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Het basis-selectiedocument (BSD) taakgebied "telecommunicatie 
en post" 
 
 
Inleiding 
 
Het PIVOT-institutioneel onderzoeksrapport "Telecommunicatie 

en Post in Nederland"
1
 is eind 1992 gereed gekomen. Het rapport heeft betrekking 

op de periode 1945-1992. Op basis van het rapport wordt geïmplementeerd, hetgeen in het 

tussen de Algemene Rijksarchivaris en de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat gesloten convenant "institutioneel onderzoek" is overeengekomen met 

betrekking tot de ontwikkeling van een permanent selectie-instrument (artikel C2 van het 

Convenant). Deze implementatie wordt gerealiseerd door de Algemene Rijksarchivaris, voor 

deze de projectleider PIVOT en door vertegenwoordigers van de in het rapport genoemde 

Nederlandse overheidsinstellingen. Dit basis-selectiedocument (BSD) bevat de uitkomsten, 

met overwegingen, van het selectieproces.  

Als bijlage bij het BSD is door de vertegenwoordigers van de overheidsorganen een selec-

tielijst gevoegd zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Archiefbesluit. Ter vaststelling 

van deze selectielijsten zal uitvoering worden gegeven aan artikel 3, derde lid, van het 

Archiefbesluit en het Besluit algemene richtlijnen vaststelling vernietigingslijsten ar-

chiefbescheiden. 

 

 

1Hoofdtaken binnen het taakgebied 

 

Het zijn vooral sociaal-economische factoren die de rol van de overheid binnen het taak-

gebied telecommunicatie en post bepalen
2
. De sociaal-economische factoren worden niet 

beperkt door de landsgrenzen, waardoor de internationale component in het handelen van de 

overheid doorklinkt. Het handelen van de overheid richt zich op burgers, organisaties, bedrij-

ven, overheidsorganen en de internationale gemeenschap. 

Als hoofdtaken
3
 van de overheid binnen het taakgebied telecommunicatie en post, in de 

periode 1945-1992, wordt in dit BSD uitgegaan van: 

1. het voorbereiden en vaststellen van nationaal en internationaal telecommunicatie- en 

postbeleid; 

2. het zorgdragen voor en exploiteren van een communicatie-infrastructuur; 

3. toezicht houden op burgers, organisaties en bedrijven die opereren in het taakgebied 

op grond van door de overheid verleende machtigingen; 

4. vanaf 1989 het uitoefenen van het aandeelhouderschap der Koninklijke PTT Neder-

land N.V.. 

Van het taakgebied telecommunicatie en post zijn uitgezonderd de overheidshandelingen met 

                                                 

     
1
 Telecommunicatie en post in Nederland: een institutioneel onderzoek op het 

beleidsterrein telecommunicatie en post, 1945-1990/[samenst.: J.Bogaarts en dr. L. 

Hovy]. -Den Haag: Rijksarchiefdienst/PIVOT. (PIVOT-rapporten, ISSN 0928-

0448;4). Voortaan: PIVOT-rapport nr.4 
     2

PIVOT-rapport nr.4, p.5 
     3

PIVOT-rapport nr.4, p.3-12, p.59-60 



  
 

 

 

betrekking tot het toewijzen van "zendtijd" en "programmering", omdat beide taken gerekend 

worden tot het taakgebied "media".
4
 

In het taakgebied telecommunicatie en post is in de periode 1945-1988 de PTT, als onderdeel 

van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, een belangrijke actor geweest. Op het moment 

van privatisering van de PTT, per 1 januari 1989 (Machtigingswet 1988), zijn een aantal 

taken, die werden uitgevoerd door de PTT, bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat 

gebleven. Deze taken maken deel uit van het onderhavige BSD. De taken die bij de 

privatisering van de PTT met het bedrijf zijn meegegaan zijn in het basis selectiedocument 

niet opgenomen, omdat in artikel 10 van de Machtigingswet is bepaald dat de PTT voor de 

bewerking en overdracht van haar archieven tot 1989 naar de Rijksarchiefdienst zou 

zorgdragen.  

 

 

2. Selectie-uitgangspunten in relatie tot het taakgebied 

 

2.1 Algemene uitgangspunten 

 

De selectie richt zich op de organen van de overheid, voor zover de organen vallen onder de 

werking van de artikelen 5, 13 en 38 van de Archiefwet 1962. 

