oen vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 
vergunning voor kavel A03 en een vergunning voor digitale radio-omroep In allotment 11C 
vergunning voor kavel A04 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 
vergunning voor kavel Ma en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 
vergunning voor kavel A06 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

X vergunning voor kavel A07 en een vergunning voor digitale  radio-omroep in allotment  
vergunning vnnr kavel AOR nn een vergunning vnnr digitale radio-omroep In allolment 11C 
vergunning voor kavel A09 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

A.2 Verbondenheidstoets 

Kruis hieronder de laatste op u betrekking hebbende verbondenheidstoets aan waarvan u bij het 
invullen van dit onderdeel van de aanvraag bent uitgegaan. 

Tuuliuliting; 
Voor de verlenging van de vergunningen in 2017 heeft het Commissariaat voor de Media een 
verbondenheidstoets uitgevoerd voor alle toenmalige houders van FM-vergunningen. Als na deze 
datum voor do vergunninghouder geen verbondenheidstoets is uitgevoerd kunt u deze optie 
aankruisen. Heeft de vergunninghouder deelgenomen aan een van de veilingprocedures, dan kunt u 
de laatste deelname aankruisen. 

Laatste vurbundenheidstuels; 
Verlenging 2017 

X Veiling DAB+ laag 7 (2021) 
Laatste verbondonheidstoets niet bekend' 
Anders": 

* Indien uw laatste verbondenheidstoets niet bekend is, dient u onderdeel A2.1 en onderdeel A.2.2alsnog 
in te vullen. Waar bij onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2 staat dat wijzigingth Moeten wdrden beSCIfUtVeit; 
dient u een volledige beschrijving van de eigendoms-  en zeggenschapsverhoudingen aan te leveren. 
Waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot, alle beschrijvingen en documenten genoemd onder 
onderdeel A.2,1 en onderdeel A.2.2. 

Bijvoorbeeld in het kader van een handhavingsverzoek of een bestuurlijk rechtsoordeel van het 
Commissariaat van de Media. 

Wilt u aangeven van welke FM-vergunning(en) voor landelijke of niet-landeijke commerciële radio de 
aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersonen reeds houder is? Vul hieronder de 
naam van de vergunninghouder(s) en de bijbehorende kavelnummer(s) in. 



Radio 10 B.V. (analoog) 6815880 en (digitaal) 7371835 kavel A07 

2 
3 
4 

A,2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte 
van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden  
rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige 
verbonden instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen, dient u la' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten 
en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. De 
beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 
JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 
gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 

Ik stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 
X 	NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, do samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 

JA, de groette van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen 
en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één 
aan te merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder is dan 
een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de 
aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's Ie worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

X NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en 
de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, 
zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is 
verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend? 

JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

X NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

EUROPE-LEGAL-25489319111 131634-0077 



d. De wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van 
aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raad 
van commissarissen? 

JA, de wijze van besluitvorming binnen het bestuur en/of de raad van commissarissen en/of de 
vergadering van aandeelhouders is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de 
algemene vergadering van aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene 
vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee. 

X NEE, ik verklaar dat de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van 
commissarissen en de vergadering van aandeelhouders NIET is gewijzigd sinds de laatste 
verbondenheidstoets. 

e De samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager en/of (andere) personen 
aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen 
(jïijdv:rrat ie)? 
X JA, de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen en/of (andere) personen aan wie 

en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen 
zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur KvK-uittreksels, een kopie of kopieën van verleende geldige volmachten en kopieën van 
overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van 
aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene vergadering van aandeelhouders van 
de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee. 
NEE, ik verklaar dat de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager 
en/of (andere) personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende 
volmachten zijn gegeVen om de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon te vertegenwoordigen NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

f. Het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn? 
LET OP: 
Indien uw laatste verbondenheidstoets heeft plaatsgevonden bij de verlenging 2017 dan heeft u dit 
niet eerder aangegeven en moet u hieronder JA aankruisen en dient u een volledige beschrijving 
te geven van deze aspecten. 

JA, het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of 
rechtspersonen die met de aanvrager als één rechtspersoon zijn aan te merken, voor zover 
deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van hel doel en de feitelijke 
werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager en/of rechtspersonen die met de 
aanvrager als één rechtspersoon aan te merken zijn, mee. 

X 	Nee, Ik verklaar dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de 
aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon of rechtspersonen, voor 
zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, niet zijn gewijzigd sinds de laatste 
verbondenheidstoets. 

g. Bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een rechtspersoon 
die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de 
aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of 
via een dochter- of moedervennootschap radioprogramma's via de ether verzorgen of van plan 
zijn dat te doen? 
X JA, bestaande en/of voorgenomen overeenkomsten zijn gewijzigd. 

EN 
Ik stuur een kopie van de bestaande en voorgenomen overeenkomsten of, indien deze 
informatie niet is vastgelegd, een vollaffige.hp,scigijvkig,van_fge aspecten hiervan toe. 
NEE, ik verklaar dat bestaande en votirgénornen Weréenkdrrrsten NIET zijn gewijzigd sinds de 
laatste verbondenheidstoets. 

h. De beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, in het 
bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of 
prioriteitsaandelen bij eeh rechtsper.shbd of een natuurlijk persoon? 

JA, de beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, 
in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente 
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Handtekening: 

aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon zijn 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de 
moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met 
betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of 
een natuurlijk persoon mee. 

X NEE, ik verklaar dat de beschermingsconstructies van de aanvrager en van de 
moedermaatschappij van de aanvrager NIET zijn gewijzigd. 

i. 	Andere dan de onder a tot en inet h bedoelde banden die de rechtspersoon van de aanvrager, uf 
een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon 
wordt aangemerkt, raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van 
oen rechtspersoon die samen met do rechtspersoon van do aanvrager als één rechtspersoon kan 
worden aangemerkt in de zin van artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking 
commerciële radio-omroep? 
X JA, andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die van belang (kunnen) zijn voor de 

beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de 
aanvrager ais één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van die banden toe. 
NEE, ik verklaar dat GEEN andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die van belang 
(kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de 
rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd sinds 
de laatste verbondenneidstoets. 

A.2.2. Extra bij te voegen documenten 

LET OP: 
Als ti onder A.2.1. bij één of meer onderdelen 'JA' heeft aangekruist, dient u in verband met 
de toetsing op verbondenheid, altijd de volgende extra documenten bil te voegen: 
a. een integrale nieuwe beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen die de 

vergunninghouder raken. De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat 
kan worden nagegaan of sprake is van verbondenheid. De beschrijving bevat in elk geval de 
toelichting op bijbehorende documenten, als bedoeld in A.2.1. onderdeel a tot en met i en bevat 
tevens een organogram waarin ook alle aandeelhouders boven de vergunninghouder zichtbaar 
zijn gemaakt tot aan de uiteindelijke belanghebbenden met een aanduiding wie de uiteindelijke 
belanghebbenden zijn, één en ander voorzien van alle relevante KvK-uittreksels. 
Toelichting: 
De uiteindelijke belanghebbende van een rechtspersoon (ot andere organisatie) ts een natuurlijk 
persoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of 
foitolijko zeggenschap in oon organisatie of ondornoming. 

5.1.2.E 5.1.2.E 
A.2.3. Ondertekening 

Naam van de vergunninghouder: 

Bij deze aanvraag wordt door bijvoeging van een recent uittrekse et-cueulan een maand) uit net 
handelsregister en een kopie van de geldende statuten aangetoond dat de indiener van de aanvraag. 
overeenkomstig de vertegenwoordigingsbepalingen uit dat register en die statuten, bevoegd is deze 
aanvraag namens de aanvrager in te dienen. 
Om aan te tonen dat de aanvraag bevoegd is ondertekend namens de aanvrager, kan het zijn dat u 
(recente) uittreksels van verschillende (tussenliggende) rechtspersonen uit het handelsregister en 
(geldende) kopieën van statuten van verschillende rechtspersonen dient te overleggen. 
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Radio 10 B.V. 
t.a.v. de512e 
Postbus 2538 
1200 CM HILVERSUM 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.nl  
infoCtiagentschaptelecom.nt 

Contactpersoon 
5.1.2.e 

T (050) 587 7444 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8293434 

Datum 14 februari 2022 	 Uw kenmerk 

Betreft Ontvangstbevestiging aanvraag 
Bijlagen 

Geachte heer512e 

Op vrijdag 11 februari 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor de verlenging 
van uw vergunning voor kavel A07 als bedoeld in de Regeling verlenging en 
digitalisering ten behoeve van landelijke commerciële radio-omroep 2021. Uw 
aanvraag is geregistreerd onder nummer 8293156. 

