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1 Inleiding 
 

Met genoegen bieden wij u hierbij het eindrapport aan van het project KAT (kostencalculatiemodel1 

en tarievenstructuur) voor het Agentschap Telecom van Economische Zaken (hierna: Agentschap 

Telecom).  

De missie van het Agentschap Telecom is “het verruimen en optimaliseren van het elektronische 

communicatiedomein” waarbinnen het zich primair richt op de schaarse frequentieruimte. Op basis 

van de Telecommunicatiewet geeft het Agentschap Telecom uitvoering aan het 

telecommunicatiebeleid van de overheid. De kerntaken van het agentschap zijn het creëren, het 

uitgeven en het beschermen van frequentieruimte. Het creëren van frequentieruimte valt voornamelijk 

nader te definiëren in termen van pro-actief uitgeven en pro-actief beschermen van (frequentie)ruimte. 

Binnen deze kerntaak worden oplossingsvarianten aangedragen voor technische en maatschappelijke 

compatibiliteitsvraagstukken binnen en tussen infrastructuren voor elektronische communicatie. 

In 1995 is ten behoeve van het Agentschap Telecom door KPMG een kostencalculatiemodel 

ontwikkeld en beschreven. In het kostencalculatiemodel worden de kosten van het Agentschap 

Telecom verdeeld over vastgestelde productgroepen op basis van de productiecentramethode. 

Vervolgens worden binnen een productgroep per vergunningscategorie de kosten per eenheid 

vastgesteld middels verdeelsleutels. De kosten per eenheid dienen als basis voor de berekening van de 

tarieven ter dekking van de kosten die verband houden met de uitvoeringstaak en de toezichthoudende 

taak. 

Gezien de ontwikkelingen sinds 1995 in de organisatie en de externe omgeving is er aanleiding om de 

huidige wijze van kostenallocatie en opbouw van de tarievenstructuur opnieuw te bezien. De 

ontwikkelingen in de organisatie hebben onder andere betrekking op recentelijk doorgevoerde 

reorganisaties, gewijzigde wetgeving per 15 december 1998 en een veranderende wijze van toezicht 

houden. Externe ontwikkelingen betreffen onder andere de herverdeling van omroepfrequenties, 

toevoeging van nieuwe vergunningscategorieën en productgroepen en groei in het aantal klanten. 

Aan KPMG is gevraagd om deze ontwikkelingen te vertalen naar een nieuw kostencalculatiemodel en 

een aangepaste tarievenstructuur. Voor u ligt de beschrijving van het nieuwe model en daarbij 

behorende aangepaste structuur. Het model en de structuur zijn toekomstvast, dat wil zeggen dat het 

Agentschap Telecom in beginsel de komende drie tot vijf jaar haar tarieven vast kan stellen op basis 

van dit model. Het model wordt jaarlijks door het Agentschap Telecom gevuld en geactualiseerd.  

                                                      
1 In het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt de term ‘kostencalculatiemodel’ gehanteerd. 
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2 Onderzoeksopzet 

2.1 Onderzoeksopzet 
Doel is het ontwikkelen, bouwen en beschrijven van een nieuw/aangepast kostencalculatiemodel en 

het doen van een voorstel voor een nieuwe/aangepaste tarievenstructuur voor het Agentschap 

Telecom. Het onderzoek is onderverdeeld in zes fasen (zie figuur 2.1). Na de startbijeenkomst is een 

lijst samengesteld met de te interviewen (interne en externe) personen. Daarnaast is er een 

communicatiestructuur vastgesteld en een projectsecretariaat ingericht. In fase 2 is relevante 

documentatie bestudeerd om inzicht te krijgen in en een gemeenschappelijk beeld te vormen over 

huidige en alternatieve modellen en structuren. Ook is in deze fase een vragenlijst opgesteld voor de 

af te nemen interviews. In de volgende fase hebben de interne en externe interviews plaatsgevonden 

op basis waarvan onderbouwde en afgewogen keuzes gemaakt zijn over het toe te passen 

kostencalculatiemodel en de tarievenstructuur. In de eindfasen is het model en de nieuwe 

tarievenstructuur uitgewerkt en een gedocumenteerd werkdossier opgemaakt, waarna er interne 

toetsing en externe communicatie heeft plaatsgevonden. Tot slot hebben de uitkomsten van de 

voorgaande fasen de basis gevormd van het te formuleren advies.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2.1 Projectfaseplanning 

StartbijeenkomstFase 1

Inlezen documentatieFase 2

Vooronderzoek
- interviews met intern betrokkenen
- interviews met extern belanghebbenden
- uitwerking modellen en structuren op hoofdlijnen
- Keuze concept kostenallocatiemodel en tarievenstructuur

Fase 3

Nader uitwerken model en structuurFase 4

Interne toets en externe communicatieFase 5

Opstellen adviesFase 6



 

 

Agentschap Telecom
Kostencalculatiemodel Agentschap Telecom

Groningen, november 2002
kpmg 

3

Tijdens de uitvoering van het project KAT is een organisatiestructuur gehanteerd zoals weergegeven 

in figuur 2.2.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figuur 2.2   Organisatiestructuur 

In het vervolg van dit rapport worden verschillende begrippen gebruikt die wellicht niet bij iedereen 

bekend zijn, daarom is er in bijlage 7.1 een definitielijst opgenomen die een toelichting geeft op de 

veelgebruikte begrippen. 

2.2 Vooronderzoek 
In het vooronderzoek zijn zowel het kostencalculatiemodel als de tarievenstructuur betrokken, 

vanwege de grote mate van onderlinge afhankelijkheid. Het doel van deze stap is om, rekening 

houdend met de complexiteit van de materie en de geschetste interne en externe ontwikkelingen, de 

pro’s en contra’s van de denkbare modellen en structuren (inclusief de huidige) te bespreken en af te 

wegen. Het vooronderzoek bestaat uit vier onderdelen, te weten interviews met intern betrokkenen, 

interviews met extern belanghebbenden, uitwerking modellen en structuren op hoofdlijnen en de 

keuze voor een concept kostencalculatiemodel en tarievenstructuur.  

Met een aantal intern betrokkenen zijn de interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen 

zijn op de vorm van het kostencalculatiemodel en de tarievenstructuur geïnventariseerd. Daarnaast 

zijn de pro’s en contra’s van het huidige model en de huidige structuur vastgesteld. Tevens is tijdens 

het gesprek ingegaan op de mogelijke toepassing van alternatieve modellen en structuren.  

De opdrachtgever
(directie)

Project
stuurgroep

Projectleider

Projectleden

- De opdrachtgever is verantwoordelijk
  voor aansluiting bij de bedrijfsdoelstellingen, stelt
  het budget ter beschikking en stuurt de
  projectstuurgroep aan.

- De projectstuurgroep is eindverantwoordelijk voor het overall eindresultaat
  van het project en voor het ter beschikking stellen van mensen en middelen.
- De projectstuurgroep komt alleen bij elkaar voor het bespreken van
  faseplanningen en uitzonderingsrapportages.
- De projectstuurgroep rapporteert aan de opdrachtgever (directie).

- De projectleider krijgt van de stuurgroep de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de dagelijkse
  gang van zaken in het project.
- De projectleider kan beslissingen nemen binnen de grenzen zoals aangegeven door de stuurgroep.
- De belangrijkste verantwoordelijkheid van de projectleider is het zeker stellen dat het project de
  gewenste producten oplevert, binnen tijd, binnen budget en volgens de afgesproken kwaliteit.
- De projectleider rapporteert aan de projectstuurgroep.
- De projectleider vergewist zich ervan dat het project conform de afspraken wordt beheerst en uitgevoerd

- De projectleden zijn verantwoordelijk voor het opleveren van
  producten volgens de specificaties van de projectleider.
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Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de tarievenstructuur is er een aantal extern 

belanghebbenden geconsulteerd. Naast de 11 afgenomen interviews bij vergunninghouders van het 

Agentschap Telecom is er tevens een interview afgenomen bij DGTP (Directoraat-Generaal 

Telecommunicatie en Post) en IVW2 (Inspectie Verkeer & Waterstaat). Bij de selectie van 

vergunninghouders is een groep samengesteld van klanten uit diverse branches, zodat er een brede 

groep gehoord kon worden. Tijdens de interviews is expliciet aandacht besteed aan de reeds eerder 

genoemde externe ontwikkelingen en de mogelijke impact hiervan op de tarievenstructuur, alsmede 

op de invulling die door de belanghebbende aan de gedefinieerde beoordelingscriteria werd gegeven. 

Daarnaast was deze stap gericht op het helder maken van de wensen en verwachtingsrichting van de 

extern belanghebbenden. 

Om te bewerkstelligen dat het kostencalculatiemodel van het Agentschap Telecom voldoet aan de 

gestelde kwaliteitsverwachtingen en acceptatiecriteria is in fase 1 een lijst opgesteld met kwalitatieve 

beoordelingscriteria. Deze lijst is in een later stadium door middel van de informatie verkregen uit de 

interne en externe interviews verder uitgewerkt (zie bijlage 7.2). De definitieve lijst met beoordelings- 

en acceptatiecriteria heeft als uitgangspunt gediend bij de keuze en uitwerking van het 

kostencalculatiemodel, zodat maximaal rekening gehouden kon worden met de eisen en wensen van 

interne en externe belanghebbenden.  

 

                                                      
2 Tot 22 juli 2002 ressorteerde het Agentschap Telecom als divisie Telecom onder de Inspectie Verkeer & 
Waterstaat van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. 
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3 Werkwijze kostencalculatiemodel 
 

3.1 Inleiding 
Voor een goed begrip van het kostencalculatiemodel worden in dit hoofdstuk allereerst de 

economische, juridische en overige uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de bouw van het 

kostencalculatiemodel kort uiteen gezet. Vervolgens wordt de werkwijze van het 

kostencalculatiemodel beschreven. Hierbij zal er ingegaan worden op de vijf verschillende niveaus in 

het kostencalculatiemodel. 

3.2 Uitgangspunten bij het kostencalculatiemodel 
Bij het vaststellen van de definitieve kostencalculatiemodel en tarievenstructuur zijn verschillende 

uitgangspunten gehanteerd.  

