Overzicht ter voorkoming van verzuimhersteli

Als een aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet, krijgt de aanvrager de gelegenheid het verzuim te
herstellen of kan het zijn dat de aanvraag moet worden afgewezen. Een afwijzing van de aanvraag
heeft tot gevolg dat de aanvrager definitief niet meer in aanmerking komt om deel te nemen aan de
veiling van de door hem aangevraagde vergunning(en).
Om aanvragers te ondersteunen bij het opstellen van hun aanvraag, heeft Agentschap Telecom een
overzicht gemaakt van de meest voorkomende omissies bij eerdere verdelingen. Daarmee kan de
aanvrager lering trekken uit de ervaringen van vorige aanvragers. Deze opsomming is uiteraard niet
limitatief.
1. Format voor aanvraag
Houd u strikt aan het voorgeschreven format
De Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FMvergunningen 2017 (verder: de Regeling) schrijft het model voor dat gebruikt moet worden voor het
indienen van een aanvraag. Dat model is opgenomen in bijlage I. van de Regeling. Voor een juiste
beoordeling is het ook noodzakelijk uw aanvraag compleet te maken met alle gevraagde gegevens en
bescheiden, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een uittreksel uit het handelsregister en statuten
van de aanvrager (zie ook bijlage I., onderdeel A. en onderdeel B.1., sub g en h, van de Regeling).
2. Notarisverklaring, bankgarantie, bankverklaring en andere bijlagen
Zorg dat de notarisverklaring, bankgarantie, bankverklaring en andere bijlagen strikt aan het model
voldoen (onderdeel B.6. van bijlage I. en bijlagen II. tot en met V. van de Regeling)
In de praktijk komt het vaak voor dat de vereiste modelverklaringen in de Regeling worden afgezwakt
of dat extra voorbehouden worden toegevoegd. Dit is niet toegestaan en leidt tot verzuimherstel. De
modelverklaringen dienen daarom gekopieerd te worden uit de Regeling en ingevuld te worden. Zie
ook de Radio Jazz-uitspraak van 6 januari 20111 waarin een aanvraag niet in behandeling werd
genomen, omdat de bankgarantie niet voldeed aan het voorgeschreven model.
Ook komt het relatief vaak voor dat aanvragers in het geheel niet de in de Regeling vereiste
verklaringen of bescheiden overleggen. In dat geval volgt altijd verzuimherstel. De rechter heeft in een
tweetal zaken uitspraak gedaan over het niet in behandeling nemen van een aanvraag wegens het niet
verstrekken van een waarborgsom of bankgarantie, in beide gevallen in het nadeel van de aanvrager.2
In plaats van een bankverklaring kan er een bankafschrift3 worden overgelegd van de rekening op
naam van de aanvrager, waaruit een positief saldo blijkt van ten minste € 15.000,- per aangevraagde
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FM-vergunning. Daarbij dient de bankrekening op naam van de aanvrager te staan en niet op naam
van bijvoorbeeld de directeur of een moeder- of dochtermaatschappij. Dit bankafschrift dient van een
niet oudere datum te zijn dan 4 weken voorafgaand aan de datum van de aanvraag. Indien hieraan
niet wordt voldaan, volgt altijd verzuimherstel.
3. Toestemming Commissariaat voor de Media
Stuur een kopie van de toestemming van het Commissariaat voor de Media mee, niet alleen de
aanvraag
U dient een geldige kopie van de toestemming van het Commissariaat voor de Media4 te overleggen.5
Het is niet voldoende om alleen de aanvraag tot toestemming te overleggen. Zie ook artikel 10 van de
Regeling.
4. Ondertekening / vertegenwoordigingsbevoegdheid
Zorg dat de aanvraag correct ondertekend is
Bijlage I dient ondertekend te worden door diegene(n) die overeenkomstig de
vertegenwoordigingsbepalingen uit het handelsregister en de statuten van de rechtspersoon en/of de
overgelegde volmacht bevoegd is/zijn om de aanvraag namens de aanvrager in te dienen.
Soms wordt een aanvraag maar door één van de gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde personen
ondertekend, terwijl er twee of meer personen gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Het is
daarom van belang om na te gaan of de ondertekening van de aanvraag daadwerkelijk conform het