Uw aanvraag wordt door het aanvraagteam beoordeeld. Over de uitkomst hiervan 
ontvangt u schriftelijk bericht na het sluiten van de aanvraagtermijn.1  

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Projectteam verlengingen via (050) 587 74 44 of per e-mail via 
verlengin_gentaagentschaptelecom.nl. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

Agentschap Telecom 

Aanvragen kunnen tot 15 februari 2022 worden ingediend (artikel 2, tweede lid, van de Regeling). 
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AANTEKENEN 
Radio 10 B.V. 
t.a.v. de 5.1.2.e 
Postbus 2538 
1200 CM HILVERSUM 

kmmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.n1 
info@agentschaptelecom.ni  

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Contactporgoon 
5.1.2.e 

T (050) 587 7444 

Ons kenmerk 
AT-ELK/8298236 

Datum 22 maart 2022 	 Uw kenmerk 

Betreft Verzuimherstel aanvraag 
Bijlagen 

Geachte heer 5.1.2.e 

Op 11 februari 2022 heb ik uw aanvraag namens Radio 10 B.V. ontvangen voor 
de verlenging van een FM-vergunning en de verlening van een daaraan 
gekoppelde DAB-vergunning als bedoeld in de Regeling verlenging en 
digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (hierna: de Regeling). Bij 
brief van 14 februari 2022, met kenmerk AT-EZK/8291715, heb ik de ontvangst 
van uw aanvraag bevestigd. 

Ik kan uw aanvraag echter nog niet In behandeling nemen, omdat uw aanvraag 
niet voldoet aan de eisen zoals gesteld In de Regeling. 

Met betrekking tot de volgende punten (met verwijzing naar de betreffende 
artikelen van en/of bijlage(n) bij de Regeling) is uw aanvraag niet compleet. 
Hieronder is aangegeven hoe 11 deze verzuimen kunt herstellen. 

A.2 Verbondenheidstoets (overzicht FM-vergunningen) 

In onderdeel A.2 van het modelaanvraagformulier dient u aan te geven 
van welke FM-vergunning(en) voor landelijke of niet-landelijke 
commerciële radio de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersonen reeds houder is. Daarvoor dient u in het overzicht 
de naam van de vergunninghouder(s) en de bijbehorende 
kavelnummer(s) in te vullen. 

In het overzicht van dit onderdeel heeft u alleen de FM-vergunning (kavel 
A07) van de aanvrager opgegeven. Dlt is niet voldoende. U dient ook de 
bestaande FM-vergunningen voor landelijke of niet-landelijke commerciële 
radio van met de aanvrager als één aan te merken rechtspersonen op te 
geven. 

U kunt dit verzuim herstellen door in het overzicht van dit onderdeel 
alsnog de bestaande FM-vergunningen voor landelijke of niet-landelijke 
commerciële radio van met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersonen op te geven. 

A.2.1, onder e (volmachten) 
Bij onderdeel A.2.1, onder e, van uw aanvraagformulier heeft u opgave 
gedaan van twee bestuursbeslulten van 10 februari 2022 en deze ook 
bijgevoegd (bijlage 6 en 7 van uw aanvraag). 
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Datum 
22 maart 2022 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8298236 

Deze bestuursbesluiten zijn opgesteld voor Radio 538 B.V., terwijl de 
aanvraag namens Radio 10 B.V. is ingediend. Deze bestuursbesluiten 
volstaan dan ook niet voor Radio 10 B.V. 

U kunt dit verzuim herstellen door nieuwe bestuursbesluiten te overleggen 
waarbij deze op naam staan van Radio 10 B.V. Houd u daarbij ook 
rekening met de cis dat de bestuursbesluiten door dc daartoe bevoegde 
personen worden ondertekend. 

Verzuimherstel 
Ik stel u in de gelegenheid om bovengenoemde verzuimen te herstellen, zodat ik 
uw aanvraag alsnog in behandeling kan nemen,' Uiterlijk S april 2022 dienen 
de gegevens per aangetekende post dan wel door middel van persoonlijke 
overhandiging te zijn ingediend bij: 

Agentschap Telecom 
Ter attentie van: Projectteam verlengingen, 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen? 

Persoonlijke overhandiging kan op werkdagen enkel tussen 10.00 en 12.00 uur en 
tussen 14.00 en 16.00 uur plaatsvinden.3  

Mocht ik de gevraagde gegevens op 5 april 2022 niet hebben ontvangen, dan 
kan ik besluiten de aanvraag niet te behandelen.4  

Betaling eenmalig bedrag 
U verzoekt mij in uw aanvraag van 11 februari 2022 om toestemming - op grond 
van artikel 4:94 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de toelichting 
van artikel 3 van de Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-
omroep 2021 — het verschuldigde eenmalige bedrag voor kavel A07in termijnen te 
mogen betalen. Op dit verzoek zal ik u binnenkort bij brief nader informeren. 

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Projectteam verlengingen via (050) 587 7444 of per e-mail via 
veriengincien0agentscliapielecorn,n1. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

1.2.e 
12.e 

Agentschap Telecom 

1 Artikel 6, eerste lid, van de Regeling. 

2 Artikel 6, tweede lid, van de Regeling. 

3 Artikel 6, derde lid, juncto artikel 2, derde lid, van de Regeling. 

Artikel 6, vierde lid, van dc Regeling. 
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Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

Ontvangst- / Afgiftebewijs 

In ontvangst genomen 
door: 

Datum ontvangst: 

Tijdstip ontvangst: 

Betreft: 

Afgegeven door: 

Naam afzender 
(rechtspersoon): 5.1.2.e 
Opmerkingen: 

Handtekening: 

Handtekening o 5.1.2.e 
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5.1.2.e 

Per Koerier 

Agentschap Telecom 
T.a.v. Projectteam verlengingen LCO 
Emmasingel 1 
9826 All Groningen 

1 april 2022 

Amsterdam 
Freshfields Bruckhaus Deringer LEP 
Strawinskylaan 10 
1077 XZ Amsterdam 
Postbus 75299 
1070 AG Amsterdam 
T
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 echtstreeks) 
 

freshtields.com  
www.fresh telds.com  

Doelt) 
EUROPE-LEGAL-257495000/1 

Referentie 
133634-0072 FR 

Freshfields Bruckhaus Deringer 

Geachte heer/mevrouw, 

Verzuimherstel verlenging vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep 
conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 
2021/ Radio 10 B.V. 

Hierbij stuur ik u de benodigde informatie inzake de mogelijkheid om verzuim in te ste de 
aanvraag zoals hierboven genoemd voor Radio 10 B.V. 

Graag verzoek ik u te tekenen voor ontvangst. 

Met vriendelijke groet, 

5. 
Practice support lawyer 

Tekenen voor ontvangst: 

Agentschap 
Telec  Door: 	b 1 2.e 

Datum /Tijdstip: o t_ c,et 
 1Lt.L~ptictCZ  

Freshfields Bruckhaus Deringer 1.1,P is een limit& liability partnership ingeschreven in Engeland en Wales onder registratienummer 0C334789 onder toezicht 
van de SoUcitors Reguhrion Authority. KvK 34368197. Voor informatie met betrekking tot relevante regelgeving verwijzen wij naar 
www.freshfields.comtsapporUlegalnatiee. 