 

Economisch uitgangspunten: 

- het model zal opgebouwd worden op basis van informatie die deels afkomstig is uit de 

beschikbare urenverantwoording en deels op basis van expertmatige inschattingen; 

- de kosten moeten per gedefinieerde productgroep, subcategorie en afnemersgroep inzichtelijk 

gemaakt kunnen worden; 

- het model dient makkelijk onderhoudbaar te zijn en flexibel in het doorvoeren van wijzigingen; 

- in het model moet inzichtelijk worden gemaakt welke kosten niet doorberekend worden, maar uit 

de algemene middelen worden gefinancierd; 

- het kostencalculatiemodel zal gebruikt worden als onderbouwing bij de Regeling vergoedingen; 

- er moet een redelijk stabiele tarievenontwikkeling tot stand worden gebracht. 
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Juridische uitgangspunten: 

De juridische uitgangspunten vloeien voort uit het bij of krachtens de Telecommunicatiewet bepaalde 

ten aanzien van vergoedingen. 

- de kosten moeten tot op productgroepniveau inzichtelijk gemaakt kunnen worden; 

- de huidige productgroepindeling mag niet gewijzigd worden, maar mag wel uitgebreid worden 

met eventuele nieuwe productgroepen;  

- er moet een relatie bestaan tussen inspanningen, kosten en tarieven (het tarief moet het karakter 

van een retributie hebben); 

- er wordt gestreefd naar een kostendekking van 100% per productgroep3; 

- kosten gerelateerd aan Nabu, EMC, beroep en bezwaar en repressief repressieve strafrechtelijke 

handhaving moeten afzonderlijk inzichtelijk gemaakt kunnen worden; 

- de kosten van Nabu, beroep en bezwaar en repressief repressieve strafrechtelijke handhaving 

worden niet doorberekend aan vergunninghouders; 

- de tarievenstructuur moet rechtvaardig en transparant zijn. 

 

Overige uitgangspunten: 

- tijdens het project zal gestreefd worden naar het creëren van een model en structuur, die 

rechtvaardig en voldoende transparant is; 

- er moet helderheid zijn binnen het Agentschap Telecom omtrent de opzet en de uitgangspunten 

van het nieuwe kostencalculatiemodel. 

                                                      
3 In het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt voor ‘productgroep’ de term ‘categorie’ gehanteerd. 
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3.3 Werkwijze kostencalculatiemodel 
Er is gekozen voor een verdeling van de kosten naar productgroepen, subcategorieën en 

afnemersgroepen over vijf niveaus, te weten van  

1) indirecte en directe kostensoorten, naar respectievelijk  

2) totale indirecte kosten per afdeling en totale directe kosten per afdeling, naar  

3) activiteiten indirecte afdelingen, naar 

4) activiteiten directe afdelingen, naar 

5) productgroepen, subcategorieën en afnemersgroepen. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door voor een kostenverbijzonderingsmethode te kiezen die deels is 

gebaseerd op onderdelen uit de productiecentramethode (PCM) en deels op onderdelen uit Activity-

Based Costing (ABC) (zie figuur 3.1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 3.1 Metamodel 
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Het eerste deel van de kostenverdeling (relatie 1020) vindt plaats op basis van de 

productiecentramethode, omdat de kosten in deze eerste fase toebedeeld worden aan de hulp- en 

hoofdkostenplaatsen, waarmee zij in een rechtstreekse relatie staan.  

Vervolgens worden de kosten in relatie 2025 en 2030 verdeeld over directe en indirecte activiteiten. 

Deze relatie is overeenkomstig met Activity-Based Costing waarin activiteiten worden 

geïnventariseerd en er kosten aan toe worden gerekend. De verdeling van kosten over activiteiten is 

als stap toegevoegd om meer inzicht te genereren in de kostenveroorzakende activiteiten van de 

indirecte en directe afdelingen.  

In fase drie worden de kosten van de indirecte afdelingen verbijzonderd naar de directe afdelingen 

(relatie 2530). Dit is overeenkomstig met de productiecentramethode waar de kosten van 

hulpkostenplaatsen verbijzonderd worden naar hoofdkostenplaatsen.  

Tot slot worden de totale kosten van de directe activiteiten verdeeld over productgroepen, 

subcategorieën en afnemersgroepen. Deze laatste fase is  overeenkomstig met Activity-Based Costing 

waar de kosten op basis van het verbruik van activiteiten worden verdeeld. Zie ook tabel 3.2 voor de 

toelichting op de relaties in het model. 

 

Tabel 3.2 Toelichting op de relaties in het kostencalculatiemodel 

 

� Op niveau 10 worden de kostensoorten van de indirecte en directe afdelingen inzichtelijk gemaakt. Het 

gaat hier om personele kosten, materiële kosten, externe diensten en afschrijvingen 

� In relatie 1020 wordt voor elke directe en indirecte afdeling het totaal van de kostensoorten berekend.  

� In relatie 2025 worden de totale kosten van de indirecte afdelingen verdeeld over de activiteiten van de 

indirecte afdelingen door het aantal ingezette fte’s per activiteit te berekenen.  

� Parallel aan relatie 2025 loopt relatie 2030, namelijk de verdeling van de totale kosten van de directe 

afdelingen over de activiteiten van de directe afdelingen op basis van het aantal ingezette fte’s per 

activiteit.  

� In relatie 2530 worden de kosten van de indirecte afdelingen (hulpkostenplaatsen) naar de directe 

afdelingen (hoofdkostenplaatsen) verbijzonderd op basis van fte’s, percentages, m2 of afdelingen.  

� Vervolgens worden de kosten van activiteiten (in relatie 3040) toegerekend aan productgroepen en 

subcategorieën op basis van het verbruik van activiteiten.  

� Parallel aan relatie 3040 vindt een verdeling van de kosten van activiteiten naar afnemersgroepen (relatie 

3050) plaats. Dit laatste ook weer op basis van het verbruik van activiteiten.  
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De kostprijs per productgroep, per subcategorie of per afnemersgroep wordt uiteindelijk verkregen 

door een optelling te maken van de kosten verbonden aan de voor de productgroep, subcategorie of 

afnemersgroep uitgevoerde activiteiten. De kostprijs van een product binnen een subcategorie wordt 

verkregen door de kostprijs van de subcategorie te delen door de vastgestelde verdeelsleutel, zoals 

bijvoorbeeld het aantal uitgegeven vergunningen of het aantal netwerken.  

 

Slechts een deel van de kosten van het Agentschap Telecom is gekenmerkt als ‘direct aan 

subcategorieën toerekenbare kosten’. Het gaat hier om een deel van de afschrijvingskosten van 

Handhaving, die direct aan specifieke subcategorieën toegerekend konden worden. Deze kosten zijn 

aldus van niveau 20 (totale kosten directe afdelingen) direct naar niveau 40 (productgroepen en 

subcategorieën) verdeeld. 

 

Het kostencalculatiemodel maakt gebruik van gegevens die uit de organisatie afkomstig zijn. Deze 

inputgegevens, betreffende de inspanning voor bepaalde activiteiten, worden verzameld op basis van 

de informatie die aanwezig is in tijdschrijfmodules of komen tot stand op basis van expertmatige 

inschattingen. De inputgegevens hebben een directe relatie met de kosten die aan productgroepen en 

subcategorieën worden toegerekend. De kwaliteit en betrouwbaarheid van deze data bepalen aldus of 

er een goede kostentoerekening plaats kan vinden. 

 

In de volgende hoofdstukken zal nader in gegaan worden op de verschillende niveaus in het 

kostencalculatiemodel. Zo komen de indirecte en directe kostensoorten aan de orde in hoofdstuk 4, de 

kostentoerekening van indirecte en directe afdelingen aan activiteiten in hoofdstuk 5 en de 

kostentoerekening aan productgroepen, subcategorieën en afnemersgroepen in hoofdstuk 6. 
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4 Indirecte en directe kostensoorten per afdeling 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de afdelingen zoals deze bij het Agentschap 

Telecom zijn gedefinieerd. Daarnaast komen de kosten van de afdelingen die als input dienen voor het 

model in dit hoofdstuk aan de orde. 

4.2 Indirecte en directe afdelingen 
Het Agentschap Telecom bestaat uit directe en indirecte afdelingen. De directe afdelingen staan 

onmiddellijk ten dienste van het primaire proces en de indirecte afdelingen zijn ondersteunend aan de 

directe afdelingen. Zie tabel 4.1 voor een weergave van de directe en indirecte afdelingen, zoals deze 

bij het Agentschap Telecom en in het kostencalculatiemodel zijn gedefinieerd.  

 

Directe afdelingen Indirecte afdelingen 
Directie en 
OR 

Directie en Ondernemingsraad 

Directie-
bureau 

Directiebureau 

 
FIS - staf 
FIS - MO 
FIS - TO 

Frequentie-Infrastructuren en Systemen: 
staf 
Marktontwikkelingen 
Technische ontwikkelingen 

P&O Personeel & Organisatie 

Nabu Nationaal Antennebureau Control Control  

JZ Juridische Zaken 

I&F Informatie & Faciliteiten  

 
M&V4 - staf 
M&V - M 
M&V - VV 

Marketing & Vergunningverlening: 
staf 
Marketing 
Vergunningverlening 

HH Handhaving 

  

Tabel 4.1 Directe en Indirecte afdelingen 

                                                      
4 Marketing & Vergunningverlening (M&V) heet per 1 januari 2003 Vergunningverlening & 
Communicatie en Relatiemanagement (V&CR). 
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4.3 Kostensoorten per afdeling 
In het model wordt aangevangen met het inzichtelijk maken van de kostensoorten van de indirecte en 

directe afdelingen. Het gaat hier om personele kosten, materiële kosten, externe diensten en 

afschrijvingen. Bij het vaststellen van de hoogte is uitgegaan van het budget 2003 (zie tabel 4.2).  

 

 

 

 

Tabel 4.2 Begroting 2003 (x EUR 1.000) 

 

Het Agentschap Telecom streeft naar daadwerkelijke kostendekking. Op grond van het Besluit 

vergoedingen Telecommunicatiewet worden directe en indirecte kosten die worden toegerekend aan 

de productgroepen geprognosticeerd voor het kalenderjaar waarvoor de vergoeding geldt. Indien na 

afloop van het kalenderjaar blijkt dat de in dat jaar gemaakte kosten afwijken van de 

geprognosticeerde kosten, wordt het verschil bij de raming van de kosten voor de daarop volgende 

jaren meegenomen. De uiteindelijke hoogte van de tarieven wordt mede bepaald door de totale kosten 

van het Agentschap Telecom en de wijze waarop de kosten gealloceerd worden. De wijze waarop de 

kosten gealloceerd worden bepaalt het kostenniveau per productgroep, per subcategorie en per 

afnemersgroep. De verdeling van de kosten over subcategorieën wordt gebaseerd op de intensiteit van 

de inspanningen voor elke subcategorie. Op deze wijze is het tarief een weergave van de benodigde 

inspanningen, waarmee het voldoet aan het vereiste retributieve karakter. 

