
Convenant   
(versie 0.23),  
gepubliceerd door DutchMedia. www.dutchmedia.nl en www.dutchmedia.nl/weblog
  
De Partijen,  
  
  

1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Economische 
Zaken, namens deze: de Directeur-Generaal Telecommunicatie en Post, drs. M.M. 
Frequin, de directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom, mw. M.G. Schreur, 
hierna te noemen: “EZ”;  

  
 

en  
  

2.  De Vereniging voor Commerciële Radio, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar voorzitter M. Banga en haar secretaris E. de Zwart, in het kader van dit Convenant 
optredend als vertegenwoordiger van alle tot de Vereniging behorende landelijke 
commerciële radio omroepen (hierna ook te noemen “de vergunninghouders”) in 
Nederland, hierna te noemen: “VCR”;  

  
hierna ook te noemen “Partij” of “Partijen”,  
  
  
IN OVERWEGING NEMENDE DAT:  
   

A. Partijen het grote maatschappelijke en economische belang erkennen van   
  
  
  

een voorspoedige ontwikkeling van de bedrijfstak van de commerciële radio in Nederland 
en de daarmee verbonden activiteiten;   

B. Een efficiënte benutting van het frequentiespectrum, onder toepassing van moderne 
technieken, een bijdrage levert aan deze ontwikkeling;    

C. In 2003 een nieuwe frequentieplanning is doorgevoerd met een groot aantal wijzigingen in 
het gebruik van het FM frequentiespectrum in Nederland (ook wel de zerobase 
herverdeling genaamd), met als doel te komen tot een ruimere en meer efficiënte 
benutting van de beschikbare frequentieruimte;  

  
D. De hierboven genoemde wijzigingen betrekking hadden op het gehele frequentiespectrum 

dat voor analoge radio-uitzendingen in Nederland wordt gebruikt, zijnde zowel de 
middengolfband als de FM-band;  

  
E. De zerobase herverdeling zowel landelijke als regionale en enkele lokale omroepen betrof;   
F. De zerobase herverdeling tevens gevolgen had voor de vergunningen van de landelijke, 

regionale en lokale publieke omroepen;  
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G. Aan deze publieke omroepen in de opnieuw ingedeelde frequentieplanning deels andere 

frequenties en soms andere opstelpunten zijn toebedeeld, onder de ex post garantie van 
het behoud van het vóór de zerobase-herverdeling gerealiseerde publieksbereik;  

  
H. Aan commerciële omroepen op 26 mei 2003 door de toenmalige Staatssecretaris van 

Economische Zaken en op 18 november 2003 door de   
  
  
  

Minister van Economische Zaken, op voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, vergunningen zijn verleend, waarin de frequenties, de 
gecoördineerde opstelpunten, de maximaal toegestane technische karakteristieken, zoals 
het maximaal toegestane uitgestraald vermogen en het antennediagram en overige 
voorwaarden alsmede het op basis van deze gegevens berekende theoretische bereik zijn 
opgenomen; in overleg tussen vergunninghouders en EZ zijn, voorafgaand aan de 
feitelijke implementatie, de praktische opstelpunten afgestemd;  

  
I. Naast de in punt H genoemde zaken in de vergunningen ook de bepalingen voor het 

gebruik van radiofrequenties zoals deze in of krachtens de Telecommunicatiewet zijn 
vastgesteld en zoals deze waren opgenomen in het Aanvraagdocument “Vergelijkende 
toets commerciële radio-omroep frequenties”, zijn opgenomen;  

  
J. De op basis van deze verdeling verleende vergunningen voor commerciële omroepen zijn 

ingegaan op 1 juni 2003 respectievelijk op 1 december 2003, en 8 jaar en drie maanden, 
respectievelijk 7 jaar en negen maanden geldig zijn;   

K. Na de implementatie van hun vergunningen van verschillende publieke omroepen 
berichten zijn ontvangen over de ontvangst, die niet overal zou voldoen aan de door de 
Minister van Economische Zaken aan de publieke omroepen verstrekte garanties voor het 
bereik;  