Een lijst met de namen van leden (en van niel4eden die ah partners worden aangemerkt) van Freshfields Bruckhaus Deringer LIP ligt ter inzage op de plaats 
van vestiging 100 Eisbepagate, London EC2P 2.SR cn op het bovenvermelde adres. ren verwijzing naar con partner houdt in een lid, een consultant of een 
werknemer die een gelijkwaardige positie bekleedt en gelijkwaardige professionele kwalificaties beeft, van Freshfields Bnickhaus I)rringcr LIP of van een aan 
haar gelieerde vennootschap of entiteit. Aan het kantoor van Freshfields Ilnrckhaus Deringer ILP in Amsterdam zijn advocaten, notarissen, belastingadviseurs 
ca solieitors verbonden. 

Bankrekening: 
Stg Beh I)erdcngld Freshfields ttnickhaus Deringer id.P, ABN AMRO [tank N V.. IIIAN: h11.14ABNA0255049947. BIC: AFINAM..2A 



AGENTSCHAP TELECOM / GN 
IREG. NR. 
DOSSIER 

tboito5-0  

DATUM 0 4 APR 2022 

	

ROUTING ORIGINEEL 	ARCHIEF 

&me 
1 	 1  

• • • 
•• • 
• • • 
• 

Van: 
Radio 10 B.V. 

P/a de 5.1.2.e 
Postbus 2538 
1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam verlengingen 
Ernrnasingel 1 
9726 AH Groningen 

Hilversum, 31 maart 2022 

Betreft Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Met referte aan uw schrijven van 22 maart 2022 betreffende de mogelijkheid om verzuim inzake de 
aanvraag voor verlenging van de vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A07 (analoog) 
6815880 en (digitaal) [7371835] conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke 
commerciële radio-omroep 2021 te herstellen, berichten wij u graag als volgt. 

A.2. Verbondenheidstoets (overzicht FM-vergunningen) 

Bijgaand sturen wij u de ontbrekende gegevens inzake de FM-vergunningen van de met Radio 10 B.V. 
als één aan te merken rechtspersoon toe zoals op te nemen in artikel A.2 van het aanvraagformulier. 

Houder FM-vergunning 
	

Kavel 
Sky Radio Nederland B.V. 	 A01 (Sky Radio) 

Sky Radio Nederland B.V. 	 A02 (Radio Veronica) 

Radio 538 B.V. 	 A06 

Voor de volledigheid voegen wij ook een vervangende pagina 2 toe van de eerder door ons verstuurde 
aanvraag met het verzoek om de eerder ingeleverde 2c' pagina van de aanvraag te vervangen met 
bijgaande pagina. 



A.2.1. onder e (volmachten) 

Per abuis hebben wij u bestuursbesluiten van de verkeerde entiteit gestuurd. Bijgaand vindt u de juiste 
bestuursbesluiten voor Radio 10 B.V. Omdat de enig bestuurder van Radio 10 B.V., de juridische 
entiteit Talpa Network B.V. is, voegen wij tevens de statuten van Talpa Network B.V. toe. Een uittreksel 
uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Talpa Network B.V. was al bijgevoegd bij 
onze originele aanvraag. Uit het uittreksel, gecombineerd met de statuten, volgt dat Talpa Network 
B.V. rechtsgeldig kan worden vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend. 

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met 5.1.2.e 

1151 	@talpanetwork.com  /5.1.1e 	of onze betrokken notaris, 5.1.2.e 
@freshfields.com  /5.1.2.e 

Met vriendelijke groet, namens Radio 10 B.V. 

5.1.2.e 
Director Business Affairs 
Talpa Network 
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Sky Radio Nederland B.V. (analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 kavel A02 

Radio 538 B.V. 
Radio 10 B.V. 

(analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 
analoog) 6815880 en (digitaal) 7371835 

kavel A06 
kavel A07 

3 
4 

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte 
van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden  
rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige 
verbonden instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen, dient u 'ja' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten 
en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. De 
beschrijving moet inzicht geven in alle banden niet andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 
I) JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 

gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 

Ik stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 
X 	NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 
P JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen 

en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één 
aan te merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
lk stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder is dan 
een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de 
aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

X NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en 
de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, 
zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is 
verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend? 
(1 JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is 
gewijzigd. 
EN 
lk stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

X NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

EUROPM.EGAI...254893132/1 1336340077 



Radio 10 B.V. 
BR procuratie 

RADIO 10 B.V. 
BESTUURSBESLUIT 

DE ONDERGETEKENDE: 

handelend als hot onig lid van het bestuur (het Bestuur) van Radio 10 B.V., een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende to 
Bergweg 70, 1217 SC Hilversum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 33240911 (de Vennootschap), 

IN AANMERKING NEMENDE: 

a) 	Thans zijn (i) 5.1.2.e 	 en (ii) 	2 'e  
gevolmachtigden van 

de Vennootschap, met ieder afzonderlijk de bevoegdheid de Vennootschap algemeen 
te vertegenwoordigen tezamen handelend met een gevolmachtigde alsmede met een 
lid van het bestuur van de Vennootschap (de Procuratie). 

b) In aanvulling op de Procuratie, zulks in het kader van de aanvraag door de 
Vennootschap van een verlenging van de vergunningen landelijke commerdielo radio-
omroep conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-
omroep 2021 (de Aanvraagprocedure), wenst het Bestuur overeenkomstig haar 
statuten met onmiddellijke ingang een aanvullende beperkte procuratie af te geven aan 

5.1.2.e en 5.1.2.e 	(de Aanvullende Procuratie). 

c) Als gevolg van de Aanvullende Procuratie krijgen 5.1.2.e en5.1.2.e 	, ieder 
zelfstandig handelend, de bevoegdheid om de Vennootschap algemeen te 
vertegenwoordigen in alle zaken die betrekking houden tot de Aanvraagprocedure en, 
voor en namens de Vennootschap, al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde ter 
zake nodig mocht oordelen, daaronder mede begrepen de ondertekening van 
documentatie benodigd voor de deelname aan de Aanvraagprocedure door de 
Vennootschap, en, in voorkomend geval, enige toestemming of goedkeuring to 
verlenen, zulks verband houdende met de Aanvraagprocedure. 

d) Bij het uitvoeren van rechtshandelingen op basis van deze volmacht, kan de 
gevolmachtigde ook handelen op basis van volmachten gegeven door andere partijen 
betrokken bij die rechtshandelingen. 

e) Deze volmacht wordt beheerst door het in het Europese deel van Nederland geldende 
recht. 

BESLUIT HIERBIJ: 

tot de Aanvullende Procuratie. 

EUROPE-LEGAL-254895159/1 133634-0077 



Radio 10 B.V. 
BR procuraiie 

Dit besluit of een kopie daarvan zal door het Bestuur in de boeken van de Vennootschap 
worden bewaard. 

5.1.2.e 

Door: 
Datum: 10 februari 2022 
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Van: 

Radio 10 B.V. 

p/a de 5.1.2.e 
Postbus 2538 

1200 CM Hilversum 

Aan: Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam verlengingen 

Emmasingel 1 

9726 AH Groningen 

Hilversum, 31 maart 2022 

Betreft: Verlenging vergunning landelijke commerciële radio-omroep 

Geachte heer/ mevrouw, 

Met referte aan uw schrijven van 22 maart 2022 betreffende de mogelijkheid om verzuim inzake de 
aanvraag voor verlenging van de vergunning landelijke commerciële radio-omroep kavel A07 (analoog) 

6815880 en (digitaal) [7371835J conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke 
commerciële radio-omroep 2021 te herstellen, berichten wij u graag als volgt. 

A.2. Verbondenheidstoets (overzicht FM-vergunningen) 

Bijgaand sturen wij u de ontbrekende gegevens inzake de FM-vergunningen van de met Radio 10 B.V. 

als één aan te merken rechtspersoon toe zoals op te nemen in artikel A.2 van het aanvraagformulier. 

Houder FM-vergunning 
	

Kavel 

Sky Radio Nederland B.V. 	 A01 (Sky Radio) 

Sky Radio Nederland B.V. 	 A02 (Radio Veronica) 

Radio 538 B.V. 	 A06 

Voor de volledigheid voegen wij ook een vervangende pagina 2 toe van de eerder door ons verstuurde 

aanvraag met het verzoek om de eerder ingeleverde 2e pagina van de aanvraag te vervangen met 

bijgaande pagina. 