De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen te bewaren en te 

vernietigen gegevens van bedoelde overheidsorganen. Waarbij de "te bewaren" gegevens een 

"reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen ten opzichte van zijn omgeving" 

mogelijk maken.  

Deze doelstelling wordt geoperationaliseerd binnen het taakgebied telecommunicatie en post. 

De handelingen van de verschillende overheidsactoren binnen het taakgebied worden geselec-

teerd en gewaardeerd op hun bijdrage aan de realisering van die selectiedoelstelling. Aan de 

orde is bij de selectie en waardering derhalve de vraag: "welke gegevens, behorend bij welke 

handeling, berustend bij welke actor, dienen te worden bewaard ten einde het handelen van de 

overheid, op hoofdlijnen, in het taakgebied "telecommunicatie en post" te kunnen 

reconstrueren". 

Door de handelingen van de verschillende overheidsactoren, binnen een taakgebied, te 

selecteren en waarderen. Met andere woorden, door de handelingen in hun context te 

plaatsen, kan in afwijking van de gebruikelijke selectiemethoden, op een verantwoorde wijze 

aan afstemming tussen de actoren worden gedaan. 

Nadat de handelingen zijn gewaardeerd, wordt de relatie gelegd tussen de archiefbescheiden 

en de handelingen. Van de handelingen, waarvan de neerslag als "te bewaren" is gewaardeerd 

worden de bijbehorende archiefbescheiden toegankelijk gemaakt (conform de Rijksar-

chiefdienst normen "geordende staat"). Vervolgens wordt dit archiefgedeelte in overleg tussen 

de vertegenwoordigers van de betreffende actoren overgebracht naar de Rijksarchiefdienst. 

Van de handelingen, waarvan de neerslag als "te vernietigen" is gewaardeerd, kunnen de 

bijbehorende archiefbescheiden, na vervallen van de administratieve functies (bedrijfsvoe-

ring, verantwoording, e.d.) worden vernietigd.  

 

                                                 
     4

Een PIVOT-onderzoeksrapport over het taakgebied "media" 
verschijnt in 1993. 



  
 

 

 

 

2.2 Specifieke uitgangspunten
5
 

 

2.2.1 De internationale context 

 

Het handelen van de Nederlandse overheid wordt beïnvloed door het handelen van interna-

tionale organen. Het internationale veld op het taakgebied telecommunicatie en post is 

gefragmenteerd. Allereerst omdat het veld wordt gevormd door vele gremia. Voorts omdat de 

aard van de taak per en binnen de gremia sterk kan verschillen. Sommige (onderdelen van) 

internationale organen hebben een sterk voorbereidend karakter in hun taak, waarbij de 

interactie tussen deskundigen op het taakgebied op de voorgrond staat, zonder dat hierbij de 

nationale inbreng prominent aanwezig is.  

In andere organen, veelal plenaire bijeenkomsten van vertegenwoordigers van de lidstaten, 

speelt de politieke invalshoek een pregnante rol, waardoor een specifieke Nederlandse 

inbreng herkenbaar aanwezig is. 

 

2.2.1.1 Te bewaren 

 

In het kader van de internationale betrekkingen komen voor blijvende bewaring in aanmer-

king de instructies aan delegatieleden, de standpunten van de Nederlandse overheid in de 

internationale organen en de bijdragen aan internationale bijeenkomsten. Voorts de maatre-

gelen van internationale organen die van directe invloed zijn geweest op het handelen van de 

Nederlandse overheid. Hiermee wordt bedoeld dat de handelingen van internationale organen, 

die hebben geleid tot Nederlandse maatregelen, worden bewaard ten einde de context van de 

Nedelandse handeling weer te geven.  

                                                 

     
5
 Een aantal selectie-afwegingen die in deze paragraaf aan de orde komen 

kunnen ook van toepassing zijn binnen andere taakgebieden van de overheid. In 

deze zin zijn de uitgangspunten niet specifiek voor het taakgebied telecommu-

nicatie en post. De uitgangspunten worden in het BSD slechts van toepassing ver-

klaard op het thans voorliggende taakgebied, pas na het opstellen van andere 

BSD's zal worden bezien inhoeverre er sprake is van algemene selectie-uit-

gangspunten. 