  
L. In reactie op deze berichten de Minister van Economische Zaken een Taskforce 

Ontvangstklachten publieke omroepen heeft ingesteld, waarin de publieke omroepen, de 
zendoperator Nozema en het Directoraat-  
Generaal Telecommunicatie en Post en Agentschap Telecom waren   
  
  
  
vertegenwoordigd;  

  
M. Deze Taskforce de opdracht had de klachten te beoordelen en, indien op grond van de 

toezeggingen aan de publieke omroepen in verband met hun wettelijke taak noodzakelijk, 
aanbevelingen te doen voor wijziging van de aan hen verleende vergunningen;   

N. Tijdens het onderzoek naar de ontvangstklachten van de publieke omroepen is gebleken 
dat ook de implementatie van de aan commerciële zendgemachtigden verstrekte ‘zerobase 
vergunningen’ aanleiding heeft gegeven tot het voornemen om aantoonbaar 
tekortschietend bereik in de commercieel bestemde frequentienetten te repareren op, 



indien van toepassing, gelijke wijze als dat voor de publieke omroepen is gedaan;  
  

O. In de Technische Werkgroep, ingesteld door het Directoraat-Generaal Telecommunicatie 
en Post van het Ministerie van Economische Zaken in 2003, bekend is dat lang niet alle 
zenders volgens de vergunningsvoorschriften zijn geïmplementeerd, omdat de 
zendvergunningen zijn verleend op de gecoördineerde opstelpunten, en de implementatie 
heeft plaatsgevonden op andere opstelpunten;  

  
P. Van de commerciële vergunninghouders berichten zijn ontvangen over afwijkingen tussen 

het berekende en het gerealiseerde bereik, vaak vergezeld van verzoeken tot reparaties en 
aanpassing van de vergunningen;  

  
Q. EZ voornemens is deze verzoeken tot reparaties alsnog te onderzoeken en, indien gegrond, 

en voor zover mogelijk reparaties toe te staan;   
  
  
  

R. Dit onder meer inhoudt dat er voor gekozen is de bestaande   
‘waterscheiding’ tussen lokale publieke omroepen en ander frequentiegebruik voor 
analoge FM op 104.9 MHz te handhaven;   

S. Bij het repareren van het zogenaamde demografisch bereik –onder voorwaarden- een 
toename van dit bereik is toegestaan tot een maximum van circa 3%, zoals reeds eerder in 
de Technische Werkgroep aan de orde is geweest en inmiddels met instemming van alle 
betrokkenen gebaseerd op technische gronden al enige tijd wordt gehanteerd;  

  
T. Verplaatsingen van zenders en reparaties van frequentiebereik geen invloed mogen hebben 

op het theoretisch voorspelde verzorgingsgebied van (een) andere Nederlandse zender(s) 
en dat verplaatsingen van   
zenders of reparaties van het bereik geen invloed mogen hebben op de storing op (een) 
buitenlandse zender(s) (zie nader Bijlage 1);   

U. Hierbij de noodzaak tot internationale coördinatie ten gevolge van een reparatie niet wordt 
uitgesloten;   

V. Om redenen van kwaliteit, capaciteit en doorlooptijd intensieve samenwerking tussen de 
Partijen wezenlijk is om zo snel als mogelijk tot een implementatie van mogelijke 
reparaties te komen;   

W. Partijen het als wenselijk ervaren dat ook de respectievelijke bij de commerciële 
omroepen betrokken zenderoperators als deskundigen deel uit zullen maken van het op te 
starten periodieke overleg;    

  
  
  
  
  
 
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:  
  
  



1. Partijen erkennen dat er behoefte bestaat aan een samenwerkingsvorm van EZ en de VCR, 
die integraal alle aan zerobase gerelateerde issues van de commerciële omroepen 
analyseert om waar mogelijk en noodzakelijk zo spoedig mogelijk een oplossing te 
bieden.  