A.2.1. onder e (volmachten) 

Per abuis hebben wij u bestuursbesluiten van de verkeerde entiteit gestuurd, Bijgaand vindt u de juiste 
bestuursbesluiten voor Radio 10 B.V. Omdat de enig bestuurder van Radio 10 B.V., de juridische 
entiteit Talpa Network B.V. is, voegen wij tevens de statuten van Talpa Network B.V. toe. Een uittreksel 

uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Talpa Network B.V. was al bijgevoegd bij 
onze originele aanvraag. Uit het uittreksel, gecombineerd met de statuten, volgt dat Talpa Network 

B.V. rechtsgeldig kan werden vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend. 

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met5.1.2.e 

@talpanetwork.com  / 5.1.2_e 	of onze betrokken notaris,5.1.2.e 

@freshfields.com  /5.1.2.e 

Met vriendelijke groet, namens Radio 10 B.V. 

5.1 .2.e 
Director Business Affairs 

Talpa Network 
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Sky Radio Nederland B.V. (analoog) 5055305 en (digitaal) 7371830 kavel A02 

Radio 538 B.V. 
Radio 10 B.V. 

(analoog) 5055303 en (digitaal) 7371833 
analoog) 6815880 en (digitaal) 7371835  
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4 

A,2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte 
van de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden  
rechtspersonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige 
verbonden instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen, dient u 'ja' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten 
en de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. De 
beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 
f3 JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 

gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 

Ik stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 
X 	NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 
Cl JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen 

en/of de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één 
aan te merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van do vergunninghouder die niet ouder is dan 
een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten van de 
aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

X NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen en 
de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c, Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, 
zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is 
verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager of met de 
aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend? 
1] JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft verleend, is 
gewijzigd. 
EN 
ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

X NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
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Radio 10 
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RADIO 10 B.V. 
BESTUURSBESLUIT 

DE ONDERGETEKENDE: 

handelend als het enig lid van het bestuur (het Bestuur) van Radio 10 B.V., een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te 
Bergweg 70, 1217 SC Hilversum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 33240911 (de Vennootschap), 

IN AANMERKING NEMENDE: 

a) 	Thans zijn (i) 5.1 .2.e 	 en (u) 5 1 2 e 

gevolmachtigden van 
de Vennootschap, met ieder afzonderlijk de bevoegdheid de Vennootschap algemeen 
te vertegenwoordigen tezamen handelend met een gevolmachtigde alsmede met een 
lid van het bestuur van de Vennootschap (de Procuratie). 

b) In aanvulling op de Procuratie, zulks in het kader van de aanvraag door de 
Vennootschap van een verlenging van de vergunningen landelijke commerciele radio-
omroep conform de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-
omroep 2021 (de Aanvraagprocedure), wenst het Bestuur overeenkomstig haar 
statuten met onmiddellijke ingang een aanvullende beperkte procuratie af te geven aan 
5.1.2.e en 5.1.2.e 	(de Aanvullende Procuratie). 

c) Als gevolg van de Aanvullende Procuratie krijgen 5.1.2.e en5.1.2.e 	ieder 
zelfstandig handelend, do bevoegdheid om de Vennootschap algemeen te 
vertegenwoordigen in alle zaken die betrekking houden tot de Aanvraagprocedure en, 
voor en namens de Vennootschap, al hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde ter 
zake nodig mocht oordelen, daaronder mede begrepen de ondertekening van 
documentatie benodigd voor de deelname aan de Aanvraagprocedure door de 
Vennootschap, en, in voorkomend geval, enige toestemming of goedkeuring te 
verlenen, zulks verband houdende met de Aanvraagprocedure. 

d) Bij het uitvoeren van rechtshandelingen op basis van deze volmacht, kan de 
gevolmachtigde ook handelen op basis van volmachten gegeven door andere partijen 
betrokken bij die rechtshandelingen. 

e) Deze volmacht wordt beheerst door het in het Europese deel van Nederland geldende 
recht. 

BESLUIT HIERBIJ: 

tot de Aanvullende Procuratie, 

F1JROPP.I.EGA1.-25495159/1 133634-0077 



Radio 10 R.V. 
DR procuratie 

5.1.2.e 
Uit besluit of een kopie daarvan zal door het Bestuur in de boeken van de Vennootschap 
worden bewaard. 

Door:5.1.2.e 
Datum: 10 tebruan 2022 

Door; 
Datur 

5.1.2.e 
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In ontvangst genomen 
door: 

2/ lam,fari 2022 Datum ontvangst: 

Tijdstip ontvangst: 

Betreft: 

Afgegeven door: 

Naam afzender 
(rechtspersoon): 

260 KrIeryte9,7 

5.1.2.e 
ietd(ocorp 

5. I .2.e 
Opmerkingen: 

Handtekening: 

Handtekening ontvangst: 5.1.2.e 

Bewijs van ontvangst 
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Excellentie, 

Hierbij heeft RadioCorp BV het genoegen een aanvraag in te dienen in het kader van de Regeling van 
de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 december 2021, nr. WJZ/21301029, houdende 
regels inzake aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciële radio-omroep in de FM-
band (Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021). Ik verzoek u 
vriendelijk deze aanvraag (bijlage 1) in behandeling te nemen. 

Hieronder vindt u een algemene toelichting op de aanvragen van RadioCorp BV en SLAM BV (die 
beiden een aanvraag indienen en met elkaar verbonden zijn, waardoor de toelichting steeds op beide 
vennootschappen ziet), een korte toelichting op de vragen gesteld bij onderdeel A 2.1. van de 
aanvraag, en een integrale beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen binnen de 
groep. 

Algemene toelichting op aanvraag 

De vergunninghouders RadioCorp BV en SLAMI BV hebben niet deelgenomen aan een van de 
veilingprocedures. Vandaar dat bij de laatste verbondenheidstoets "Verlenging 2017" is aangevinkt. 
Maar de met de aanvragers als één aan te merken rechtspersoon Terrestrial BV heeft deelgenomen 
aan de veiling DAB+ laag 7 in 2021. In het kader van die aanvraag is door uw Agentschap ook de 
verbondenheid van de entiteiten onderzocht die met Terrestrial BV als één zijn aan te merken, 
waaronder aanvragers RadioCorp BV en SLAMI BV. 

Sinds uw verbondenheidsonderzoek voor de veiling DAB+ Laag 7 in 2021 zijn er géén wijzigingen ten 
aanzien van RadioCorp BV, SLAM I BV, RadioCorp Holding BV, 100% NL TV BV en Terrestrial BV; zijnde 
de met elkaar als één rechtspersoon aan te merken entiteiten. De enige verandering sindsdien is dat 
RadioCorp Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is geworden van de nieuwe entiteit ICON 
BV. 

Sinds de verbondenheidstoets van het Commissariaat voor de Media voor de verlenging in 2017, 
waar bij deze aanvraag vanuit wordt gegaan, zijn er echter meer veranderingen geweest. 

Wat sinds de verbondenheidstoets in 2017 ongewijzigd is, is dat5. 1.2.e 	de 
meerderheidsaandeelhouder en enige UBO is 5 1 1 C  van RadioCorp Holding BV, dat Talpa Radio 
Holding BV het vreemde vermogen van RadioCorp Holding BV heeft verstrekt per 30 september 2016 
middels een 5.1.1.c 	 , en da15. 1.2.e 	111101010* beiden de statutaire 
bestuurders van RadioCorp Holding BV zijn; ieder met een beperkte bevoegdheid. 

De wijzigingen die er wél zijn hebben vooral betrekking op het wijzigen van de statutaire naam 
'SLAMIFM BV" in 'SLAM! BV"; en de fusie tussen KVHL Media BV en RadioCorp Holding BV, waarna 
RadioCorp Holding BV is verdwenen en KVHL Media BV de naam "RadioCorp Holding BV" heeft 
aangenomen én daarmee rechtstreeks de enige aandeelhouder en bestuurder is geworden van 



RadioCorp BV, SLAM! BV en Terrestrial BV. Sinds vorig jaar is RadioCorp Holding BV ook enig 
aandeelhouder en bestuurder van de nieuwe vennootschap ICON BV. 