  
 

 

 

2.2.1.2 Te vernietigen op termijn 

 

De instructies, standpunten en bijdragen van Nederlandse vertegenwoordigers in qua taak-

stelling sterk inhoudelijke en specialistische organen komen niet voor blijvende bewaring in 

aanmerking. Enerzijds zullen de uitkomsten van deze gremia zich laten vertalen in nationale 

maatregelen, anderzijds zullen de uitkomsten, ter formele besluitvorming, worden voorgelegd 

aan plenaire, politieke, bijeenkomsten. Beide categorieën komen voor blijvende bewaring in 

aanmerking. 

De door de Nedelandse overheidsorganen vervulde secretariaten, ten behoeve van inter-

nationale organisaties, worden hier beschouwd als delen van die internationale organisaties en 

komen derhalve niet voor blijvende bewaring in aanmerking.
6
 

 

 

2.2.2 De nationale context 

 

2.2.2.1 Vaststellen van het nationale telecommunicatie- en postbeleid 

 

Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van wetgeving en hiermee samenhangende 

algemene maatregelen van bestuur op het taakgebied telecommunicatie en post komen voor 

blijvende bewaring in aanmerking.  

Ministeriële regelingen met een algemeen geldend karakter worden verschillend gewaardeerd. 

De betekenis van de regeling voor de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen in het 

taakgebied staat bij de waardering centraal. Technische regelingen, die eveneens in de 

Nederlandse Staatscourant zijn gepubliceerd, komen voor vernietiging op termijn in 

aanmerking. Regelingen die conditionerend zijn voor het handelen van derden komen voor 

blijvende bewaring in aanmerking. 

 

 

2.2.2.2 Het zorgdragen voor en het exploiteren van de communicatie-infrastructuur en 

het houden van toezicht 

 

Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van de verleende concessies op het gebied van 

telecommunicatie en post komen voor blijvende bewaring in aanmerking. Deze handelingen 

zijn kaderstellend voor het functioneren van de concessiehouder(s) én geven de doelstellingen 

weer van de overheid, alsmede de waardering ervan. 

Het vergunningenstelsel voor het aanleggen van de infrastructuur (leggen van kabels), 

alsmede keuren van technische hulpmiddelen komen voor vernietiging op termijn in aan-

merking, omdat de criteria op grond waarvan tot vergunningverlening wordt overgegaan in 

algemeen geldende regels is vastgelegd. De beleidsvrijheid van de vergunningverstrekkende 

actor bij het vormgeven van deze handelingen wordt gestuurd door de hiervoor in geldende 

wet-en regelgeving neergelegde criteria voor de verstrekking. 

In een aantal gevallen heeft de overheid het toepassen van regels uitbesteed aan derden. Het 

                                                 

     
6
 Zo vervulde Nederland in de periode 1990-1992 het secretariaat van de 

European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs (ECTRA), PIVOT-

rapport nr.4, p.41 



  
 

 

 

uitbesteden komt voor blijvende bewaring in aanmerking.  

Ten aanzien van zend- en ontvanginrichtingen houdt de overheid basisregistraties bij van 

vergunninghouders. Deze basisregistraties vervullen een rol in het houden van toezicht door 

de overheid op de vergunninghouders. Zowel de vergunningafgifte als de basisregistraie 

komen niet voor blijvende bewaring in aanmerking, omdat bij de invulling van deze 

bevoegdheid de overheid de in algemeen geldende regels vastgelegde criteria toepast. 

Een belangrijk sturingsmiddel van de overheid binnen het taakgebied telecommunicatie en 

post wordt gevormd door het stellen van eisen aan de vakbekwaamheid. De vormgeving van 

de opleidingen en de eisen zelf komen voor blijvende bewaring in aanmerking. De erkenning 

van de verschillende opleidingsinstituten komen voor vernietiging op termijn in aanmerking, 

omdat de criteria voor de erkenningen worden bewaard. 

 

2.2.2.3 Het aandeelhouderschap KPN N.V. 

 

De neerslag van de handelingen inzake de uitoefening van het aandeelhouderschap van de 

Koninklijke PTT Nederland N.V., die de Minister van Verkeer en Waterstaat, namens de 

Staat der Nederlanden, tezamen met de Minister van Financiën verricht, komt voor blijvende 

bewaring in aanmerking. 

Door de uitoefening van het aandeelhouderschap heeft de overheid invloed op het gedrag van 

de Koninklijke PTT Nederland N.V. 

