
Ontwikkelingen vergoedingen Agentschap Telecom (1999 – 2006) 
 

Geïndexeerde en voor inflatie gecorrigeerde ontwikkeling vergoedingen Agentschap Telecom (1999=100)
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Ontwikkeling absolute waarden  
tabel 1 
    vergoeding in euro's  
 subcategorie 1)     1999   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
 I.A.4   point-point straalverbindingen   per verbinding 2)           349           337          214          177          177          195          195          172  
 I.B.1   VHF/UHF radiotelefonen voor (beperkt) landmobiel gebruik   per vaste post           256           259          270          270          270          274          276          254  
   per mobiel radiozendapparaat             18             16            13            13            13            13            13            12  
 I.B.4   VHF-installatie voor maritiem gebruik (MRF)   per vergunning             46             44            43            41            45            50            52            50  
 I.B.6   HF oproepinrichting, radio-afstandsbesturing en telemetrie   per radiozendapparaat           197           190          186          186          186          205          211          203  
 I.C.2   GSM   per netwerk    105.504    109.406   109.406   109.361   109.361   109.361   109.361     96.588  
 I.D.1   radarinstallatie voor maritiem gebruik   per vergunning             26             25            25            24            26            27            27            26  
 I.E.1   radiozendamateurs categorie A , C, F en N   per vergunning             44             42            41            41            43            47            49            49  
 I.F   omroep   verlening en toezicht 3)        4.199        4.089       4.218       4.707       4.550       5.575       5.703       4.673  
 II.C.1   randapparaten   per toegekend nummer        0,037        0,032       0,029       0,029       0,029       0,029       0,029     0,021 

 



Ontwikkeling geïndexeerde en voor inflatie gecorrigeerd waarden à 2% per jaar 
tabel 2 
    geïndexeerde vergoedingen  
 subcategorie 1)     1999   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
 I.A.4   point-point straalverbindingen   per verbinding 2)           100             95            59            48            47            50            49            42  
 I.B.1   VHF/UHF radiotelefonen voor (beperkt) landmobiel gebruik   per vaste post           100             99          101            99            97            96            94            84  
   per mobiel radiozendapp.           100             87            69            68            66            65            63            57  
 I.B.4   VHF-installatie voor maritiem gebruik (MRF)   per vergunning           100             94            90            84            90            97            99            93  
 I.B.6   HF oproepinrichting, radio-afstandsbesturing en telemetrie   per radiozendapparaat           100             95            91            89            87            93            94            88  
 I.C.2   GSM   per netwerk           100           102          100            97            95            93            91            78  
 I.D.1   radarinstallatie voor maritiem gebruik   per vergunning           100             94            92            87            92            93            91            85  
 I.E.1   radiozendamateurs categorie A , C, F en N   per vergunning           100             94            89            87            90            96            97            95  
 I.F   omroep   verlening en toezicht 3)           100             95            96          105            99          119          119            95  
 II.C.1   randapparaten   per toegekend nummer           100             85            75            74            72            70            68            48  

 
1) Subcategorieën conform Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2006 
2) Vergoedingen voor point-point straalverbindingen worden in rekening gebracht op basis van frequentieband en  bandbreedte om het overzicht inzichtelijk te houden is de gemiddelde vergoeding 
    opgenomen. Het gemiddelde is bepaald door de totale opbrengst te delen door het aantal verbindingen. 
3) De tariefstructuur voor Omroep is in de loop der jaren, m.n. in 2003, gewijzigd. Een vergelijking op vergoedingenniveau is daardoor niet te maken. In plaats daarvan is de totale opbrengst 
    voor de gehele productgroep vermeld (gedeeld door € 1.000). 
 
De vermelde vergoedingen dragen in 2006 gezamenlijk voor 83% bij in de totale opbrengst van Agentschap Telecom. 
 
Uit tabel 1 blijkt dat in 2006 de meeste vergoedingen op of onder het niveau van 1999 liggen. De totale opbrengst uit de categorie Omroep lijkt in 2006 substantieel af 
te nemen. Het beeld wordt echter vertekend, doordat bij de opbrengstraming is aangenomen dat analoge TV wordt afgeschakeld per 1 april 2006. Als dat werkelijk 
gebeurt, wordt de opbrengstderving gecompenseerd door het ministerie. De vergoedingen voor point-point straalverbindingen en randapparaten zijn in de afgelopen 
jaren substantieel afgenomen. In beide gevallen was dat met name mogelijk doordat de kosten minder dan evenredig zijn toegenomen met de afzet. De vergoedingen 
voor VHF-installaties voor maritiem gebruik en voor radiozendamateurs zijn relatief gezien het meest gestegen, maar toch niet meer dan 10% in 7 jaar tijd. 
 
Tabel 2 maakt duidelijk dat alle vergoedingen een reële daling laten zien over de afgelopen 7 jaar. Voor Omroep moet daar wel de hiervoor gemaakt kanttekening bij 
worden geplaatst. De vergoedingen per vergunningscategorie zijn voor Omroep gelijk gebleven ten opzichte van 2005. De daling van de vergoedingen is voor een 
belangrijk deel mogelijk gemaakt door de vereiste afbouw van het eigen vermogen van Agentschap Telecom. In 1999 heeft het ministerie van Financiën een richtlijn 
uitgevaardigd die beperkingen stelt aan de toegestane omvang van het eigen vermogen van agentschappen. Het ‘teveel’ aan eigen vermogen is en wordt aangewend 
om kostenstijgingen niet, of slechts ten dele door te berekenen in de vergoedingen. Veel vergoedingen zijn op dit moment dan ook lager dan ze op grond van de 
kosten zouden moeten zijn. Tegelijkertijd wordt er alles aan gedaan om de kosten van Agentschap Telecom zoveel mogelijk te reduceren. Een zuinig beleid en 
omvangrijke reorganisaties beginnen wat dat betreft hun vruchten af te werpen. 
 
 