Toelichting op antwoorden onderdeel A.2.1 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest 
met betrekking tot: 

a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 

De statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 
inderdaad gewijzigd sinds de laatste vebondenheidstoets in 2017. Dit geldt niet voor RadioCorp BV, 
maar wél voor SLAM! BV en RadioCorp Holding BV. 

De wijziging in de statuten van SLAM! BV ziet met name op de wijziging van de statutaire naam van 
'SLAM!FM BV" in 'SLAM! BV". 

In juni 2017 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen KVHL Media BV en RadioCorp Holding BV, 
waarna RadioCorp Holding BV is verdwenen en KVHL Media BV de naam "RadioCorp Holding BV" 
heeft aangenomen én daarmee rechtstreeks de enige aandeelhouder en bestuurder is geworden van 
RadioCorp BV en SLAMI BV (en later ook Terrestrial BV en ICON BV). 

Ook zijn er rechtspersonen bijgekomen die met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon 
zijn aan te merken, te weten Terrestrial BV en ICON BV. De actuele statuten van de met elkaar 
verbonden rechtspersonen RadioCorp BV, SLAMI BV, RadioCorp Holding BV, Terrestrial BV, ICON BV 
en 100% NL TV BV vindt u in bijlage 2. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders 
van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 

Bij de aanvragers RadioCorp BV en SLAMI BV zélf zijn er geen wijzigingen. Wel bij de 
moedermaatschappij RadioCorp Holding BV in die zin dat KVHL Media BV en RadioCorp Holding BV 
zijn gefuseerd, het oude RadioCorp Holding BV daarbij is komen te verdwijnen en de voormalige 
rechtstreekse aandeelhouders van KVHL Media BV nu rechtstreeks aandeelhouders zijn van het 
huidige RadioCorp Holding BV. De wijziging betreft dus louter het fuseren van KVHL Media BV en het 
oude RadioCorp Holding BV en het verdwijnen van die laatste als juridische entiteit. De met 
RadioCorp Holding BV verbonden entiteiten RadioCorp BV; SLAMI BV; Terrestrial BV en ICON BV 
hebben ieder slechts één aandeelhouder en één bestuurder; te weten RadioCorp Holding BV. Dit 
blijkt ook uit de KvK-inschrijvingen die in bijlage 3 zijn bijgevoegd. 100% NL TV BV heeft twee 
aandeelhouders en twee bestuurders; te weten RadioCorp BV én Stingray Europe BV. 100% NL TV BV 
richt zich statutair louter op de productie en uitzending van een TV-muziekstation en zal daarom per 
definitie geen radiofrequentievergunningen aanvragen. Het aandeelhoudersregister van het huidige 
RadioCorp Holding BV is bijgevoegd in bijlage 3. Ook zijn zekerheidshalve bijgevoegd de 
(ongewijzigde) aandeelhoudersregisters van RadioCorp BV en SLAM! BV. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon, zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een 
hypotheek- of pandrecht is verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben 
gesteld en aan wie de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon 
zekerheidsrechten heeft verleend? 



Het vreemde vermogen is niet gewijzigd maar door de hierboven beschreven fusie en het verdwijnen 
van het oude RadioCorp Holding B.V. is de situatie wel iets anders dan ten tijde van de 
verbondenheidstoets in 2017. 5.1.1.c 

d. De wijze von besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de 
vergadering van aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden 
van het bestuur of de raad van commissarissen? 

Nee, de wijze van besluitvorming binnen het bestuur en de vergadering van aandeelhouders is 
feitelijk ongewijzigd gebleven.5. 1 .2.e 	 zijn de gezamenlijk bevoegde 
bestuurders; 5.1.2.e 	de meerderheidsaandeelhouder. Dat was zo tijdens de 
verbondenheidstoets van het Commissariaat voor de Media in 2017, ten tijde van de DAB+ veiling 
voor Laag 7 en dat is nu nog steeds zo. 

e. De samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager en/of (andere) 
personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn 
gegeven om de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te 
vertegenwoordigen (procuratie)? 

Nee, er zijn geen wijzigingen sinds de verbondenheidstoets van het CvdM in 2017. 

f. Het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of met 
de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders 
rechtspersonen zijn? 

RadioCorp BV, SLAM! BV, Terrestrial BV en ICON BV hebben allen slechts één bestuurder en één 
aandeelhouder: RadioCorp Holding BV. De activiteiten van RadioCorp Holding BV beperken zich tot 
financiëlé holdingsactiviteiten én het besturen van RadioCorp BV, SLAMI BV, Teriestrial BV en ICON 
BV, en het medebesturen van 100% NL TV BV. 

RadioCorp BV exploiteert het landelijke commerciële radiostation 100% NL alsmede de aan 100% NL 
gelieerde online-themakanaten (te vinden op www.100p.n1) en zendt uit op onder meer FM-kavel A9 
en de daaraan gekoppelde digitale etherruimte in multiplex 11C. Ook is RadioCorp BV voor 5.1.1.c 
eigenaar van 100% NL TV BV én bestuurder van deze entiteit. RadioCorp BV houdt verders 1.1  `van de 
aandelen in 100% NL Magazine BV. 



SLAMI BV exploiteert het landelijke commerciële radiostation SLAMI en zendt uit óp onder meer FM-
kavel A5 en de daaraan gelieerde digitale etherruimte in multiplex 11C. Tevens exploiteert SLAMIBV 
het TV-station SLAMFIV en digitale online-audiokanalen die te vinden zijn op www.siam.nl  . Ook Is 
SLAM zeer actief met programma's op online-media als YouTube en Instagram. 

Terrestrial BV exploiteert het radiostation Sunlite en is houder van een vergunning in multiplex 9C 
(DAB+ Laag 7). Deze vergunning is thans nog niet in gebruik maar zal naar verwachting nog voor 1 
mei aanstaande wél in gebruik genomen worden. 

5.1.1.c 	 ICON BV heeft daartoe een 
overeenkomst gesloten voor het gebruik van digitale frequentieruimte met MTVNL én heeft een 
kortegolffrequentle In gebruik genomen op 5955 khz. Op dit moment wordt de uitzendcapaciteit van 
ICON BV gebruikt voor het kunnen uitzenden van het programma Sunlite. 

100% NL TV BV is met de aanvrager als één rechtspersoon aan te merken. 100% NL TV BV exploiteert 
de televisiezender 100% NL TV. 100% NL TV BV heeft twee bestuurders/aandeelhouders: RadioCorp 
BV en Stingray Europe BV. Buiten de gezamenlijke exploitatie van 100% NL TV BV heeft RadioCorp 
verder niets van doen met Stingray Europe BV. Van Stingray Europe BV is bekend dat men zich 
bezighoudt met de exploitatie van muziek-TV, muziek-audio, en muziek-online kanalen. Ook 
exploiteert Stingray meer dan honderd radiostations via de ether in Canada. De betrokkenheid van 
Stingray bij RadioCorp beperkt zich louter tot het mede-aandeelhouderschap en het mede-
bestuursschap van 100% NL TV BV. Informatie over Stingray is te vinden op www.stingray.com  

De KvK-uittreksels van deze entiteiten vindt u in bijlage 3. Het organogram van RadioCorp vindt u in 
bijlage 6. 

g. Bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een 
rechtspersoon die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek van de aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke 
personen, die zelf of via een dochter- of moedervennootschap radioprogramma's via de ether 
verzorgen of van plan zijn dat te doen? 

ICON BV heeft een overeenkomst voor het gebruik van 96 kb/s aan frequentieruimte op het netwerk 
van MTVNL en heeft hierover een overeenkomst gesloten met MTVNL. Deze frequentieruimte wordt 
op dit moment gebruikt voor de verspreiding van het programma Sunlite dat wordt geëxploiteerd 
door Terrestrial BV. ICON BV is tevens houder van de vergunning voor de kortegolffrequentie 5955 
khz waarop eveneens het programma Sunlite op te horen is. 