 

2.2.2.4 De adviesorganen 

 

Adviesorganen, of onderdelen van adviesorganen, die zich richten op handelingen van de 

overheid, die in de fase van de beleidsvoorbereiding en/of -vaststelling plaatsvinden én alge-

meen geldend zijn, komen voor blijvende bewaring in aanmerking. Adviesorganen, of 

onderdelen van adviesorganen, die adviezen verstrekken in de fase van de beleidsimple-

mentatie van de overheid - de zogenaamde voorgeschreven adviesprocedure- komen voor 

vernietiging op termijn in aanmerking, omdat deze adviezen deel uitmaken van de neerslag 

van het handelen van het orgaan dat de handeling verricht. 

Adviesorganen, of onderdelen van adviesorganen, die een zelfstandige bevoegdheid uitoe-

fenen, waarop de andere overheidsactoren niet hoeven te reageren komende voor blijvende 

bewaring in aanmerking. 



  
 

 

 

Selectielijst, per actor, binnen het taakgebied "telecommunicatie en post" 

 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1  Internationale telecommunicatie- en postveld: 

 

1.1  Algemeen 

 

1  informeren van de minster en Vaste Kamercommissies    B 

 

 

2  opstellen van nationale technische voorschriften op basis van internationale afspraken   B 

 

 

3  uitoefenen van bestuursfuncties binnen internationale organisaties     V 15 jaar 

 

1.2  Participatie Internationale Telecommunicatie Unie  

 

1.2.1  Plenipotentiary Conferences, W(A)RC's, R(A)RC's (WATTC's = BZ Den Haag) 

 

  

1  overleg plegen met de bestuursorganen binnen de ITU    V 10 jaar   

 

 

2  aanwijzen leden Nationale Voorbereidings Commissie of Groep (NVC/NVG)  B  

 

3  het voeren van het secretariaat van de Nationale voorbereidings Commissie   V 10 jaar 

of Groep (NVC/NVG) 

 

4  informeren en consulteren bedrijfsleven door de NVC/NVG    B  

 



  
 

 

 

5  aanwijzen leden delegatie       B  

 

6  vaststellen instructie delegatie       B  

 

7  deelnemen aan vergaderingen       V 10 jaar   



  
 

 

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8  voorbereiden parlementaire goedkeuring van besluiten van de ITU   B  

 

9  rapporteren over de zittingen       B  

 

10  ingevolge art. 12 van de Radio Regulations van de ITU, het aanmelden van   B     

assignments bij de International Frequency Registration Board ter opname  

in de Internationale Frequentielijst       

 

      11  ingevolge diverse artikelen van de Radio Regulations uitvoering geven aan   V 10 jaar          

de procedures van de Radio Regulations          

 

1.2.2  Plenary Assemblies CCIR/CCITT = Radio Communications Assembly 

 

1  vaststellen delegatie        B    

 

2  vaststellen standpunten en bijdragen      B  

 

1.2.3  CCIR/CCITT studiegroepen 

 

1  aanwijzen Nationale Coördinatoren (door directeur DOZ)    V 5 jaar 

 

2  machtigen Nationale Coördinatoren tot het uitbrengen van een stem    V 1 jaar 

tijdens de CCIR/CCITT-bijeenkomsten     

 

3  vaststellen delegatie        V 1 jaar 

 



  
 

 

 

4  vaststellen instructie delegatie       V 1 jaar 

 

5  rapporteren over de zittingen       V 5 jaar   

 

1.2.4  Internationale frequentieplanning (niet zijnde ITU) 

{Wenen-, München- en Legbac-overeenkomsten} 

 

1  het afsluiten van internationale overeenkomsten op het gebied van frequentieplanning  B  

 

2  uitvoeren aan de procedures op basis van de overeenkomsten    V 10 jaar   

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.3 Participatie Union Postale Universelle (BZ-Den Haag) 

 

       1  aanwijzen leden Voorbereidings Commissie UPU Congres    B       

 

2  informeren bedrijfsleven inzake standpunten en bijdragen    B      

 

3  aanwijzen leden delegatie       B 

 

4  vaststellen instructie delegatie       B 

 

5  voorbereiden parlementaire goedkeuring van besluiten van de UPU   B 

 

6  rapporteren over de zittingen       B 

 

1.4 Europese Gemeenschap 



  
 

 

 

 

1.4.1  Telecommunicatie en Post Raad (BZ-Den Haag) 

 