Kosten gerelateerd aan EMC, Nabu, beroep en bezwaar en repressief repressieve strafrechtelijke 

handhaving worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is gekozen omdat de kosten van 

Nabu, beroep en bezwaar en repressieve repressieve strafrechtelijke handhaving niet doorberekend 

mogen worden aan vergunninghouders en omdat het bij EMC gaat om kosten die op grond van het 

Besluit vergoedingen apart inzichtelijk gemaakt moeten worden.  

Kostenplaats Personeel Materieel Ext. Diensten Afschrijvingen Totaal

Totaal Staven 6,145EUR           5,737EUR           1,917EUR           2,310EUR           16,109EUR         
Totaal FIS 2,939EUR           427EUR              318EUR              -EUR                   3,684EUR           
Totaal NABU 543EUR              50EUR                18EUR                -EUR                   611EUR              
Totaal M&V 4,185EUR           538EUR              125EUR              -EUR                   4,847EUR           
Totaal HH 5,721EUR           766EUR              488EUR              1,192EUR           8,167EUR           

Totaal IVW-T 19,532EUR         7,518EUR           2,866EUR           3,502EUR           33,418EUR         
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5 Activiteiten indirecte en directe afdelingen 

5.1 Inleiding 
In het kostencalculatiemodel worden de kosten van de indirecte en directe afdelingen verdeeld over de 

gedefinieerde activiteiten van de afdelingen. In dit hoofdstuk wordt een weergave gegeven van de 

desbetreffende activiteiten van de verschillende afdelingen van het Agentschap Telecom. 

5.2 Kostentoerekening naar activiteiten 
Voor elke directe en indirecte afdeling wordt het totaal van de kostensoorten berekend. De totale 

kosten van de indirecte en directe afdelingen worden vervolgens verdeeld over de activiteiten van de 

indirecte en directe afdelingen door het aantal ingezette fte’s per activiteit te berekenen. Dit is 

overeenkomstig met Activity-Based Costing waarin activiteiten worden geïnventariseerd en er kosten 

aan toe worden gerekend om op deze wijze meer inzicht te genereren in de kostenveroorzakende 

activiteiten van de verschillende afdelingen. Een ander voordeel van de benadering waarbij 

activiteiten gedefinieerd worden, is de verbetering van het inzicht in en de affiniteit met het 

kostencalculatiemodel. Op deze wijze kunnen managers zien hoe hun afdeling bijdraagt aan de 

kostenontwikkeling en de prijzen voor vergunninghouders. Zoals eerder genoemd wordt een deel van 

de kosten van het Agentschap Telecom aangemerkt als ‘direct aan subcategorieën toerekenbare 

kosten’. Deze kosten worden niet over activiteiten verdeeld, maar worden direct aan subcategorieën 

toegerekend.  Het gaat hier om een deel van de afschrijvingskosten van Handhaving, die direct aan 

specifieke subcategorieën toegerekend konden worden. 

 

Het model is opgebouwd op basis van informatie die deels afkomstig is uit de beschikbare 

urenverantwoording en deels op basis van expertmatige inschattingen. Door middel van betrokkenheid 

van alle afdelingen in de vorm van interne interviews en een verificatieronde is een zo representatief 

mogelijk beeld geschetst van de inspanningen van het Agentschap Telecom, opdat voldaan kan 

worden aan het vereiste dat de opgelegde vergoeding representatief is voor de verrichte inspanningen. 
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In de volgende twee paragrafen wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de indirecte en 

directe afdelingen zoals deze door het Agentschap Telecom zijn gedefinieerd. 

5.2.1 Activiteiten indirecte afdelingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingen

Directie + OR Algemeen

Directiebureau Secret ar iaat
Advies 

besluit vormings-
proces

Klacht -
behandeling incl. 

signalerings-
rapport age

Beleids-               
rapportages

Project leider

Coördinat ie 
besluit vormings- 

en best urings-
processen

Personeel &                    
Organisatie

Uit voer ing 
management -

besluit en

Applicat ie-
beheer /  

f ormat iebeheer 
en management -

inf ormat ie

Recht s-      
posit ionele 

adviser ing en          
P-cont rol

Management -
adviser ing

Loopbaan-
adviser ing en 

mobilit eit

ARBO-
coördinat ie

Control Financieel 
Beheer

Financiële 
administ rat ie

Planning & 
Cont rol

Juridische Zaken Bezwaar & 
Beroep

Adviser ing en        
wet -  en 

regelgeving

I&F staf Algemeen

I&F                                   
Technische                      
Inf rastructuur & 
Systeemontwikkeling

Gebruikers 
onderst euning 

ICT

Product iemat ig 
beheer van de 

t echnische 
inf rast ruct uur

Project mat ig 
upt odat e houden 

van de 
inf rast ruct uur

Applicat ie-             
ont wikkeling

Applicat ie-              
beheer

Applicat ie-              
onderhoud

Dat abase                
beheer

Informat ie 
analyse

I&F                                   
Technische                      
Zaken

Onderhoud 
t echnische 

bedrijf smiddelen

Nieuwbouw 
t echnische 

bedr ijf smiddelen

Inkoop 
technische 

bedr ijf smiddelen

Wagenpark-           
beheer

I&F                                  
Documentaire                 
Informatie                      
Voorziening

Post regist rat ie
Archiver ing 
procesmat ig

Uit leen-   
administ rat ie

Boderondes en 
f rankeren

Archiver ing niet  
procesmat ig

Collect ievorming 
en inf ormat ie-   

voorziening

Adviser ing en 
beleid

Activiteiten

I&F                                             
Gebouwen en                                       
Facilit eit en

Logist ieke 
ondersteuning       

Gebouwenbeheer

Vast e t elef onie      
GSM

ARBO                    
BHV /  EHBO           

Milieu
Project en

Advies                   
Klantenservice     
Communicat ie

Administ rat ie en 
organisat ie
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5.2.2 Activiteiten directe afdelingen 
Bij de activiteiten van Frequentie-Infrastructuur en Systemen (FIS), Handhaving (HH) en  

Marketing & Vergunningverlening (M&V) wordt onderscheid gemaakt in creëren frequentieruimte, 

uitgeven frequentieruimte en beschermen frequentieruimte. Hiervoor is gekozen omdat dit 

overeenkomstig is met de gedefinieerde kerntaken van het Agentschap Telecom. Door dit onderscheid 

te handhaven kan per directe afdeling inzicht verkregen worden in de kosten van de kerntaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingen

FIS                                
Creëren                           
Frequent ieruimte

Int ernat ionale        
& t echnische 
ontwikkeling

FIS                                 
Uitgeven                         
Frequent ieruimte

Markt -
ontwikkelingen

Technische 
ont wikkelingen

FIS                                   
Beschermen                    
Frequent ieruimte

Technische 
ontwikkelingen

EMC

NABU Ant enneregist er Voor licht ing Advies
Beleids-    

rapport age

M &V                                
Ctreëren                    
Frequent ieruimte

Communicat ie /  
Externe 

inf ovoorziening 
(Market ing)

M &V                                
Uitgeven                    
Frequent ieruimte

Planning & 
Coördinat ie            

(VFC)

Vervgunning-    
ver lening         

(VVA)

Call Center 
(Market ing)

Communicat ie /  
Ext erne 

infovoorziening 
(Market ing)

Account -    
management  
(Market ing)

M &V                                
Beschermen 
Frequent ieruimte

Planning & 
Coördinat ie            

(VFC)

Vergunning-  
ver lening              

(VVA)

Call Center 
(Market ing)

Communicat ie /  
Ext erne 

infovoorziening 
(Market ing)

Account -     
management  
(Market ing)

Handhaving                    
Creëren 
Frequent ieruimte

Onderzoek 
f requent ieruimt e

Handhaving                    
Uitgeven 
Frequent ieruimte

Onderst euning bij 
uit geven 

f requent ieruimt e

Beschermen 
f requent ieruimt e

Cont roleren 
gebruiks-    

voorwaarden

Inspect eren 
zendapparat en

Behandelen 
st or ingsklachten

Inspect eren            
band

Het  verr icht en 
van met ingen

Het  lat en 
verr icht en van 
met ingen door 
t est inst it ut en

Best uurs-       
rechtelijk 

opt reden t egen 
il legaal gebruik

EMC
Radio-

ast ronomie-           
banden

St raf rechtelijk 
opt reden t egen 
illegaal gebruik 

Veiligheidseisen
Af tappen /  

t elecomf raude

Handhaving                    
Beschermen 
Frequent ieruimte

Activiteiten
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5.3 Kostentoerekening van indirecte naar directe afdelingen 
Om de kosten te verdelen van indirecte afdelingen naar de directe afdelingen worden verdeelsleutels, 

zoals bijvoorbeeld fte’s, vierkante meters, aantal afdelingen en percentages gebruikt. Over het 

algemeen kan men stellen dat het aantal te gebruiken verdeelsleutels groter moet zijn naarmate men 

meer accurate kostprijzen wenst te berekenen. Daarbij moet een evenwicht gevonden worden tussen 

accuratesse enerzijds en de kosten van het meten anderzijds. In het algemeen moet men zich beperken 

tot de qua kostenbeslag relatief omvangrijke (groepen van) activiteiten. Het is dan ook aan te bevelen 

om de 20/80-regel te hanteren. Deze regel gaat ervan uit dat bij het vaststellen van relevante 

activiteiten geldt dat 20% van de activiteiten 80% van de kwaliteit, de tijd en de kosten dekt. Het 

vaststellen van de overige 80% aan activiteiten levert relatief weinig op, terwijl de kosten van het 

vaststellen navenant zullen toenemen. Een andere mogelijkheid om de meetkosten te beperken is het 

vervangen van de ene verdeelsleutel, die hoge meetkosten met zich mee brengt, door een andere 

verdeelsleutel met lagere meetkosten. Bij de kostenverbijzondering van het Agentschap Telecom is 

hiermee rekening gehouden door  slechts de omvangrijke activiteiten per afdeling in kaart te brengen 

en voor het overgrote deel te kiezen voor fte’s als verdeelsleutel. Alleen daar waar grote winst in 

accuratesse is te bereiken is gekozen voor een andere verdeelsleutel zoals m2, aantal afdelingen en 

percentages (zie tabel 5.1).  
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Indirecte 
afdelingen 

Verdeel-
sleutels 

Toelichting 

Directie en OR Formatie Alle fte's van directie en OR zijn op basis van de formatie verdeeld. 