5.1.1 .c 
SLAMI BV heeft een overeenkomst met Kink FM BV.voor het gebruik van 8 kb/s van haar 
bandbreedte op multiplex 11C. Ook deze overeenkomst eindigt per 1 september 2022. Deze 
bovengenoemde overeenkomsten treft u aan in bijlage 7. 

RadioCorp Holding BV-bestuurder 5.1 .2.e 	is als natuurlijk persoon houder en exploitant van 
een (hobbymatigej 1-watt AM-zender te Amsterdam op 1485 khz. 

h. De beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, 
in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente 
aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon? 



Nee, beschermingsconstructies zijn niet gewijzigd. 

i. 	Andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die de rechtspersoon van de aanvrager, 
of een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één 
rechtspersoon wordt aangemerkt, raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling 
of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als 
één rechtspersoon kan worden aangemerkt in de zin van artikel 3 van de Tijdelijke regeling 
gebruiksbeperking commerciële radio-omroep? 

Ja, sinds de verbondenheidstoets van het Commissariaat voor de Media in 2017 zijn Terrestrial BV en 
ICON BV opgericht om als onderdeel van RadioCorp ook activiteiten op de radiomarkt te ontplooien. 

A.2.2. integrale nieuwe beschrijving eigendons- en zeggenschapsverhoudingen 

RadioCorp Holding BV is een holdingmaatschappij die wordt geleid door (in gezamenlijke 
bevoegdheid) statutair bestuurder0,1,g..ear en 5.1.2.e 

5'.V2.e 	5.1.1.c 	,5.1.2.e 	5.1.1.c 
5.1.1.c 
5.1.1.c 	 5.1.2.e 	5.1.1.c 
5.1.1.c 

Bij akte van 26 Juni 2017 is RadioCorp Holding BV (met KvK nummer 58808345) gefuseerd met KVHL 
Media BV waarbij laatstgenoemde optrad als verkrijgende vennootschap. RadioCorp Holding BV (met 
KvK nummer 58808345) is opgehouden te bestaan ter gelegenheid van de fusie. KVHL Media BV 
heeft ter gelegenheid van de fusie haar statuten gewijzigd en Is thans RadioCorp Holding BV 
genaamd. 

RadioCorp Holding BV is enig aandeelhouder en bestuurder van RadioCorp BV; SLAMI BV; Terrestrial 
BV en ICON BV. Daarnaast is RadioCorp Holding BV voor` 11  `aandeelhouder van 

5.1 .1 .c 
5.1.1.c 	n de aandeelhoudersovereenkomst van One Media Sales BV is opgenomen dat besluiten 
op aandeelhoudersniveau unaniem dienen te worden genomen. 

RadioCorp BV is bestuurder van 100% NL TV BV en bezit511 cvan de aandelen van deze entiteit. Ook 
bezit RadioCorp BV511  cvan de aandelen van 100% NL Magazine BV dat zich toelegt op het 
exploiteren van een tijdschrift en online-publicaties. 

Besluiten die betrekking hebben op RadioCorp BV, SIAM I BV, Terrestrial BV en ICON BV worden door 
RadioCorp Holding BV genomen. Deze entiteiten zijn immers volledig eigendom van RadioCorp 
Holding BV. RadioCorp Holding BV heeft geen Raad van commissarissen.51 .2.è 	heeft zoWel 
5.1 .1 .c 
5.1.1.c 	 5.1.2.e 	511 .c 
5.1.1.c 	 RadioCorp Holding BV heeft twee bestuurders. De wijze van besluitvorming 
binnen het bestuur van RadioCorp Holding BV is dat 5.1.2.e 	en 5.1.2.e 	gezamenlijk 
bevoegd zijn en alles gezamenlijk beslissen en bepalen. 

RadioCorp Holding BV; RadioCorp BV; SLAM I BV; Terrestrial BV en ICON BV vormen samen een fiscale 
eenheid. 



Naast de meerderheid van de aandelen in RadioCorp Holding BV bezit de natuurlijke persoon 5 1 2  
5.1.2.e ook de meerderheid van de aandelen in Ad Venture Radio BV, dat enkel een radiostation in 
Oekraïne exploiteert. Ad Venture Radio BV behoort echter niet tot de groep van RadioCorp Holding 
BV. 

5.1.1 	 Mar 5.1.1 .c 	 van 30 september 2016) is de situatie vooralsnog ongewijzigd ten 
opzichte van de verbondenheidstoets die uw Agentschap heeft uitgevoerd met betrekking tot de 
aanvraag van Terrestrial BV voor de veiling van DAB+ Laag 7. Terrestrial BV wordt als rechtspersoon 
als één beschouwd met RadioCorp BV en SLAM I BV. Alle hierop betrekking hebbende documenten 
zijn in het kader van die veilingprocedure vorig jaar aan u aangeleverd. 

Lin es ...e n ,in11".•,•4 	/7 

5.1.2.e 

Bijlagen 

Bijlage 1: de aanvraag van RadioCorp BV conform het voorgeschreven model 
Bijlage 2: statuten RadioCorp BV, SLAMI BV, RadioCorp Holding BV, Terrestrial BV, ICON BV en 100% 
NL TV BV. 
Bijlage 3: gewaarmerkte uittreksels KvK van RadioCorp Holding BV, RadioCorp BV, SLAMI BV, 
Terrestrial BV, ICON BV en 100% NL TV BV. Aandeelhoudersregister RadioCorp Holding BV, RadioCorp 
BV en SLAMI BV. 
Bijlage 4:5.1.1.c 
5.1.1.c 
Bijlage 5: e-mail van de notaris die de moeder/dochterfusie destijds heeft begeleid inzake het 
vervallen pandrecht op de aandelen van RadioCorp Holding B.V. (oud) 
Bijlage 6: organogram RadioCorp 
Bijlage 7: overeenkomst fre uentierulmte ICON BV met MTVNL,5.1.1 c 
5.1.1.c 



BIJLAGE 1. MODEL VOOR EEN AANVRAAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, VIJFDE LID 

Aan: 
Agentschap Telecom, 
t.a.v. Projectteam verlengingen LCO 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen. 

A.1. 

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van mijn FM-vergunning(en), voor de 
periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025 en, om verlening van een daaraan 
ingevolge voetnoot HOL007 van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppelde vergunning voor 
digitale radio-omroep voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025. Ik kruis 
mijn vergunning(en) aan in onderstaande tabel. 

Kruis de relevante combinatie aan van vergunningen waarop de aanvraag om verlenging betrekking heeft. 

FM-VERGUNNINGEN 

[1] vergunning voor kavel A01 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

D vergunning voor kavel A02 en een vergunning voor digitale radlo-omroep in allotment 11C 

Ei vergunning voor kavel A03 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

0 vergunning voor kavel A04 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

❑ vergunning voor kavel A05 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

D vergunning voor kavel A06 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

❑ vergunning voor kavel A07 en een vergunning voor digitale radio-omroep In allotment 11C 

❑ vergunning voor kavel A08 en een vergunning voor digitale radio-omroep In aliotment 11C 

gvergunning voor kavel A09 en een vergunning voor digitale radio-omroep in allotment 11C 

A.2 Verbondenheidstoets 

Kruis hieronder de laatste op u betrekking hebbende verbondenheidstoets aan waarvan u bij het 
invullen van dit onderdeel van de aanvraag bent uitgegaan. 

Toelichting: 
Voor de verlenging van de vergunningen in 2017 heeft het Commissariaat voor de Media een 
verbondenheidstoets uitgevoerd voor alle toenmalige houders van FM-vergunningen. Als na deze 
datum voor de vergunninghouder geen verbondenheidstoets is uitgevoerd kunt u deze optie 
aankruisen. Heeft de vergunninghouder deelgenomen aan een van de veilingprocedures, dan kunt u 
de laatste deelname aankruisen. 

