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Bijlage 2: Planning veiling landelijke commerciële radiovergunningen 

 

 

 

 

 
 

 

Toelichting  

Bij het vaststellen van de tijdslijnen zoals die hierboven in het planningsoverzicht zijn opgenomen, 

gelden per onderdeel de volgende uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op 

ervaringsregels bij voorafgaande uitgevoerde veilingen. De huidige doorlooptijden zijn uiterst krap 

ingepland. Het uitvoeren van de rechterlijke uitspraken lijkt nog steeds mogelijk, een van de 

voorwaarden hierbij is dat in ieder geval 1 maart a.s. overgegaan wordt tot publicatie van de 

veilingdocumenten. 

 

Aanvraagperiode 

• Bij veilingprocedures wordt standaard uitgegaan van 4 weken. Geïnteresseerde partijen dienen 

voldoende tijd te krijgen om hun eventuele deelname aan de veiling strategisch te overdenken, 

intern hun businesscase af te stemmen en de documenten op te leveren die van belang zijn 

t.b.v. de beoordeling van hun aanvraag.  

• Deze periode kan daarom niet ingekort worden. Om tijd te winnen is de start van deze 

aanvraagperiode na de bekendmaking in dit geval wel sneller gepland dan normaal. 

 

Beoordelen aanvragen 

• Gezien de grote belangen voor aanvragende partijen moet er een zorgvuldig en integrale 

beoordeling van de binnengekomen aanvragen plaatsvinden. Met name een afwijzing kan 

verstrekkende gevolgen voor aanvragende partijen hebben.  

• Op basis van eerder uitgevoerde beoordelingen blijkt dat voor het doorlopen van de 

verschillende onderdelen binnen deze fase minimaal een periode van 10 weken noodzakelijk is. 

• Dit heeft onder ander te maken met de onderliggende termijnen voor het aanleveren van 

ontbrekende gegevens en het doen van informatievorderingen. Indien partijen extra gegevens 

moeten aanleveren moeten zij ook een redelijke termijn krijgen om hieraan te voldoen. 

 

 

Verbondenheidstoets 

• Tegelijk met het beoordelen van de aanvragen start ook het onderzoek naar mogelijk 

ongeoorloofde verbondenheid van aanvragende partijen op grond van artikel 4 van de 

Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep.  

• Het betreft hier een complexe toetsing naar de concernsamenstelling om te voorkomen dat 

partijen niet meer frequentieruimte aanvragen dan toegestaan is. 

• Door de complexiteit van de toetsing is met deze toetsing minimaal 11 weken gemoeid. 

 

Voorbereiden en uitvoeren veiling 
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• De voorbereidende activiteiten moeten volgordelijk plaats vinden in de 4 weken voorafgaande 

aan de daadwerkelijke veiling en kunnen niet in een korter tijdsbestek uitgevoerd worden.  

• De voorbereidingen kunnen pas starten als bekend is welke aanvragende partijen zijn 

toegelaten tot deelname aan de veiling. 

• Het betreft hier o.a. het verstrekken van inloggegevens en documentatie, de controles van de 

inlogprocedure en het oplossen van eventuele technische problemen. Tevens organiseert de 

RDI een of meerdere proefveilingen in deze fase en ondersteunt zij de toegelaten deelnemers 

bij vragen voorafgaand aan de (proef)veiling. 

• Voor de daadwerkelijke uitvoering van de veiling is een aantal dagen gereserveerd. Op 

voorhand kan niet vastgesteld worden of de veiling binnen 1 dag afgerond wordt of dat dit 

bijvoorbeeld 3 dagen in beslag zal nemen. Op grond van opgedane ervaringen in het verleden 

is voor de uitvoering van de veiling 1 week gepland. 

 

 

Verlenen vergunningen 

• Deze fase kan pas starten nadat de veiling is afgerond. In de regeling is vastgesteld dat 

partijen hun winnende bieding(en) binnen 2 weken moeten betalen. Pas als er zekerheid is dat 

de biedingen betaald zijn, kunnen de vergunningen daadwerkelijk worden verleend. Daarom 

moet voor deze periode 3 weken worden gerekend. 