Directiebureau Percentages Alle fte’s worden op basis van percentages verdeeld. 
De percentages zijn op basis van expertmatige inschatting vastgesteld. 

P&O Percentages Alle fte’s worden op basis van percentages verdeeld.  
De percentages zijn op basis van expertmatige inschatting vastgesteld. 

Control Begroting Alle fte’s worden naar rato van de begroting per afdeling verdeeld.  

JZ Percentages De fte's van de activiteit “advisering en wet- en regelgeving” zijn verdeeld op basis van 
percentages. De percentages zijn vastgesteld op basis van tijdschrijfgegevens en 
taakoverzichten. De kosten van de activiteit “bezwaar en beroep”  worden niet toegerekend 
aan vergunninghouders.  

I&F - staf Formatie Alle fte’s worden op basis van de formatie verdeeld. 

I&F - TISO Formatie Alle fte’s worden op basis van de formatie verdeeld. 

I&F - TZ Percentages Alle fte’s worden op basis van percentages verdeeld.  
De percentages zijn op basis van expertmatige inschatting vastgesteld. 

I&F - DIV Percentages 
 
 
Formatie 
 

De fte's van de activiteiten “ postregistratie”, “archivering procesmatig” en “archivering 
niet procesmatig” zijn verdeeld op basis van percentages. Deze percentages zijn op basis 
van een expertmatige inschatting vastgesteld. 
De activiteiten "uitleenadministratie", "boderondes en frankeren", "collectievorming en 
informatievoorziening" en "advisering en beleid" zijn verdeeld op basis van de formatie. 

I&F - G&F Vierkante 
meters  
 
Formatie 

Bij de activiteit  “gebouwenbeheer” is voor een deel van de kosten (huisvestingskosten) 
gekozen voor een verdeling op basis van vierkante meters en voor het overige deel van de 
kosten is gekozen voor een verdeling op basis van de formatie. 
De fte’s van de overige activiteiten zijn verdeeld op basis van de formatie. 

Tabel 5.1 Verdeelsleutels 

Bij de toerekening van indirecte activiteiten is er voor gekozen om deze kosten alleen aan de directe activiteiten 

toe te rekenen. Dit is een wijziging ten opzichte van het oude model, waarin de indirecte activiteiten zowel 

toegerekend werden aan andere indirecte activiteiten als aan directe activiteiten. Deze systematiek staat bekend 

onder de naam ‘specified order of closing’. In het onderhavige project zijn beide methoden van kostentoerekening 

onderzocht. Gebleken is dat de afwijking tussen beide methoden tussen de 1 à 3 procent ligt. Deze afwijking is 

van dusdanige aard dat de winst in nauwkeurigheid  (bij toerekening van indirecte kosten aan zowel directe als 

indirecte activiteiten) niet in verhouding staat tot extra te leveren werkzaamheden om het model te onderhouden. 

De afwijking is niet dusdanig substantieel dat het van invloed is op de uiteindelijke uitkomsten in het 

kostencalculatiemodel. Derhalve is gekozen voor het systeem waarbij de indirecte activiteiten direct aan de 

directe activiteiten toegerekend worden. Dit sluit tevens aan bij één van de vooraf gestelde criteria, te weten ‘het 

waarborgen van de onderhoudbaarheid’. 
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De toerekening van de directe en indirecte kosten aan de activiteiten van de directe afdelingen resulteert in het 

onderstaande kostenniveau per directe activiteit (zie tabel 5.2). Voor het kostenniveau van alle indirecte 

activiteiten wordt verwezen naar bijlage 7.3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 De activiteit Bezwaar en beroep staat zowel in het overzicht van de indirecte activiteiten als de directe 
activiteiten weergegeven. Dit is gedaan om de telling van de directe activiteiten aan te sluiten op het budget over 
2003. De activiteit bezwaar en beroep wordt gefinancierd vanuit de algemene middelen en derhalve niet 
toegerekend aan de vergunninghouders. 

Tabel 5.2 Kostenniveau per directe activiteit (x EUR 1.000) 

A fde ling e n
Ko s te n  pe r 

a c t iv ite it

FIS creëren freque ntieruimte 1 Internatio na le  & Te chnis che  o ntwikke lingen  EUR                       999 
1 Markto ntwikkelinge n  EUR                   2,975 
2 Technis che  o ntwikkelingen  EUR                       970 
1 Technis che  o ntwikkelingen  EUR                       720 
2 EMC  EUR                       275 

M&V creëren FR 1 Co mmunica tie  / Externe  info vo o rziening (Marke ting)  EUR                       377 
1 P lanning & Co ö rdina tie  (VFC)  EUR                   2,529 
2 Vergunningverlening (VVA)  EUR                   3,673 
3 Call Center (Ma rketing)  EUR                       593 
4 Co mmunica tie  / Externe  info vo o rziening (Marke ting)  EUR                        419 
5 Acc o untma nage ment (Ma rketing)  EUR                       666 
1 P lanning & Co ö rdina tie  (VFC)  EUR                         45 
2 Vergunningverlening (VVA)  EUR                        104 
3 Call Center (Ma rketing)  EUR                         78 
4 Co mmunica tie  / Externe  info vo o rziening (Marke ting)  EUR                       382 
5 Acc o untma nage ment (Ma rketing)  EUR                          61 

HH creëren fequentie ruimte 1 Onderzo ek freque ntieruimte  EUR                        271 
HH uitgeven fequentie ruimte 1 Onders teuning bij uitge ven fre quentieruimte  EUR                     1,016 

1 Bes chermen freque ntieruimte  EUR                       325 
2 Co ntro le re n gebruiks vo o rwaarden  EUR                       504 
3 Ins pecteren zendappa ra te n  EUR                   3,073 
4 Behande len s to rings kla chten  EUR                    1,998 
5 Ins pecteren band  EUR                    1,606 
6 Het verrichte n van metingen  EUR                     1,031 
7 Het la ten ve rrichten van metingen do o r te s tins tituten  EUR                     1,031 
8 Bes tuurs rechte lijk o ptrede n tegen illegaal ge bruik  EUR                     1,107 
9 EMC  EUR                     1,021 
10 Radio -a s tro no miebande n  EUR                         70 
11 S tra frec hte lijk o ptre den tegen illegaa l gebruik  EUR                    1,723 
12 Veiligheids e is e n  EUR                       452 
13 Aftappe n / te lec o mfraude  EUR                       653 

HH Alge meen 1 Afs chrijvingen  EUR                        971 
J uridis che  zake n 1 Bezwaar en bero e p  EUR                    1,088 

1 Antenneregis ter  EUR                          61 
2 Vo o rlichting  EUR                       305 
3 Advies  EUR                       244 
4 Bele ids rappo rtage  EUR                             - 

To ta a l 33,418EUR        

FIS Uitgeve n                 
Frequentieruimte

FIS Bes chermen 
fre quentieruimte

M&V                                            
Uitgeve n                    
Frequentieruimte

M&V                                    
Bes chermen 
Frequentieruimte

HH                                        
Bes chermen 
Frequentieruimte

NABU

A c t iv ite ite n
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6 Productgroepen, subcategorieën en afnemersgroepen 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de toerekening van de kosten van activiteiten aan productgroepen, 

subcategorieën en afnemersgroepen.  

6.2 Productgroepen en subcategorieën 
De kosten van de activiteiten worden toegerekend aan productgroepen, subcategorieën en 

afnemersgroepen op basis van het verbruik van activiteiten. De activiteiten staan in rechtstreeks 

verband met de subcategorieën en afnemersgroepen. Bij het vaststellen van de productgroepen en 

subcategorieën is uitgegaan van de Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW 2002. Ten opzichte 

van de regeling vergoedingen 2002 zijn productgroep B, E en F aangepast. In bijlage 7.4 zijn de 

productgroepen en subcategorieën gespecificeerd. In productgroep B zijn de subcategorieën 3, 5, 6 en 

een deel van 7 samengevoegd. In productgroep E zijn subcategorieën 1 en 2 samengevoegd. In 

productgroep F zijn de zeven categorieën samengevoegd tot vier categorieën, te weten 1) AM/FM, 2) 

Analoge TV, 3) T-DAB of DVB-T en 4) Wereldomroep.. In  tabel 6.1 worden de totale kosten per 

productgroep inclusief EMC-kosten weergegeven. In tabel 6.2 worden de EMC-kosten per 

productgroep inzichtelijk gemaakt. In bijlage 7.5 worden de EMC-kosten verder uitgesplitst naar 

subcategorieën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.1 Kosten per productgroep (x EUR 1.000) 

Productgroepen Kosten

A. VASTE VERBINDINGEN  EUR                           2.138 

B . MOBIELE COMMUNICATIE  EUR                         10.450 

C . MOBIELE OP ENBARE TELEFONIE EN SEMAFONIE  EUR                           1.777 

D. RADIODETERMINATIE  EUR                                411 

E. RADIOZENDAMATEURS  EUR                              995 

F. OMROEP  EUR                          8.032 

G. IMMUNITEITSBEP ROEVINGEN  EUR                                  -   

IIA EXAMENS  EUR                              387 

IIB
AFGIFTE VERKLARINGEN, KEURINGEN EN 
ERKENNINGEN

 EUR                                   5 

IIC RANDAP P ARATEN  EUR                          2.497 

To ta a l  EUR             2 6 .6 9 0  
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Tabel 6.2 EMC-kosten per productgroep(x EUR 1.000) 

 

Het kostencalculatiemodel wordt gebruikt als onderbouwing bij de Regeling vergoedingen. Ofschoon 

het op grond van de Telecommunicatiewet opgestelde Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet 

bepaalt dat het kostencalculatiemodel de kosten tot op productgroepniveau toerekent, gaat het 

Agentschap Telecom een stapje verder. In het kader van de transparantie is er voor gekozen om de 

toerekening van de kosten tot op subcategorieniveau te laten plaatsvinden. Het is dus per subcategorie 

inzichtelijk welke inspanningen ervoor worden verricht (zie bijlage 7.6 voor de kosten per 

subcategorie).   

 

Binnen een productgroep worden de kosten over de subcategorieën aldus verdeeld op basis van de 

intensiteit van de inspanningen verricht voor de betreffende subcategorie. Op deze wijze kan er per 

subcategorie een verdedigbaar en gewogen tarief voor de producten / vergunningen vastgesteld 

worden. 