Laatste verbondenheidstoets: 
(>4 Verlenging 2017 
❑ Veiling DAB+ laag 7 (2021) 
❑ Laatste verbondenheidstoets niet bekend* 
❑ Anders**: 	  

* Indien uw laatste verbondenheidstoets niet bekend is, dient u onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2 
alsnog in te vullen. Waar bij onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2 staat dat wijzigingen moeten worden 
beschreven, dient u een volledige beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen aan 
te leveren. Waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot, alle beschrijvingen en documenten 
genoemd onder onderdeel A.2.1 en onderdeel A.2.2. 
** Bijvoorbeeld in het kader van een handhavingsverzoek of een bestuurlijk rechtsoordeel van het 
Commissariaat van de Media. 

In de navolgende vragen wordt uitgegaan van de door de aanvrager aangekruiste optie. 

Wilt u aangeven van welke FM-vergunning(en) voor landelijke of niet-landelijke commerciële radio de 
aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersonen reeds houder is? Vul hieronder 
de naam van de vergunninghouder(s) en de bijbehorende kavelnummer(s) in. 
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Naam (verbonden) vergunningboudel 	 FM Kavells) 

(P-G0C,c)(p 6.\/ 
s eAm ay. 

Toelichting: 
Van een met de vergunninghouder als één aan te merken rechtspersoon is sprake wanneer artikel 3 
van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep van toepassing is. Hierbij kan 
artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
relevant zijn. 

Artikel 3 Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep 

Twee of meer rechtspersonen worden als één rechtspersoon aangemerkt als een rechtspersoon direct 
of indirect zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft in één of meer rechtspersonen dat deze in 
belangrijke mate het beleid van die rechtspersoon of rechtspersonen kan bepalen of aanmerkelijke 
invloed heeft op de inhoud van dat beleid; of een natuurlijk persoon of groep van natuurlijke personen 
direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft in twee of meer rechtspersonen 
dat deze in belangrijke mate het beleid van die rechtspersonen kan bepalen of aanmerkelijke invloed 
heeft op de inhoud van dat beleid. 

Artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

Een dochtermaatschappij is een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn 
dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of 
samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen of een 
rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of 
aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of 
samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of 
ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen. 

Met een dochtermaatschappij wordt gelijk gesteld een onder eigen naam optredende vennootschap 
waarin de rechtspersoon of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuld-
eisers aansprakelijk is voor schulden. 

Artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch 
zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een 
groep zijn verbonden. 

A.2.1. Beschrijving wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen 

U dient voor de volgende negen onderdelen aan te geven of gegevens zijn gewijzigd, ten opzichte van 
de laatste verbondenheidstoets, betreffende de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtsper-
sonen. Denk hierbij aan alle moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en overige verbonden 
instellingen. 
Ook bij kleine wijzigingen die betrekking (kunnen) hebben op de eigendoms- en zeggenschapsverhou-
dingen, dient u 'ja' aan te kruisen. 
Hebben er wijzigingen plaatsgevonden, dan dient u de wijzigingen in een beschrijving toe te lichten en 
de documenten die hierop betrekking hebben bij te voegen. Dit wordt per vraag aangegeven. 
De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of 
er een zodanige verbondenheid is met andere bestaande houders van een FM-vergunning dat er 
sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking 
commerciële radio-omroep. 

Zijn er ten opzichte van de laatste verbondenheidstoets, genoemd onder A.2, wijzigingen geweest met 
betrekking tot: 
a. De statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden rechtspersonen? 

5§ JA, de statuten van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zijn 
gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 
EN 
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lk stuur een kopie van de geldende statuten van de aanvrager of met de aanvrager verbonden 
rechtspersonen wiens statuten zijn gewijzigd mee. 

❑ NEE, ik verklaar dat de statuten van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

b. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, 
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders van de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon? 
pg JA, de grootte van het aandelenkapitaal en/of de samenstelling in soorten aandelen en/of de 

verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een kopie van het aandeelhoudersregister van de vergunninghouder die niet ouder is 
dan een maand gerekend vanaf de toezending en een volledige beschrijving van alle aspecten 
van de aandeelhoudersstructuur mee. 
Let op: Van de aandeelhoudersregisters dienen alle pagina's te worden overgelegd, ook de lege 
pagina's. 

❑ NEE, ik verklaar dat de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen 
en de verdeling over de aandeelhouders van de aanvrager en met de aanvrager als één aan te 
merken rechtspersoon NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

c. Het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtsper- 
soon, zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of 
pandrecht is verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten heeft 
verleend? 
tig JA, het vreemde vermogen van de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken 

rechtspersoon en/of wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en/of aan wie 
de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten 
heeft verleend, is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het vreemde vermogen, inclusief de 
wijzigingen, mee. 

❑ NEE, ik verklaar dat het vreemde vermogen van de aanvrager en met de aanvrager als één aan 
te merken rechtspersoon, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan 
wie de aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon zekerheidsrechten 
heeft verleend, NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

d. De wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering 
van aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of 
de raad van commissarissen? 
❑ JA, de wijze van besluitvorming binnen het bestuur en/of de raad van commissarissen en/of de 

vergadering van aandeelhouders is gewijzigd. 
EN 
Ik stuur kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de 
algemene vergadering van aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene 
vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee. 
NEE, ik verklaar dat de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissaris-
sen en de vergadering van aandeelhouders NIET is gewijzigd sinds de laatste verbondenheids-
toets. 

e. De samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager en/of (andere) personen 
aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de 
aanvrager of met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen 
(procuratie)? 
❑ JA, de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen en/of (andere) personen aan wie 

en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de 
aanvrager of metde aanvrager als één aan te merken rechtspersoon te vertegenwoordigen zijn 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur KvK-uittreksels, éen kopie of kopieën van verleende geldige volmachten en kopieën 
van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering 
van aandeelhouders van de vergunninghouder en in de algemene vergadering van aandeel-
houders van de moedermaatschappij van de vergunninghouder mee. 
NEE, ik verklaar dat de samenstelling van het bestuur en/of commissarissen van de aanvrager 
en/of (andere) personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende 
volmachten zijn gegeven om de aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken 
rechtspersoon te vertegenwoordigen NIET zijn gewijzigd sinds de laatste verbondenheidstoets. 

f.. liet doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of met de 
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aanvrager als één aan te merken rechtspersoon, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen 
zijn? 
LET OP: 
Indien uw laatste verbondenheidstoets heeft plaatsgevonden bij de verlenging 2017 dan heeft u dit 
niet eerder aangegeven en moet u hieronder JA aankruisen en dient u een volledige beschrijving 
te geven van deze aspecten. 
N] JA, het doel en/of de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager of 

rechtspersonen die met de aanvrager als één rechtspersoon zijn aan te merken, voor zover 
deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van het doel en de feitelijke werkzaamhe-
den van de aandeelhouders van de aanvrager en/of rechtspersonen die met de aanvrager als 
één rechtspersoon aan te merken zijn, mee. 

❑ Nee, Ik verklaar dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de 
aanvrager en met de aanvrager als één aan te merken rechtspersoon of rechtspersonen, voor 
zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn, niet zijn gewijzigd sinds de laatste verbonden-
heidstoets. 

g. Bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een rechtspersoon 
die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de 
aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of via 
een dochter- of moedervennootschap radioprogramma's via de ether verzorgen of van plan zijn 
dat te doen? 

JA, bestaande en/of voorgenomen overeenkomsten zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een kopie van de bestaande en voorgenomen overeenkomsten of, indien deze 
informatie niet is vastgelegd, een volledige beschrijving van alle aspecten hiervan toe. 

❑ NEE, ik verklaar dat bestaande en voorgenomen overeenkomsten NIET zijn gewijzigd sinds de 
laatste verbondenheidstoets. 

h. De beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de aanvrager, in 
het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of 
prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon? 
❑ JA, de beschermingsconstructies van de aanvrager of de moedermaatschappij van de 

aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van 
preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon zijn 
gewijzigd. 
EN 
Ik stuur kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de 
moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met 
betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of 
een natuurlijk persoon mee. 
NEE, ik verklaar dat de beschermingsconstructies van de aanvrager en van de moedermaat-
schappij van de aanvrager NIET zijn gewijzigd. 

Andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die de rechtspersoon van de aanvrager, of 
een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon wordt 
aangemerkt, raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een 
rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan 
worden aangemerkt in de zin van artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commer-
ciële radio-omroep? 
• JA, andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die van belang (kunnen) zijn voor de 

beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de rechtspersoon van de 
aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd. 
EN 
Ik stuur een volledige beschrijving van alle aspecten van die banden toe. 

❑ NEE, ik verklaar dat GEEN andere dan de onder a tot en met h bedoelde banden die van belang 
(kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een rechtspersoon die samen met de 
rechtspersoon van de aanvrager als één rechtspersoon kan worden aangemerkt zijn gewijzigd 
sinds de laatste verbondenheidstoets. 

A.2,2. Ex-tra bij te voegen documenten 

LET OP: 
Als u onder A,2.1. bij één of meer onderdelen 'JA' heeft aangekruist, dient u in verband met de 
toetsing op verbondenheid, altijd de volgende extra documenten bij te voegen: 
a. een integrale nieuwe beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen die de 

vergunninghouder raken. De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, 
zodat kan worden nagegaan of sprake is van verbondenheid. De beschrijving bevat in elk geval de 
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• 
toelichting op bijbehorende documenten, als bedoeld in A.2.1. onderdeel a tot en met i en bevat 
tevens een organogram waarin ook alle aandeelhouders boven de vergunninghouder zichtbaar 
zijn gemaakt tot aan de uiteindelijke belanghebbenden met een aanduiding wie de uiteindelijke 
belanghebbenden zijn, één en ander voorzien van alle relevante KvK-uittreksels. 
Toelichting: 
De uiteindelijke belanghebbende van oen rechtspersoon (of andere organisatie) is een natuurlijk 
persoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of 
feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming. 

4.2.3. Ondertekening 

Naam van de vergunninghouder: 

c-)<,1:acofe 
Moor" on funotio .t°^ ri°^411e die namens de verounninghouder deze aanvraag indient en ondertekent: 

5.1 .2.e 	5.1.2.e 	(.5.1.2.e 	,5.1.2.e 
5.1.2.e 

Bij deze aanvraag wordt door bijvoeging van een recent uittreksel-C.111st ouder dan een maand) uit het 
handelsregister en een kopie van de geldende statuten aangetoond dat de indiener van de aanvraag, 
overeenkomstig de vertegenwoordigingsbepalingen uit dat register en die statuten, bevoegd is deze 
aanvraag namens de aanvrager in te dienen, 
Om aan te tonen dat de aanvraag bevoegd is ondertekend namens de aanvrager, kan het zijn dat u 
(recente) uittreksels van verschillende (tussenliggende) rechtspersonen uit het handelsregister en 
(geldende) kopieën van statuten van verschillende rechtspersonen dient te overleggen. 

NB: 
• ingevolge artikel 2, tweede lid, en artikel 3, eerste lid, dienen de aanvragen uiterlijk * (PM) tussen 

10 uur en 12 uur of tussen 14 uur en 16 uur te zijn ontvangen op de voorgeschreven wijze; 
• ingevolge artikel 2, vierde lid, dient de aanvrager slechts één aanvraag in, ook indien hij houder is 

van meer dan één FM-vergunning en aanspraak wenst te maken op verlenging van meer dan één 
van deze vergunningen. 
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Radio 10 B.V. 
t.a.v. de 5.1.2.e 
Postbus 2538 
1200 CM HILVERSUM 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.n1 
info(Ngentschaptelecom.n1 

Contactpersoon 
5.1 2.e 

T (050) 587 7444 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8304208 

Datum 5 april 2022 	 Uw kenmerk 

Betreft Ontvangstbevestiging aanvulling aanvraag 
Bijlagen 

Geachte 51.20 

Met mijn brief van 22 maart 2022, kenmerk AT-EZK/8298236, heb ik aangegeven 
dat ik uw aanvraag namens Radio 10 B.V. nog niet in behandeling kon nemen, 
omdat deze niet voldeed aan de gestelde eisen uit de Regeling verlenging en 
digitalisering ten behoeve van landelijke commerciële radio-omroep 2021 (hierna: 
de Regeling). Daarbij heb ik aangegeven op welke punten uw aanvraag niet 
compleet was en heb ik aangegeven hoe u deze verzuimen kunt herstellen. Ik heb 
van u aanvullende gegevens op 1 april 2022 ontvangen. 

Ik toets nu of ik uw aanvraag wel in behandeling kan nemen. Daarbij bekijk ik of 
uw aanvraag voldoet aan de in de Regeling gestelde eisen. Dit neemt enige tijd in 
beslag. Over de uitkomst hiervan ontvangt u nader schriftelijk bericht. 

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Projectteam verlengingen LCO via (050) 587 7444 of per e-mail via 
verlengingennagentschaptelecom.nl.  

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

5.1.2,e 

5.1 .2.e 
Agentschap Telecom 
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RadioCorp B.V. 
t.a.v. 5.1.2.6' 
Postbus 34 
1400 AA BUSSUM 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.n1 
infortbagentschaptelecom.ni 

Contactpersoon 
tr 1.2.e 

T (050) 587 74 44 

11.0_1'S 
Agentschap Telecom 
Ministerie van EconomischeZaken 
en Klimaar 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8289311 

Datum 25 januari 2022 	 Uw kenmerk 
Betreft Ontvangstbevestiging aanvraag 

Bijlagen 

Geachte heren 5.1.2.e 

Op vrijdag 21 januari 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor de verlenging van 
uw vergunning voor kavel A09 als bedoeld in de Regeling verlenging en 
digitalisering ten behoeve van landelijke commerciële radio-omroep 2021. Uw 
aanvraag is geregistreerd onder nummer 8289205. 

Uw aanvraag wordt door het aanvraagteam beoordeeld. Over de uitkomst hiervan 
ontvangt u schriftelijk bericht na het sluiten van de aanvraagterrnijn.1  

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Projectteam verlengingen via (050) 587 74 44 of per e-mail via 
verlengingenDagentschaptelecomml, 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

1 
Agentschap Telecom 

Aanvragen kunnen tot 15 februari 2022 worden ingediend (artikel 2, tweede lid, van de Regeling). 
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> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Sky Radio Nederland B.V. 
t.a.v. de heer 5 1 2 E 
Postbus 2538 
1200 CM HILVERSUM 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www,agentschaptelecom.nl 
info@agentschaptelecom.n1 

Contactpersoon 
5.1 2.E 

T (050) 587 7444 

Ons kenmerk 
AT-EZK/8304192 

Uw kenmerk 
Betreft Ontvangstbevestiging aanvulling aanvraag 

Bijlagen 

Geachte heer 5.1 2,E , 

Met mijn brief van 22 maart 2022, kenmerk AT-EZK/8298213, heb ik aangegeven 
dat ik uw aanvraag namens Sky Radio Nederland B.V. nog niet in behandeling kon 
nemen, omdat deze niet voldeed aan de gestelde eisen uit de Regeling verlenging 
en digitalisering ten behoeve van landelijke commerciële radio-omroep 2021 
(hierna: de Regeling). Daarbij heb ik aangegeven op welke punten uw aanvraag 
niet compleet was en heb ik aangegeven hoe u deze verzuimen kunt herstellen. Ik 
heb van u aanvullende gegevens op 1 april 2022 ontvangen. 

Ik toets nu of ik uw aanvraag wel in behandeling kan nemen. Daarbij bekijk ik of 
uw aanvraag voldoet aan de in de Regeling gestelde eisen. Dit neemt enige tijd in 
beslag. Over de uitkomst hiervan ontvangt u nader schriftelijk bericht. 

Heeft u vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Projectteam verlengingen LCO via (050) 587 7444 of per e-mail via 
verlengingenRagentschaptelecom.nl. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

5.1.2.E 
5.1.2.e 

Agentschap Telecom 
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