handelsregister, de statuten en volmachten geschiedt. Bij een onjuist ondertekende aanvraag volgt
altijd verzuimherstel.
Bij de aanvraag dient een uittreksel uit het handelsregister en een kopie van de statuten te worden
gevoegd en zo nodig volmachten, waarmee wordt aangetoond dat de indiener van de aanvraag
bevoegd is om namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen. Voor het aantonen dat de
aanvraag bevoegd is ondertekend kan het dus zijn dat u uittreksels van verschillende bedrijven uit het
handelsregister en kopieën van statuten van verschillende bedrijven dient te overleggen. Het
ontbreken van deze documenten leidt altijd tot verzuimherstel.
5. Aanvragen van meerdere vergunningen
Eén aanvraagformulier invullen bij het aanvragen van meerdere vergunningen
Er mag maar één aanvraag ingediend worden, ook wanneer er meerdere vergunningen worden
aangevraagd. Zie ook artikel 3, vijfde tot en met zevende lid, van de Regeling. Indien dit niet wordt
gedaan, volgt altijd verzuimherstel.
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Als bedoeld in artikel 3.1 van de Mediawet 2008.
In bijlage I., onderdeel B.1., onder j, van de Regeling.
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6. Te late aanvraag
Dien uw aanvraag tijdig in, per aangetekende post of persoonlijk
Een aanvraag moet in de periode van 3 september tot uiterlijk 30 september 2019 16:00 uur per
aangetekende post zijn ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging zijn ingediend
bij de vestiging in Groningen van Agentschap Telecom, met als adres Emmasingel 1, 9726 AH
Groningen. De persoonlijke overhandiging vindt in de genoemde periode plaats op werkdagen tussen
10.00 uur en 12.00 uur of tussen 13.30 uur en 16.00 uur.
Het is niet mogelijk om uw aanvraag later in te dienen. Ook is het niet mogelijk om de aanvraag per
fax of per e-mailbericht in te dienen of op een ander dan het in de Regeling genoemd adres. Als een
aanvraag te laat is ingediend, op het verkeerde adres of niet per aangetekende post of niet door
middel van persoonlijke overhandiging, wordt de aanvraag afgewezen.
7. Gegevens over verbondenheid
Zorg dat u alle relevante gegevens over mogelijke verbondenheid met andere media-instellingen
verstrekt
Bij de aanvraag moet een eigen beschrijving worden gevoegd van de eigendoms- en
zeggenschapsverhoudingen die de rechtspersoon raken. De beschrijving moet inzicht geven in alle
banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of er een zodanige verbondenheid is met
andere aanvragers van vergunningen of met bestaande houders van een FM-vergunning dat er sprake
is van een instelling in de zin van artikel 22, eerste lid, van het Mediabesluit 2008. U dient in uw
beschrijving in ieder geval alle onderwerpen te noemen (voor zover van toepassing), zoals deze in de
Regeling onder a tot en met g van onderdeel B.4.1. van bijlage I. van het aanvraagformulier zijn
opgenomen. U dient ook alle bijbehorende documenten te verstrekken. Wanneer u bijvoorbeeld een
productieovereenkomst overlegt, dient u ook alle daarbij behorende afspraken te overleggen.
In onderdeel B.4.2. van bijlage I. van het aanvraagformulier zijn een aantal documenten vermeld
welke u, indien van toepassing, dient te overleggen in het kader van de verbondenheidstoets. Ten
aanzien van het aandeelhoudersregister merk ik op dat alle pagina’s van dit register dienen te worden
overgelegd, ook de lege pagina’s.
Indien deze beschrijving ontbreekt of documenten ontbreken, wordt daarvoor verzuimherstel
geboden.
8. Beschikbare demografische ruimte
U dient in onderdeel B.5.2 van bijlage I. van het aanvraagformulier de beschikbare demografische
ruimte in te vullen
Voor informatie daarover verwijs ik u naar de informatiefolder en het betreffende
Bekendmakingsbesluit.

i

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige regels wordt verwezen naar de Regeling
aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017.
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