1  vaststellen delegatie        B 

 

2  deelname aan COREPER-instructievergaderingen     B 

 

3  deelname aan COCO-vergaderingen      B 

 

4  opstellen van het Nederlandse standpunt in de Telecommunicatie- en Postraad  B 

 

1.4.2  Raadswerkgroep Economische Vraagstukken, SOGT, GAP, SOGITS en SOGP (BZ-Den Haag) 

 

1  deelname aan het vooroverleg       V 5 jaar 

 

2  verwoorden van het Nederlandse standpunten en bijdragen    V 5 jaar 

 

3  deelnemen aan vergadering SOGT      V 2 jaar   

 

1.4.3  notificatie 

 

1  ingevolge richtlijn 83/189/EG het ambtelijk voorbereiden van de aanmelding van  B  

technische voorschriften bij de Commissie van de EEG 

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.4.4  Approvals Committee for Telecommunications Equipment 

 



  
 

 

 

1  verwoorden van het Nederlandse standpunt en bijdragen    V 5 jaar 

  

1.4.5  Uitvoering richtlijnen EG (HDTP-Gr.) 

 

1  ingevolgde richtlijn 83/189 EG het beoordelen van buitenlandse technische voorschriften V 5 jaar  

 

2  ingevolge richtlijn 91/263 EG het afgeven van EG-verklaringen van type-overeenstemming V 20 jaar  

met betrekking tot randapparatuur        

 

3  ingevolge artikel 13 van de richtlijn 91/263 EG het deelnemen aan vergaderingen van  V 5 jaar 

de Approvals Committee for Telecommunications Equipment 

 

1.5 Noord Atlantische Verdragsorganisatie 

 

1.5.1  de SCEP BZ-Den Haag) 

  

1  deelname aan voorbereidend overleg ten behoeve van een plenaire zitting van de SCEPC B 

 

2  deelname aan voorbereidend overleg ten behoeve van een permanente zitting van de SCEPC B 

 

3  verwoorden van het Nederlandse standpunt in de SCEPC    B 

 

1.5.2  de CCPC (BZ-Den Haag) 

 

1  vaststellen van de delegatie       B 

 

2  verwoorden van het Nederlandse standpunt in de CCPC    B  

 

1.5.3  werkgroepen onder de CCPC (BZ-Den Haag) 

 

1  organisatie voorbereidend overleg      V 10 jaar 

 

2  deelname aan voorbereidend overleg      V 10 jaar 



  
 

 

 

 

1.5.4  NACISC (BZ-Den Haag) 

 

1  deelname aan voorbereidend overleg      B 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: Toelichting 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.5.5  werkverbanden onder NACISC 

 

1  deelname aan voorbereidend overleg       V 5 jaar 

 

1.5.6  ARFA 

 

1  organiseren van voorbereidend overleg       V 5 jaar    

 

2  deelname aan overleg       V 5 jaar 

 

1.6 Conférence Européennne des Administration des Postes et des Télécommunications (CEPT) 

 

1.6.1  de Assemblées Plénières (BZ-Den Haag) 

 

1  aanwijzen leden delegatie       B 

 

2  vaststellen Nederlandse standpunten      B 

 

3  rapporteren over de zittingen       B 

 

1.6.2  Commission Postes (BZ-Den Haag) 

 



  
 

 

 

1  deelname aan het voorbereidende overleg met de Koninklijke PTT Nederland N.V.  B 

inzake de zittingen van de Commission Postes 

 

1.6.3  CEPT-Telecom (BZ-Den Haag) 

 

1  vaststellen besluiten voorbereidend overleg met de Koninklijke PTT Nederland N.V.  B 

inzake zittingen van de CEPT-Telecom 

 

2  verwoorden van het Nederlandse standpunt in CEPT-Telecom    B 

 

3  opstellen eindrapportage       B 

 

1.6.4  Comités en (sub)werkgroepen van de CEPT 

 

1  deelname aan voorbereidend overleg      V 5 jaar  

 

2  deelname aan vergaderingen       V 5 jaar  

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.7  European Telecommunications Standard Institute 

 

1.7.1  de General en Technical Assemblies (BZ-Den Haag)  

 

1  deelnemen aan het NELO-overleg      B  

 

2  rapporteren over de zittingen       B 

 

1.7.2  de comités onder de ETSI 



  
 

 

 

 