  
2. Partijen zullen daartoe gezamenlijk aan een Taskforce deelnemen, die tot taak heeft de 

samenwerking tussen Partijen te faciliteren bij het inventariseren, systematisch 
beoordelen, vaststellen en het aanreiken van oplossingen voor de problemen die aan de 
basis kunnen liggen van verzoeken tot reparatie van ontvangstbereik.  

  
3. De VCR zal haar zenderoperators als deskundigen inzake technische kwesties bij de 

Taskforce betrekken.  
  
 

4. Zenderoperators samen met AT (al) in de zogenaamde Technische Werkgroep zitting 
hebben waarin de uitvoering van reparaties technisch voorbereid en gecoördineerd wordt. 
Deze Technische Werkgroep wordt voorgezeten door AT en wordt aangestuurd door de 
Taskforce.   

5. Partijen zullen zich ervoor inspannen dat genoemde Taskforce effectief en efficiënt kan 
functioneren, in ieder geval door: - het regelmatig beleggen van vergaderingen conform 
een overeen te komen vergaderschema, - het afvaardigen van bevoegde en deskundige 
personen naar de vergaderingen, - het opmaken van een lijst van vaste vertegenwoordigers 
en hun   

  
  
  
plaatsvervangers, en - het opstellen van de procedure van werken.   
6. EZ zal een voorzitter benoemen. Tevens zal er een secretaris worden aangewezen door EZ 

die zorg zal dragen voor de verslaglegging en bewaking van actiepunten. De voorzitter en 
de secretaris zullen afkomstig zijn uit EZ.  

  
7. Bij de beoordeling door de Taskforce van de opgebrachte problemen, zullen de vergunde 

situatie op 1 juni, respectievelijk 1 december 2003 alsmede het Aanvraagdocument 
“Vergelijkende toets commerciële radio-omroep frequenties” als referentie gelden.  
EZ houdt echter rekening met de door de vergunninghouders om praktische redenen, 
verplaatste opstelpunten ten opzichte van de vergunde situatie op 1 juni en 1 december 
2003. EZ zal zich inspannen om voor wensen tot reparaties oplossingsrichtingen te 
bewerkstelligen ten behoeve van optimale invulling van het theoretisch bereik, zoals 
vastgelegd in de vergunde situatie van 2003.  
EZ zal na goedkeuring in de Taskforce van de voorgestelde oplossing en voor aanvang 
van de implementatie hiervan, de vergunning aanpassen aan de praktische situatie onder 
voorwaarde dat deze geen schade veroorzaakt aan derden (zie overweging T.).  

  
Bij de oplossing van de vastgestelde problemen met betrekking tot onvoldoende ontvangst 
worden er twee categorieën onderscheiden:  
 1. Wensen tot reparatie niet vallende onder 2.  
 2. Wensen tot reparaties die volgens Partijen zijn ontstaan ten gevolge van de uitgevoerde 



reparaties ten behoeve van de publieke omroepen.  
  
  
  
De reparatieverzoeken dienen door de VCR vóór 15 januari te zijn ingediend bij de 
Technische Werkgroep, waarbij de vergunninghouders zelf aangeven of de wens tot 
reparatie valt onder categorie 1. of 2. VCR is zelf verantwoordelijk voor het tijdig 
aanleveren van de benodigde gegevens.  
  
Ten aanzien van categorie 2 dient uiterlijk op 1 maart 2005 door de vergunninghouders de 
bewijslast voor het ontstaan van de reparatie-wensen ten gevolge van de uitgevoerde 
reparaties ten behoeve van de publieke omroepen, conform de voorschriften uit Bijlage 1 
(spelregels reparatie), te worden overgelegd aan EZ. Na deze datum kan EZ starten met 
het toetsen van de validiteit van de problemen en nagaan in hoeverre de vastgestelde 
ontvangstproblemen van de commerciële omroepen veroorzaakt worden door de 
reparaties ten behoeve van de publieke omroepen.  
Als EZ oordeelt dat de oorzaak van de ontvangstproblemen niet gelegen is in de reparaties 
ten behoeve van de publieke omroepen, vallen de desbetreffende reparatie-wensen onder 
categorie 1.  
De VCR is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de benodigde gegevens.  
  