 

 

 

 

 

Productgroepen

A. VASTE VERBINDINGEN

B. MOBIELE COMMUNICATIE 

C.
MOBIELE OP ENBARE TELEFONIE EN 
SEMAFONIE

D. RADIODETERMINATIE

E. RADIOZENDAMATEURS

F. OMROEP

G. IMMUNITEITSBEP ROEVINGEN

IIA EXAMENS

IIB
AFGIFTE VERKLARINGEN, KEURINGEN EN 
ERKENNINGEN

IIC RANDAP P ARATEN

To ta a l

FIS           
EMC-kosten 

 Handhaving 
EMC-kosten  Totaal 

 EUR                42  EUR                 14  EUR                56 

 EUR                56  EUR             327  EUR             384 

 EUR                22  EUR                93  EUR               116 

 EUR                 12  EUR                   1  EUR                 13 

 EUR                 10  EUR                30  EUR                40 

 EUR                79  EUR             263  EUR             342 

 EUR                   -  EUR                   -  EUR                   - 

 EUR                  2  EUR                   -  EUR                  2 

 EUR                  0  EUR                   -  EUR                  0 

 EUR                  7  EUR              190  EUR              197 

 EUR       2 3 0   EUR       9 18   EUR     1,14 8  
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6.3 Afnemersgroepen 
In het kostencalculatiemodel zijn de onderstaande afnemersgroepen onderscheiden (zie tabel 6.3).  

 

 

 

 

Tabel 6.3 Afnemersgroepen 

Voor elk van de bovenstaande afnemersgroepen kan inzichtelijk worden gemaakt welke activiteiten er 

ten behoeve van deze afnemersgroepen worden uitgevoerd en welke kosten daarmee gemoeid zijn. 

Het is daarmee niet vanzelfsprekend dat de gemaakte kosten ook daadwerkelijk in rekening gebracht 

worden bij de vergunninghouders. In tabel 6.4 en tabel 6.5 staan totale kosten per afnemersgroep 

weergegeven en in tabel 6.6 staan de totale EMC-kosten per afnemersgroep. De kosten in tabel 6.5 

worden niet doorberekend aan vergunninghouders. Zie bijlage 7.7 voor de kosten per activiteit die ten 

behoeve van de afnemersgroepen worden uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.4   Totale kosten (x EUR 1.000) per afnemersgroep Tabel 6.5   Totale kosten (x EUR 1.000) per afnemersgroep die

                       niet doorberekend worden aan vergunninghouders 

 

 

1) Sterrenwacht,      6) Rijksluchtvaartdienst, 
2) Defensie,       7) Moederdepartement Nabu, 
3) Divisie Scheepvaart,     8) Moederdepartement Aftappen, 
4) Het Korps Landelijke Politiediensten,   9) Moederdepartement Telecomfraude, 
5) New Skies Satellites,     10) Moederdepartement Repressieve strafrechtelijke         
                                                 Handhaving. 

Afnemersgroepen Totale  kosten

 Moederdepartement 
Beroep & Bezwaar 

 EUR                  1.088 

 Moederdepartement 
Nabu 

 EUR                     611 

Moederdepartement     
Aftappen 

 EUR                     363 

Moederdepartement     
Telecomfraude 

 EUR                     318 

 Moederdepartement 
Repressieve 

strafrechte lijke  
Handhaving 

 EUR                  1.723 

Totaal  EUR                  4.103 

Afnemersgroepen Totale kosten

 Sterrenwacht  EUR                       70 

 Defensie   EUR                  1.339 

 Divisie Scheepvaart  EUR                     494 

 Het Korps Landelijke 
Politiedienst 

 EUR                     157 

 New Skies Sate llites  EUR                     109 

 Rijksluchtvaartdienst  EUR                     456 

Totaal  EUR                  2.626 
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Tabel 6.6 EMC-kosten per afnemersgroep(x EUR 1.000) 

 

 

 

 

 

Groningen, 29 november 2002 

 

 

 

Drs. R. Vinke 

KPMG 

Afnemersgroepen EMC-kosten

 S te rre nwa c ht   EUR                    - 

 D e fe ns ie   EUR                 53 

 D iv is ie  S c he e pv a a rt   EUR                 42 

 He t  Ko rps  La nde lijke  
P o lit ie die ns t  

 EUR                   6 

 N e w S kie s  S a te llite s   EUR                    - 

 R ijks luc htv a a rtd ie ns t   EUR                 20 

 M o e de rde pa rte m e nt  
B e ro e p & B e zwa a r 

 EUR                    - 

 M o e de rde pa rte m e nt  
N a bu  

 EUR                    - 

 M o e de rde pa rte m e nt       
A f ta ppe n 

 EUR                 15 

 M o e de rde pa rte m e nt       
Te le c o m fra ude  

 EUR                 13 

 M o e de rde pa rte m e nt  
R e pre s s ie v e  

s tra fre c hte lijke  
Ha ndha v ing  

 EUR                    - 

Totaal  EUR               148 
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7 Bijlagen 

7.1 Definitielijst 
 

 Begrippen Definitie 
1 Kostenverdeling De verdeling van de kosten van indirecte afdelingen naar directe afdelingen. 
2 Hoofdkostenplaats / 

directe afdelingen 
Afdelingen die onmiddellijk ten dienste staan van het primaire proces van het 
Agentschap Telecom. 

3 Hulpkostenplaats / 
indirecte afdelingen 

Afdelingen (zoals de stafafdelingen) die niet direct dienstbaar zijn aan de uitvoering 
van het primaire proces. Indirecte afdelingen ontplooien activiteiten ten behoeve van 
en ter ondersteuning van andere afdelingen. 

4 Kernactiviteiten / 
Beleidsterreinen 

Specifieke aandachtsgebieden, waarin de verschillende afdelingen van het Agentschap 
Telecom activiteiten ontplooien om gestelde doelstellingen te kunnen bereiken. 

5 Productgroepen Groepen van producten waar gelijksoortige werkzaamheden voor worden uitgevoerd. 
De in een productgroep verzamelde activiteiten moeten een homogeen kostengedrag 
vertonen. 

6 Categorieën Zie de definitie van productgroepen. 
7 Gelijksoortige 

werkzaamheden 
Werkzaamheden die op basis van hun gelijksoortigheid in categorieën zijn verdeeld, 
waarbij de gelijksoortigheid wordt bepaald aan de hand van bepaalde kenmerken van 
de werkzaamheden. De gelijksoortigheid wordt  onderscheiden naar de aard van de 
werkzaamheden op het gebied van toezicht en verlening. 

8 Subcategorieën Per productgroep/categorie kunnen subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden 
of diensten worden onderscheiden. 

9 Vergunninghouders / 
afnemerscategorieën 

Afnemers van de diensten van het Agentschap Telecom /  
Grootgebruikers van de diensten van het Agentschap Telecom. 

10 Machtiginghouders Zie vergunninghouders. 
11 EMC Het gaat hier om activiteiten t.b.v. Electro Magnetische Compatibiliteit 
12 Tijdschrijven Verantwoording van de tijd (verdeling van de werkelijk gemaakte uren over 

kerntaken, productgroepen of subcategorieën). 
13 Expertmatige 

inschatting 
Een geschatte verdeling van de uren over kerntaken, productgroepen of 
subcategorieën. 

14 Activity-Based Costing Een methode die kosten toerekent (verbijzondert) aan producten op basis van een 
oorzakelijk verband tussen producten en de voor deze producten benodigde 
activiteiten. Het systeem verlangt daarvoor een grondig onderzoek naar activiteiten, 
welke de bronnen vormen voor de totstandkoming van deze producten, zodat de meest 
dominante kostenveroorzaker (cost driver) per soort activiteit bepaald kan worden. 
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7.2 Kwalitatieve beoordelingscriteria 
 

 Kwalitatieve beoordelingscriteria Criteria / aandachtspunten voortkomend uit de  interne interviews 

Interne 

ontwikkelingen 

 

� Flexibiliteit  

Vizier op handhaving 2005 

� Beleidsvorming  

� Interne eisen en wensen 

� Het kostencalculatiemodel op elke afdeling een grotere rol laten spelen. 

� Meer kennis t.a.v. de financiering van activiteiten creëren op afdelingen. 

� Meer efficiencyprikkels genereren. 

 

 

Externe 

ontwikkelingen 

� Huidige wet- en regelgeving 

- Telecommunicatiewet 

- Besluit vergoedingen 

- Regeling vergoedingen 

- Europese wet- en 

regelgeving 

� Externe eisen en wensen 

� Vergunninghouders vragen in toenemende mate om meer inzicht in de opbouw van de 

tarieven. 

� Ontwikkeling van alternatieve communicatiemiddelen en nieuwe manieren van toezicht 

houden. 

� Internationale samenwerkingsmogelijkheden. 

 

 

 

 

 

Alternatieven 

 

� Technische haalbaarheid 

� Functionele specificaties 

� Voeg activiteiten van afdelingen toe aan het model. 

� De kosten van de stafafdelingen moeten verdeeld worden over de lijnafdelingen.  

� Streven  naar een vermindering van het aantal verdeelsleutels in de tarievenstructuur.  

� Het management moet kunnen zien hoe hun afdeling bijdraagt aan de 

kostenontwikkeling en de prijzen voor vergunninghouders. 

 

Kwalitatieve 

beoordelings-

criteria 

 

� Interne en externe 

verantwoording 

� Verdeling van de kosten / 

financiering 

� Inzichtelijkheid 

(transparantie) / 

Bruikbaarheid 

� Het model moet gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording.  

� Medewerkers moeten op de hoogte zijn van de werking van het kostencalculatiemodel 

en dit uit kunnen leggen aan klanten. 

� Externe verantwoording tot op het niveau van subcategorieën en afnemersgroepen. 

� Het model moet simpel, transparant en bruikbaar zijn. 

� Het model moet flexibel en makkelijk onderhoudbaar zijn. 

� Het model moet de realiteit weergeven. 

� Er mogen niet te veel kerntaken / activiteiten worden gedefinieerd. 

� EMC-kosten moeten zichtbaar zijn in het model. 