1  deelnemen aan vooroverleg       V 1 jaar nadat een European 

Technical Standard (ETS) 

tot stand is gekomen 

2  rapporteren over de zittingen       V 1 jaar nadat een European 

Technical Standard (ETS) 

tot stand is gekomen 

 

3  voeren van secretariaat/voorzitterschap      V 5 jaar 

 

 

 

1.7.3  werkgroepen onder de ETSI 

 

1  deelnemen aan vergaderingen       V 1 jaar nadat een European 

Technical Standard (ETS) 

op tc-niveau tot stand 

is gekomen  

 

2  voeren van secretariaat/voorzitterschap      V 5 jaar 

 

1.8  International Electrotechnical Commission en Comité Européenne de Normalisation Electrotechnique 

 

1  deelnemen aan het nationale vooroverleg binnen de schaduwcomités van het Nederlands  V 1 jaar nadat een ETS  

Electronisch Comité (NEC of NEC-CISPER)     tot stand is gekomen 

 

2  rapporteren over de zittingen van de internationale normalisatie-instituten   V 1 jaar nadat een ETS 

Electronisch Comité (NEC of NEC-CISPER)     tot stand is gekomen  

 

3  voeren van het secretariaat/voorzitterschap      V 5 jaar 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



  
 

 

 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.9  Internationale Satellietorganisaties 

 

1  aanwijzen van "signatory" die Nederland in de internationale satelliet-organisaties   B 

vertegenwoordigt 

 

2  organiseren van of deelnemen aan het vooroverleg ter voorbereiding van Plenary Assemblies B 

van internationale satelliet-organisaties ter vaststelling van de Nederlandse standpunten 

 

3  vaststellen van de delegaties       B 

 

4  rapporteren over zittingen       B 

 

1.10  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BZ-Den Haag) 

 

1.10.1 De ICCP 

 

1  deelname aan het vooroverleg ter voorbereiding van ICCP-vergaderingen   B 

 

1.10.2 TISP, EIIT en Joint Working Party CMIT/ICCP 

 

1  deelname aan het vooroverleg van TISP, EIIT en Joint Working Party CMIT/ICCP  V 5 jaar 

 

2  rapporteren over zittingen       V 5 jaar 



  
 

 

 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2Nationale telecommunicatie- en postveld 

 

2.1  Algemeen 

 

1  informeren van de minister en Vaste Kamercommissies    B 

 

 

2.2 Concessie 

 

2.2.1 Algemeen 

 

1  ingevolge artikel 2 van de Machtigingswet PTT, het uitoefenen van het aandeelhouderschap B     

van de PTT namens de staat der Nederlanden      

 

2.2.2 Telecommunicatie 

 

1  ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het bij wet  B 

aanwijzen van een concessiehouder 

 

2  ingevolge paragraaf 6.2 van het Besluit algemene richtlijnen telecommunicatie,   B 

het vergoeden van kosten aan de concessiehouder 

 

3  ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het toekennen B  

van radiofrequenties aan de concessiehouder      

 

4  ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het wettelijk B 

regelen welke diensten de concessiehouder dient te leveren      

 

5  ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het opstellen  B  



  
 

 

 

van regels die kader-stellend zijn voor de uitvoering van diensten door de concessiehouder   

 

6  ingevolge artikel 8, negende lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het evalueren  B 

van de richtlijnen van de concessie 

 

7  ingevolge artikel 10, tweede lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het geven van B  

richtlijnen aan de concessiehouder met betrekking tot de voorbereiding en implementatie van  

internationale verdragen 

 

8  ingevolge artikel 12, tweede lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het regelen van B 

de aansprakelijkheid van de concessiehouder voor schade tengevolge van disfunctionerende 

telecommunicatie-infrastructuur 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9  ingevolge artikel 43 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het geven van aanwijzingen, B  

indien deze zijn verplichtingen niet na komt, aan de concessiehouder 

 

10  ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen en paragrafen B 

6.4 en 7.5 van het Besluit algemene richtlijnen telecommunicatie, het aanwijzen van een  

accountant die toetst of de financiële verantwoording, betrekking hebbend op de concessie,  

voldoende gescheiden is van de overige activiteiten van de concessiehouder 

 

11  ingevolge artikel 8, tweede lid, onder c, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het B  

aanwijzen van een voorzitter van een overlegorgaan telecommunicatie 

 