Ten aanzien van categorie 1. dient de Taskforce uiterlijk op 1 mei 2005 een rapport met 
oplossingsrichtingen gereed te hebben en ten aanzien van categorie 2. uiterlijk op 1 juli 
2005, mits de benodigde gegevens op grond van dit artikel 7 zijn aangeleverd.  
  

8. De kosten van onderzoek dat in opdracht van de Taskforce wordt uitgevoerd, zullen na 
accordering door EZ worden gedragen door EZ.  

Implementatiekosten van gewijzigde vergunningen met betrekking tot   
  
  
  
categorie 1. zullen voor rekening zijn van de vergunninghouders.  
  
De kosten van onderzoek én de implementatiekosten met betrekking tot categorie 2. 
zullen na accordering door EZ worden gedragen door EZ. De kosten zullen voorafgaand 
door EZ worden getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid, waarbij EZ zich het recht 
voorbehoudt om de aangeleverde gegevens te verifiëren.  
Als EZ oordeelt dat de kosten niet rechtmatig of doelmatig zijn en/of de gegevens niet 
verificabel zijn, zullen de kosten niet worden gedragen door EZ.  
  
De door de overheid gemaakte kosten gepaard gaande met de uitgifte van de gewijzigde 
vergunningen, zoals bedoeld in artikel 7., komen voor rekening van EZ.  
  
Indien aanpassing van de vergunning is geaccordeerd door de Taskforce, zullen de 
vergunninghouders, vertegenwoordigd door de VCR, geen schadevergoeding eisen.  

  
9. Dit Convenant treedt in werking op de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 



1 januari 2005. Het Convenant eindigt op 1 juli 2005.  
Uiterlijk op 1 juni 2005 treden Partijen in overleg over voortzetting van dit Convenant.  
  
Indien de VCR of vergunninghouders, vertegenwoordigd door de VCR, via 
(gerechtelijke) procedures buiten het Convenant om zaken aan de orde stellen die de 
afspraken neergelegd in het Convenant kunnen doorkruisen, kan EZ het Convenant met 
onmiddellijke ingang opzeggen.  
Procedures die al zijn aangespannen ten tijde van het ondertekenen van dit   
  
  
  
Convenant, blijven hierbij buiten beschouwing.  
  

 
10. In onderling overleg tussen de Partijen kan het Convenant tussentijds worden gewijzigd. 

Tussentijdse wijziging van het Convenant kan alleen met schriftelijke instemming van 
alle Convenantpartijen. Van een tussentijdse wijziging wordt mededeling gedaan in de 
Staatscourant.  

  
11 Naleving van dit Convenant is niet in rechte afdwingbaar.  
  
12 De bij dit Convenant gevoegde Bijlage 1 Spelregels reparatie maken deel   

uit van dit Convenant.  
  
Binnen 2 weken na ondertekening van dit Convenant wordt de zakelijke inhoud daarvan 
gepubliceerd in de Staatscourant. In de Staatscourant wordt tevens medegedeeld dat het 
Convenant ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-
Generaal Telecommunicatie en Post, te Den Haag en bij Agentschap Telecom, te Groningen.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Aldus overeengekomen en in viervoud ondertekend,  
  
  
’s-Gravenhage,  



  
  
De Minister van Economische Zaken, namens deze: - de Directeur-Generaal Telecommunicatie 
en Post, drs. M.M. Frequin  
  
 - de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom, mw. M.G. Schreur,  
  
  
  
  
De Vereniging voor Commerciële Radio, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  
- haar voorzitter, de heer M. Banga   
  
  
  
- haar secretaris, de heer E. de Zwart  
 
 