� Activiteiten die uit de algemene middelen moeten worden betaald moeten zichtbaar zijn 

in het model. 
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7.3 Kosten per indirecte activiteit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fde ling e n
 Ko s te n pe r 

a c t iv ite it         
(x EUR  1.0 0 0 )      

Direc tie  + OR 1 Algemee n  EUR                    1.355 
1 Secre tariaa t  EUR                       446 
2 Advies  be s luitvo rmings pro ce s  EUR                       270 
3 Kla chtbehande ling inc l. s igna lerings rappo rtage  EUR                          14 
4 Bele ids rappo rtages  EUR                         95 
5 P ro jec tle ider  EUR                          41 
6 Co ö rdinatie  be s luitvo rmings - en bes turings pro ce s s en  EUR                          41 
1 Uitvo ering ma nage mentbes luiten  EUR                        331 
2 Applica tie behe er / fo rma tiebe heer en managementinfo rmatie  EUR                         110 
3 Rec hts po s itio ne le  advis e ring en P -c o ntro l  EUR                         110 
4 Managementadvis ering  EUR                        441 
5 Lo o pbaa nadvis e ring en mo bilite it  EUR                         110 
6 ARBO-co ö rdinatie  EUR                         110 
1 F inanciee l Beheer  EUR                       400 
2 F inancië le  a dminis tra tie  EUR                       499 
3 P lanning & Co ntro l  EUR                       450 
1 Bezwaar en bero e p  EUR                    1.088 
2 Advis e ring en we t- en re gelgeving  EUR                       436 

I&F s taf 1 Algemee n  EUR                        196 
1 Gebruike rs  o nders teuning ICT  EUR                       836 
2 P ro ductie matig beheer van de  te chnis che  infras truc tuur  EUR                       836 
3 P ro jec tmatig upto da te  ho ude n van de  infras truc tuur  EUR                       558 
4 Applica tie -o ntwikke ling  EUR                        571 
5 Applica tie behe er  EUR                        381 
6 Applica tie -o nde rho ud  EUR                        381 
7 Databas e  beheer  EUR                       286 
8 Info rmatie  a nalys e  EUR                        381 
1 Onderho ud tec hnis che  be drijfs middele n  EUR                        610 
2 Nieuwbo uw te chnis che  bedrijfs middelen  EUR                       555 
3 Inko o p technis che  bedrijfs midde len  EUR                          111 
4 Wa genparkbeheer  EUR                          111 
1 P o s tre gis tra tie  EUR                        172 
2 Archivering pro ce s matig  EUR                        144 
3 Uitleena dminis tra tie  EUR                           11 
4 Bo dero ndes  en fra nkeren  EUR                         57 
5 Archivering nie t pro c es matig  EUR                        154 
6 Co llec tie vo rming en info rma tievo o rziening  EUR                         86 
7 Advis e ring en be le id  EUR                         86 
1 ARBO, BHV / EHBO e n Milieu  EUR                       300 
2 P ro jec ten  EUR                       677 
3 Advies , kla ntens e rvice  en co mmunica tie  EUR                       806 
4 Lo gis tie ke  o nders teuning en Gebo uwe nbeheer  EUR                        516 
5 Vas te  te le fo nie  e n GSM  EUR                        129 

6 Adminis tra tie  en o rganis a tie  EUR                       709 

To ta a l  EUR         16 .0 0 2  

I&F                                       
Te chnis che                       
Infras truc tuur & 
Sys te emo ntwikkeling

I&F                                      
Te chnis che                                
Za ken

I&F                                  
Do cumenta ire                  
Info rmatie                       
Vo o rziening

A c t iv ite ite n

Direc tieburea u

P ers o neel &                       
Organis a tie

Co ntro l

J uridis che  Za ken

I&F                                            
Gebo uwe n &                                 
Fa c ilite iten
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7.4 Productgroepen en subcategorieën 
 

1. Zendende satellietgrondstations
2. Satellite News Gathering (SNG)
3. Standaard internationale frequentiecoördinatie satellietgrondstations
4. Point-point straalverbindingen          

Point-multipoint straalverbindingen in de frequentieband
-       2,6 en 3,5 GHz
-       24,5 tot 26,5 GHz

1. VHF/UHF-radiotelefonen voor (beperkt) landmobiel gebruik

2.
VHF/UHF-radiotelefonen met beperkt  afstandsbereik voor landmobiel gebruik met een looptijd 
van minder dan één jaar (tijdelijk gesloten netten)
VHF/UHF-radiotelefonen voor landmobiel gebruik met dynamische frequentietoewijzing 
(trunking);
Radiozendapparaten bestemd voor het verlenen van de tele-informatiediensten (datamonitoring)

VHF/UHF-radiotelefonen met beperkt afstandbereik voor landmobiel gebruik, zijnde portofoons 
voor algemene toepassingen (PAT);
HF Radiotelefonen (KR)       
Radiotelefonie-installatie voor maritiem gebruik (PORTOSEC);
(Draagbare) VHF/UHF-installatie voor maritiem gebruik;
VHF-installatie voor bevoorrading en andere maritieme aangelegenheden;
Scramblerinstallatie;
Mobiele satellietverbindingen;
EPIRB/ELT/PLB;
Mobiele stations ten behoeve van recreatieve luchtvaart (LV10);
Mobiele stations en portofoons aan boord van luchtvaartuigen (LV50) 
Draadloze audioverbindingen;
Radio-alarmering;
Radiobeveiligingsinstallatie
Marifoonwalstation;
Grondstations luchtvaartmaatschappijen (LV30);
Grondstations luchtvaartterreinen zonder verkeersleiding (LV60),
Grondstations ten behoeve van bijzonder gebruik in de luchtvaartmobiele en 
luchtvaartnavigatiebanden (LV70);
HF-oproepinrichting;
Radio-afstandsbesturing; of
Telemetrie 

7. GSM-R

1. SMF 3
GSM
DCS 1800, in combinatie met GSM
DCS 1800  bandbreedte 2,4 MHz
DCS 1800  bandbreedte 2,6 MHz
DCS 1800  bandbreedte 4,4 MHz
IMT-2000  bandbreedte 12,5 MHz
IMT-2000  bandbreedte 17,3 MHz

3. ERMES
TETRA
TRAXYS

3.

4.

5.

Productgroep C  
Mobiele openbare 

telefonie en semafonie

2.

4.

Productgroep A       
Vaste verbindingen

5.

Productgroep B 
Mobiele 

Communicatie

6.
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Ra darins ta lla tie  vo o r maritie m ge bruik;

Ra darins ta lla tie  vo o r SART; o f

Walradars ta tio n

Ra dars ys teme n landmo bie l; o f

Ra dio zendappa ra te n vo o r plaa ts be paling

1.
Ca te go rie  A, C  e n N; Vereniging van ra dio zendamateurs  o f o nderwijs  en andere  ins te llinge n, we rkzaam in he t 
be lang van de  radio wetens chap; o f Radio zenda mateurs  nie t-ingeze te nen van Nede rland 

2. To ewijze n bijzo ndere  ro eple tte rs  en wijzige n ro eple tte rs  radio ze ndama te urs

1. AM/FM

2. Analo ge  TV

3. T-DAB; o f DVB-T

4. Wereldo mro e p

Productgroep G 
Immuniteits-    

beproevingen
1. Immunite its bepro evingen Bevo egde ins tantie

Exame ns  te r verkrijging van ee n c ertifica a t va n bediening vo o r radio ze ndappara ten ten beho eve  va n de  
s che epva art, me t uitzo nde ring van de  exa mens  die  wo rde n a fgeno men o nder de  ve ra ntwo o rdelijkhe id van de  
Minis ter van Onderwijs , Cultuur en Wetens chappen: 

-a lge meen certificaa t maritie me radio co mmunic a tie  MARCOM A;

-beperkt certific aa t ma ritieme  radio c o mmunica tie  MARCOM B;

-bas is certificaa t marifo nie ; o f

-mo dule  GMDSS-B

Exame ns  te r verkrijging van ee n vergunning vo o r ra dio zendappa ra te n vo o r he t do e n van o nderzo ekingen:

-radio te chniek en vo o rs chrifte n I a mateurradio ;

-radio te chniek en vo o rs chrifte n II amateurradio ; 

-o pne men en s e inen van mo rs e tekens  me t een s ne lhe id va n 12 wo o rde n per minuut; o f

3. Ontheffing a ls  bedo eld in a rtike l 20, tweede  lid, van de  Exa menrege ling frequentiegebruik

Afgifte  va n e en certific aa t van bediening vo o r radio zenda ppara ten ten beho eve  van de  s che epva art; o f

Afgifte  va n e en certific aa t te r verkrijging van een ve rgunning van ee n buitenlands e  adminis tra tie  vo o r 
ra dio zendappa ra te n vo o r he t do e n van pro even (HAREC)

5. To ets  ten be ho e ve  van verklaring van erkenning va n e xamens

 1.
Aa nwijze n van een bevo egde ins ta ntie  o f een aangemelde  ins tantie  a ls  bedo eld in artike l 13 van he t Bes luit 
e le ktro magnetis c he  co mpatibilite it 2001, aa nwijze n van een ins tantie  a ls  bedo eld in artike l 12 van he t Bes luit 
ra ndappara ten en radio appara ten, a ls m

2. Vergunning vo o r de  aa nle g van ra dio zendappa ra te n zo nde r gebruik van freque ntieruimte  

Productgroep IIC    
Randapparaten

1.
Werkzaamheden die  vo o r de  o verheid vo o rtvlo e ie n uit de  to epas s ing van he t bij o f krachte ns  de  
Teleco mmunica tiewe t te rzake  van randappa ra tuur be paalde . 

Productgroep IIB    
Afgifte verklaringen, 

keuringen en 
erkenningen

1.

2.

4.

Productgroep D    
Radiodeterminatie

Productgroep E       
Radiozendamateurs

Productgroep F   
Omroep

Productgroep IIA   
Examens

1.