12  ingevolge artikel 33, tweede en derde lid, artikel 36, derde lid en artikel 38, tweede  V 5 jaar 

lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het behandelen van bezwaarschriften  

van belanghebbenden tegen het leggen van kabels door hun grond door de concessiehouder 



  
 

 

 

 

13  ingevolge art. 40, lid 2, van de Wet telecommunicatievoorzieningen, het aanwijzen van V 2 jaar na wijziging  

van personen die bevoegd zijn woningen binnen te treden teneinde werkzaamheden op het   

gebied van de telecommunicatie-infrastructuur te verrichten 

 

2.2.3 Post (= BZ-aangelegenheid) 

 

1  ingevolge artikel 2 van de Postwet 1988 het bij wet aanwijzen van een concessiehouder B 

 

2  ingevolge paragraaf 6.1 van het Besluit algemene richtlijnen post, het vergoeden van   B  

niet-rendabele deelactiviteiten van de concessiehouder 

 

3  ingevolge artikel 2, tweede lid, van de Postwet 1988, het wettelijk vaststellen van gewicht B  

en afmetingen van poststukken die aan de concessiehouder kunnen worden aangeboden 

 

4  ingevolge artikel 7, vierde lid, van de Postwet 1988, het bepalen van de aansprakelijkheid  B 

voor aangeboden poststukken aan de concessiehouder 

 

5  ingevolge artikel 5 van de Postwet 1988, het opstellen van regels die kaderstellend zijn B  

voor de uitvoering van diensten door de concessiehouder 

 

6  ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Postwet 1988, het stellen van regels betreffende  B  

de plaats, afmetingen en hoedanigheid van brievenbussen 

 

7  ingevolge artikel 15 van de Postwet 1988, het geven van aanwijzingen aan de concessie- B 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

houder in het geval deze de wettelijke verplichtingen niet nakomt 

 



  
 

 

 

8  ingevolge paragraaf 7.4 van het Besluit algemene richtlijnen post, het aanwijzen van een  B 

accountant die de rapportages van de concessiehouder aangaande de concessie verifieert 

 

9  ingevolge artikel 5, tweede lid, van de Postwet 1988, het aanwijzen van een voorzitter  B 

van het overlegorgaan postale dienstverlening 

 

2.3  Vergunningen- en goedkeuringsstelsel 

 

1  ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het stellen  B    

van regels (AMVB's, ministeriële regelen) voor de verlening van machtigingen en onthef-     

fingen ten behoeve van telecommunicatie-inrichtingen        

procedure: advisering door MD, TO, JZ 

 

2  ingevolge artikel 23, eerste lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het verlenen  V 5 jaar 

    en intrekken van machtigingen kabels en kabelwerken die geen draadom om roepinrich- na vervallen 

  tingen zijn, in openbare gronden aan te leggen, in stand te houden en te gebruiken  machtiging 

 

3  ingevolge artikel 14, tweede lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het    V 5 jaar na 

verlenen en intrekken van ontheffingen van artikel 14, eerste lid, van de Wet Tele-  vervallen 

   communicatievoorzieningen       ontheffing 

 

4  ingevolge artikel 25, tweede lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het verlenen V 5 jaar na vervallen  

en intrekken van ontheffingen van het verbod om inrichtingen voor telecommunicatie te  ontheffingen 

koppelen of doen koppelen anders dan door middel van de telecommunicatie-infrastructuur 

 

5  ingevolge artikel 41 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het stellen van regels B  

voor de vergoeding van de kosten voor het verlenen van machtigingen, keuringen,    

registraties, ontheffingen en toelatingen én van de kosten verbonden aan de behan- 

deling van klachten        

regelgeving middels AMVB's en ministeriële regelingen    B    

 

6  ingevolge artikel 42 van de Wet telecommunicatievoorzieningen, het behandelen van  V 10 jaar  

beroep- en bezwaarschriften van personen die rechtstreeks in hun belang worden ge- 



  
 

 

 

troffen door een op grond van de WTV genomen beschikking 

 

7  ingevolge artikel 16, onder b, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het nader  B  

omschrijven van het begrip 'radio-electrische zendinrichtingen'     

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8  ingevolge artikel 17, vierde lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen, het stellen B  

van regels (ministeriële regelingen) ten aanzien van zendmachtigingen en de aanleg, het  

aanwezig hebben en het gebruik van radio-electrische zendinrichtingen 

 