2.
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7.5 EMC-kosten per subcategorie 
(Kosten x EUR 1.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B .
M OB IELE C OM M UN IC A TIE F IS          

EM C - ko s t e n 
Hand hav ing    

EM C - ko s t e n 
 To t aa l 

1. VHF/UHF-radio te lefo nen vo o r (beperkt) landmo bie l 
gebruik

 EUR                 9  EUR              191  EUR             201 

2. VHF/UHF-radio te lefo nen met beperkt  
a fs tands bere ik vo o r landmo bie l gebruik me t een 
lo o ptijd van minder dan één ja ar (tijde lijk ges lo ten 
ne tte n)

 EUR                  1  EUR                  -  EUR                  1 

3. VHF/UHF-radio te lefo nen vo o r landmo bie l gebruik 
me t dynamis che  frequentie to ewijzing 
(trunking);Radio zendappa ra ten bes temd vo o r he t 
verlenen van de  te le -info rmatiediens ten 
(d i i )

 EUR                  1  EUR               22  EUR               23 

VHF/UHF-radio te lefo nen met beperkt 
a fs tandbe re ik vo o r landmo bie l gebruik, zijnde  
po rto fo o ns  vo o r a lgemene to epas s ingen (P AT);

HF Radio te lefo nen (KR)    

Radio te lefo nie -ins ta lla tie  vo o r maritiem gebruik 
(P ORTOSEC);
(Draagbare) VHF/UHF-ins ta lla tie  vo o r maritiem 
gebruik;
VHF-ins ta lla tie  vo o r bevo o rrading en andere  
ma ritieme  aangelegenheden;
Scramblerins ta lla tie ;

Mo bie le  s a te llie tverbindingen;

EP IRB/ELT/P LB;

Mo bie le  s ta tio ns  ten beho eve  van recrea tieve  
l h (LV10)Mo bie le  s ta tio ns  en po rto fo o ns  aan bo o rd van 
l h i (LV50)Draadlo ze  audio ve rbindingen;

Radio -a larmering;

Radio beve iligings ins ta lla tie

Marifo o nwals ta tio n;
Gro nds ta tio ns  luchtvaa rtmaa ts chappijen (LV30);

Gro nds ta tio ns  luchtvaa rtte rre inen zo nder 
verkeers le iding (LV60),
Gro nds ta tio ns  ten beho eve  van bijzo nder gebruik in 
d l h bi l l h i i b dHF-o pro epinrichting;

Radio -a fs tands bes turing; o f

Telemetrie  

7. GSM-R 0EUR                 1EUR                  1EUR                  

To ta a l  EUR        5 6   EUR      3 2 7   EUR      3 8 4  

4.

5.

6.

34EUR               

6EUR                 

3EUR                 

23EUR               29EUR               

85EUR               119EUR              

6EUR                 9EUR                 

A . VA S TE VER B IN D IN GEN F IS          
EM C - ko s t e n 

Hand hav ing    
EM C - ko s t e n 

 To t aa l 

1. Zendende  s a te llie tgro nds ta tio ns  EUR                 0  EUR                 0  EUR                 0 

2. Sate llite  News  Gathe ring (SNG)  EUR                  1  EUR                 2  EUR                 3 

3. S tandaard internatio na le  frequentieco ö rdinatie  
s a te llie tgro nds ta tio ns

 EUR                 0  EUR                  -  EUR                 0 

4. P o int-po int s tra a lverbindingen           EUR               39  EUR                 11  EUR               49 

P o int-multipo int s tra a lverbindingen in de  
frequentieband

 EUR                 2  EUR                  1  EUR                 3 

-       2,6 en 3,5 GHz

-       24,5 to t 26,5 GHz

To ta a l  EUR        4 2   EUR         14   EUR        5 6  

5.
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C .
M OB IELE OP EN B A R E TELEF ON IE EN  
S EM A F ON IE

F IS          
EM C - ko s t e n 

Hand hav ing    
EM C - ko s t e n 

 To t aa l 

1. SMF 3  EUR                 0  EUR                  -  EUR                 0 

GSM  EUR                16  EUR                91  EUR             107 

DCS 1800, in co mbina tie  met GSM

DCS 1800  bandbreedte  2,4 MHz

DCS 1800  bandbreedte  2,6 MHz

DCS 1800  bandbreedte  4,4 MHz

IMT-2000  bandbreedte  12,5 MHz

IMT-2000  bandbreedte  17,3 MHz

3. ERMES  EUR                 0  EUR                 2  EUR                 3 

TETRA  EUR                 6  EUR                  -  EUR                 6 

TRAXYS

To ta a l  EUR        2 2   EUR        9 3   EUR       116  

2.

4.

D . R A D IOD ETER M IN A TIE F IS          
EM C - ko s t e n 

Hand hav ing    
EM C - ko s t e n 

 To t aa l 

Radarins ta lla tie  vo o r ma ritiem gebruik;  EUR                 11  EUR                  -  EUR                 11 

Radarins ta lla tie  vo o r SART; o f

Wa lrada rs ta tio n

Radars ys temen landmo bie l; o f  EUR                 0  EUR                  1  EUR                 2 

Radio zendappara ten vo o r plaa ts bepaling

To ta a l  EUR         12   EUR           1  EUR         13  

1.

2.

G. IM M UN ITEITS B EP R OEVIN GEN F IS          
EM C - ko s t e n 

Hand hav ing    
EM C - ko s t e n 

 To t aa l 

1. Immunite its bepro evingen Bevo egde  ins tantie  EUR                  -  EUR                  -  EUR                  - 

To ta a l  EUR           -   EUR           -   EUR           -  

E . R A D IOZEN D A M A TEUR S F IS          
EM C - ko s t e n 

Hand hav ing    
EM C - ko s t e n 

 To t aa l 

1. Catego rie  A, C  en N; Ve reniging van 
radio zendamateurs  o f o nde rwijs  en ande re  
ins te llingen, we rkzaam in he t be lang van de  
radio wetens chap; o f Radio zendamateurs  nie t-
ingezetenen van Nederland 

 EUR                10  EUR               30  EUR               40 

2. To ewijzen bijzo nde re  ro eple tte rs  en wijzigen 
ro eple tte rs  radio zendama teurs

 EUR                 0  EUR                  -  EUR                 0 

To ta a l  EUR         10   EUR        3 0   EUR        4 0  

F . OM R OEP F IS          
EM C - ko s t e n 

Hand hav ing    
EM C - ko s t e n 

 To t aa l 

1. AM/FM  EUR               49  EUR             174  EUR            222 

2. Ana lo ge  TV  EUR                10  EUR               39  EUR               48 

3. T-DAB; o f DVB-T  EUR               20  EUR               49  EUR               68 

4. Were ldo mro ep  EUR                  1  EUR                  1  EUR                 2 

To ta a l  EUR        7 9   EUR      2 6 3   EUR      3 4 2  
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IIA EXA M EN S F IS          
EM C - ko s t e n 

Hand hav ing    
EM C - ko s t e n 

 To t aa l 

Examens  te r verkrijging van een ce rtificaa t van 
bediening vo o r radio zendappara ten ten beho eve  
van de  s cheepvaart, me t uitzo nde ring van de  
examens  die  wo rden afgeno men o nder de  
verantwo o rde lijkheid van de  Minis ter van Onderwijs , 
Cultuur en We tens chappen: 

 EUR                  1  EUR                  -  EUR                  1 

-a lgeme en certific aa t ma ritieme  radio c o mmunica tie  
MARCOM A;
-beperkt c ertificaa t maritieme radio co mmunica tie  
MARCOM B;
-ba s is certific aa t ma rifo nie ; o f

-mo dule  GMDSS-B

Examens  te r verkrijging van een ve rgunning vo o r 
radio zendappara ten vo o r he t do en van 
o nde rzo ekingen:

 EUR                 0  EUR                  -  EUR                 0 

-radio techniek en vo o rs chriften I ama teurradio ;

-radio techniek en vo o rs chriften II amateurradio ; 

-o pnemen en s e inen van mo rs e tekens  met een 
s nelhe id van 12 wo o rden per minuut; o f

3. Onthe ffing a ls  bedo e ld in artike l 20, tweede  lid, van 
de  Examenregeling frequentiegebruik

 EUR                  -  EUR                  -  EUR                  - 

Afgifte  van een certificaa t van bediening vo o r 
radio zendappara ten ten beho eve  van de  
s cheepvaa rt; o f

 EUR                  -  EUR                  -  EUR                  - 

Afgifte  van een certificaa t te r verkrijging van een 
vergunning van een buitenlands e  adminis tra tie  vo o r 
radio zendappara ten vo o r he t do en van pro even 
(HAREC)

5. To e ts  ten beho eve  van verklaring van e rkenning 
van examens

 EUR                 0  EUR                  -  EUR                 0 

To ta a l  EUR          2   EUR           -   EUR          2  

1.

2.

4.

IIC R A N D A P P A R A TEN F IS          
EM C - ko s t e n 

Hand hav ing    
EM C - ko s t e n 

 To t aa l 

1. Werkzaamheden die  vo o r de  o verheid vo o rtvlo e ien 
uit de  to epas s ing van he t bij o f krachte ns  de  
Teleco mmunica tiewet te rzake  van randappara tuur 
bepaa lde . 

 EUR                 7  EUR             190  EUR             197 

To ta a l  EUR          7   EUR       19 0   EUR       19 7  

IIB
A F GIF TE VER KLA R IN GEN , KEUR IN GEN  
EN  ER KEN N IN GEN

F IS          
EM C - ko s t e n 

Hand hav ing    
EM C - ko s t e n 

 To t aa l 

 1. Aanwijzen va n e en bevo egde ins tantie  o f e en 
a ange melde  ins tantie  a ls  be do e ld in artike l 13 van 
he t Bes luit e lektro magnetis che  co mpatibilite it 2001, 
a anwijzen van een ins tantie  a ls  bedo eld in artike l 12 
van he t Bes luit randappa ra te n e n radio appa ra te n, 
a ls me de he t to ezic ht o p de  na le ving do o r 
e erdergeno emde ins tanties  van de  met be trekking 
to t de  aanwijzing ges te lde  regels .

 EUR                 0  EUR                  -  EUR                 0 

2. Vergunning vo o r de  aanleg va n radio zenda ppara ten 
zo nde r gebruik van freque ntieruimte  

 EUR                  -  EUR                  -  EUR                  - 

To ta a l  EUR          0   EUR           -   EUR          0  
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7.6 Kosten per subcategorie 
(Kosten x EUR 1.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C .
M OB IELE OP EN B A R E TELEF ON IE EN  
S EM A F ON IE  Ko s te n 

1. SMF 3  EUR                      13 

GSM  EUR                1.485 

DCS 1800, in co mbina tie  met GSM

DCS 1800  bandbreedte  2,4 MHz

DCS 1800  bandbreedte  2,6 MHz

DCS 1800  bandbreedte  4,4 MHz

IMT-2000  bandbreedte  12,5 MHz

IMT-2000  bandbreedte  17,3 MHz

3. ERMES  EUR                     57 

TETRA  EUR                  222 

TRAXYS

To ta a l  EUR        1.7 7 7  

2.

4.

D . R A D IOD ETER M IN A TIE  Ko s te n 

Radarins ta lla tie  vo o r ma ritiem gebruik;  EUR                  366 

Radarins ta lla tie  vo o r SART; o f

Wa lrada rs ta tio n

Radars ys temen landmo bie l; o f  EUR                     45 

Radio zendappara ten vo o r plaa ts bepaling

To ta a l  EUR           4 11 

1.

2.

G. IM M UN ITEITS B EP R OEVIN GEN  Ko s te n 

1. Immunite its bepro evingen Bevo egde  ins tantie  EUR                        - 

To ta a l  EUR               -  

E . R A D IOZEN D A M A TEUR S  Ko s te n 

1. Catego rie  A, C  en N; Ve reniging van 
radio zendamateurs  o f o nde rwijs  en ande re  
ins te llingen, we rkzaam in he t be lang van de  
radio wetens chap; o f Radio zendamateurs  nie t-
ingezetenen van Nederland 

 EUR                  974 

2. To ewijzen bijzo nde re  ro eple tte rs  en wijzigen 
ro eple tte rs  radio zendama teurs

 EUR                      21 

To ta a l  EUR          9 9 5  

B .
M OB IELE C OM M UN IC A TIE 

 Ko s te n 

1. VHF/UHF-radio te lefo nen vo o r (beperkt) landmo bie l 
gebruik

 EUR                4.001 

2. VHF/UHF-radio te lefo nen met beperkt  
a fs tands bere ik vo o r landmo bie l gebruik me t een 
lo o ptijd van minder dan één ja ar (tijde lijk ges lo ten 
ne tten)

 EUR                  367 

3. VHF/UHF-radio te lefo nen vo o r landmo bie l gebruik 
me t dynamis che  frequentie to ewijzing 
(trunking);Radio zendappa ra ten bes temd vo o r he t 
verlenen van de  te le -info rmatiediens ten 
(da tamo nito ring)

 EUR                  468 

VHF/UHF-radio te lefo nen met beperkt 
a fs tandbe re ik vo o r landmo bie l gebruik, zijnde  
po rto fo o ns  vo o r a lgemene to epas s ingen (P AT);

 EUR               3.839 

HF Radio te lefo nen (KR)    

Radio te lefo nie -ins ta lla tie  vo o r maritiem gebruik 
(P ORTOSEC);

(Draagbare) VHF/UHF-ins ta lla tie  vo o r maritiem 
gebruik;
VHF-ins ta lla tie  vo o r bevo o rrading en andere  
ma ritieme  aangelegenheden;
Scramblerins ta lla tie ;

Mo bie le  s a te llie tverbindingen;

EP IRB/ELT/P LB;

Mo bie le  s ta tio ns  ten beho eve  van recrea tieve  
luchtvaart (LV10);

Mo bie le  s ta tio ns  en po rto fo o ns  aan bo o rd van 
luchtvaartuigen (LV50) 

Draadlo ze  audio ve rbindingen;

Radio -a larmering;

Radio beve iligings ins ta lla tie
Marifo o nwals ta tio n;  EUR                  267 
Gro nds ta tio ns  luchtvaa rtmaa ts chappijen (LV30);

Gro nds ta tio ns  luchtvaa rtte rre inen zo nder 
verkeers le iding (LV60),

Gro nds ta tio ns  ten beho eve  van bijzo nder gebruik in 
de  luchtvaartmo bie le  en luchtvaartnavigatiebanden 
(LV70);
HF-o pro epinrichting;

Radio -a fs tands bes turing; o f

Telemetrie  

7. GSM-R 21EUR                      
To ta a l  EUR      10 .4 5 0  

6. 1.487EUR                

4.

5.

F . OM R OEP  Ko s te n 

1. AM/FM  EUR                4.891 

2. Ana lo ge  TV  EUR                1.399 

3. T-DAB; o f DVB-T  EUR                1.656 

4. We re ldo mro ep  EUR                     85 

To ta a l  EUR       8 .0 3 2  

A . VA S TE VER B IN D IN GEN  Ko s te n 

1. Zendende  s a te llie tgro nds ta tio ns  EUR                       11 

2. Sate llite  News  Gathe ring (SNG)  EUR                     60 

3. S tandaard internatio na le  frequentieco ö rdinatie  
s a te llie tgro nds ta tio ns

 EUR                       9 

4. P o int-po int s tra a lverbindingen           EUR                1,948 

P o int-multipo int s tra a lverbindingen in de  
frequentieband

 EUR                   109 

-       2,6 en 3,5 GHz

-       24,5 to t 26,5 GHz

To ta a l  EUR        2 ,13 8  

5.
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IIC R A N D A P P A R A TEN  Ko s te n 

1. Werkzaamheden die  vo o r de  o verheid vo o rtvlo e ien 
uit de  to epas s ing van he t bij o f krachte ns  de  
Teleco mmunica tiewet te rzake  van randappara tuur 
bepaa lde . 

 EUR               2.497 

To ta a l  EUR       2 .4 9 7  

IIB
A F GIF TE VER KLA R IN GEN , KEUR IN GEN  
EN  ER KEN N IN GEN  Ko s te n 

 1. Aanwijzen va n e en bevo egde ins tantie  o f e en 
a ange melde  ins tantie  a ls  be do e ld in artike l 13 van 
he t Bes luit e lektro magnetis che  co mpatibilite it 2001, 
a anwijzen van een ins tantie  a ls  bedo eld in artike l 12 
van he t Bes luit randappa ra te n e n radio appa ra te n, 
a ls me de he t to ezic ht o p de  na le ving do o r 
e erdergeno emde ins tanties  van de  met be trekking 
to t de  aanwijzing ges te lde  regels

 EUR                       5 

2. Vergunning vo o r de  aanleg va n radio zenda ppara ten 
zo nde r gebruik van freque ntieruimte  

 EUR                        - 

To ta a l  EUR              5  

IIA EXA M EN S  Ko s te n 

Examens  te r verkrijging van een ce rtificaa t van 
bediening vo o r radio zendappara ten ten beho eve  
van de  s cheepvaart, me t uitzo nde ring van de  
examens  die  wo rden afgeno men o nder de  
verantwo o rde lijkheid van de  Minis ter van Onderwijs , 
Cultuur en We tens chappen: 

 EUR                   139 

-a lgeme en certific aa t ma ritieme  radio c o mmunica tie  
MARCOM A;
-beperkt c ertificaa t maritieme radio co mmunica tie  
MARCOM B;
-ba s is certific aa t ma rifo nie ; o f

-mo dule  GMDSS-B

Examens  te r verkrijging van een ve rgunning vo o r 
radio zendappara ten vo o r he t do en van 
o nde rzo ekingen:

 EUR                     69 

-radio techniek en vo o rs chriften I ama teurradio ;

-radio techniek en vo o rs chriften II amateurradio ; 

-o pnemen en s e inen van mo rs e tekens  met een 
s nelhe id van 12 wo o rden per minuut; o f

3. Onthe ffing a ls  bedo e ld in artike l 20, tweede  lid, van 
de  Examenregeling frequentiegebruik

 EUR                        - 

Afgifte  van een certificaa t van bediening vo o r 
radio zendappara ten ten beho eve  van de  
s cheepvaa rt; o f

 EUR                   168 

Afgifte  van een certificaa t te r verkrijging van een 
vergunning van een buitenlands e  adminis tra tie  vo o r 
radio zendappara ten vo o r he t do en van pro even 
(HAREC)

5. To e ts  ten beho eve  van verklaring van e rkenning 
van examens

 EUR                       11 

To ta a l  EUR          3 8 7  

4.

1.

2.
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7.7 Kosten per activiteit per afnemersgroep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activiteiten ten behoeve van de afnemersgroepen (x EUR 1.000) 

 

 

 

 

 

 
 

  

Activiteiten ten behoeve van afnemersgroepen die niet doorberekend worden aan vergunninghouders (x EUR 1.000) 

A fde ling e n: 
A c t iv ite ite n

 S te rre n-
wa c ht  

 D e fe ns ie   D iv is ie  
S c he e pv a a rt  

 He t  Ko rps  
La nde lijke  

P o lit ie d ie ns t  

 N e w S kie s  
S a te llite s  

 R ijks luc ht-  
v a a rtd ie ns t  

FIS: Internatio na le  & 
Te chnis che  
o ntwikkelingen

 EUR               105 

FIS: 
Markto ntwikkelingen

 EUR               461  EUR                 22  EUR                 29  EUR               134 

FIS: Technis che  
o ntwikkelingen BF

 EUR                 76  EUR                   9  EUR                 53 

FIS: EMC  EUR                 34  EUR                   2  EUR                  10 

M&V: P la nning & 
Co ö rdina tie  (VFC)

 EUR                  81  EUR                   11  EUR                 80 

M&V: 
Acco untmana gement 
(Marketing)

 EUR                 29  EUR                   6 

HH: Ins pecteren 
zendappa ra te n

 EUR               412  EUR                 89  EUR               216 

HH: EMC  EUR                  19  EUR                 42  EUR                   4  EUR                  10 

HH: Radio -
as tro no miebanden

 EUR                 70 

HH: S tra frec hte lijk 
o ptreden te gen ille gaal 
gebruik

HH: Veiligheids e is e n  EUR              452 

HH: Aftappe n / 
te le co mfraude

HH: Afs chrijvingen  EUR               122  EUR                  14  EUR                 33 

To ta a l 7 0EUR          1,3 3 9EUR     4 9 4EUR        15 7EUR        10 9EUR        4 5 6EUR        

A fde ling e n: 
A c t iv ite ite n

 M o e de r-
de pa rte m e nt  

B e ro e p & 
B e z wa a r 

 M o e de r-
de pa rte m e nt  

N a bu 

 M o e de r-
de pa rte m e nt     

A fta ppe n  

 M o e de r-     
de pa rte m e nt     

Te le c o m fra ude  

 M o e de r-
de pa rte m e nt  
R e pre s s ie v e  

s tra fre c hte lijke  
Ha ndha v ing  

J Z: Be ro ep & Bezwaa r  EUR                 1.088 

Nabu  EUR                     611 

HH BF: EMC  EUR                        7  EUR                       13 

HH: S tra frec hte lijk 
o ptreden te gen ille gaal 
gebruik

 EUR                    1.723 

HH BF: Afta ppen / 
te le co mfraude

 EUR                   356  EUR                   305 

To ta a l 1.0 8 8EUR         6 11EUR            3 6 3EUR           3 18EUR            1.7 2 3EUR           