9   ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het stellen B 

van regels ten aanzien van radio-electrische ontvanginrichtingen die niet uitsluitend    

bedoeld zijn voor de ontvangst van programma's zoals bedoeld in artikel 1 van de Mediawet  

 

      10  ingevolge artikel C.1.1 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen, het stellen van   V 5 jaar na vervallen regels    

technische eisen waaraan zendinrichtingen moeten voldoen 

 

11  ingevolge artikel C.3.1, van het Besluit radio-elektrische inrichtingen, het aanwijzen  B  

van overheidsdiensten die categorieën van zendinrichtingen mogen testen én het stellen    

van regels met betrekking tot de testprocedure 

 

12  ingevolge artikel C.4.1-3 en artikel F.4.2-3, van het Besluit radio-elektrische inrich-  B 

tingen, (het stellen van regels inzake) het erkennen en intrekken van erkenningen  

van niet-ambtelijke instellingen als testinstelling voor zend- of ontvanginrichtingen 

procedure: vervaardigen erkenningscriteria; toetsen aan de criteria 

 

13  ingevolge artikel 20, tweede lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het   B 



  
 

 

 

stellen van regels voor het gebruik van radio-electrische zendinrichtingen aan boord van  

andere dan Nederlandse schepen en luchtvaartuigen die zich bevinden in Nederlandse wateren  

of luchtruim 

 

14  ingevolge artikel 17, derde lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen, het stellen B 

van regels waarin het niet hebben van een zendmachtiging als een misdrijf wordt aangemerkt 

 

15  ingevolge artikel C.6.2 en artikel F.4.2-3, van het Besluit radio-elektrische inrichtingen,  V 20 jaarna ver-  

het afgeven van verklaringen, alsmede de registratie ervan, waarin zend- of ontvang-  vallen regeling  

inrichtingen worden worden toegelaten        

 

16  ingevolge artikel D.1.1 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen, het aanwijzen van  B  

categorieën zendinrichtingen én de eisen waaraan de gebruiker moet voldoen 

 

17  ingevolge artikel D.2.1 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen, het aanwijzen van B   

categorieën van examens ter verkrijging van certificaten voor de bediening van zend- 

inrichtingen voor de scheepvaart of voor het doen van onderzoekingen 

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18  ingevolge artikel D.2.2 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen, het aanwijzen van  B    

instanties die bevoegd zijn examens ter verkrijging van zendcertificaten, te doen afnemen   

 

19  ingevolge artikel D.4.1 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen, het verlenen van V 2 jaar na  

vrijstellingen aan nietingezetenen van Nederland van een machtiging tot het aanleggen,  intrekken machtiging MD 

hebben of gebruiken van een zendinrichting 

 

20  ingevolge artikel D.4.2 van het Besluit radio-electrische inrichtingen, het verlenen van B 

vrijstellingen aan de hoofddirectie Telecommunicatie en Post en de Rijksluchtvaartdienst 



  
 

 

 

van een machtiging tot het hebben van een zendinrichting 

 

21  ingevolge artikel 19, derde lid, onder a, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen,  V 2 jaar na  

        het verlenen, muteren en intrekken van machtigingen voor het aanleggen    intrekking machtiging MD   

   aanwezig hebben of gebruiken van radio-electrische ontvang-inrichtingen die niet  

uitsluitend bestemd zijn voor het ontvangen van programma's 

 

22  het voeren van overleg met verenigingen van gebruikers     V 5 jaar na overleg 

 

 

23  ingevolge artikel 21, tweede lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het aanwijzen B 

van categorieën draadomroepinrichtingen die vrijgesteld zijn van het verbod ingevolge artikel  

21, eerste lid, van de Wet Telcommunicatieinrichtingen 

 

24  ingevolge artikel 21, eerste en derde lid, van de Wet Telecommunicatievoorziening, het  V 5 jaar na intrekking 

verlenen en intrekken van machtigingen om een draadomroepinrichting aan te leggen en te   

(doen) exploiteren         

 

25  ingevolge artikel 22, tweede lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het verlenen  V 5 jaar na intrekking 

en intrekken van machtigingen om een draadomroepinrichting te gebruiken anders dan voor   

het verspreiden van programma's als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de   

Mediawet 

 

26  ingevolge artikel 23, eerste lid van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het verlenen  V 5 jaar na intrekking 

en intrekken van machtigingen om kabels en kabelwerken aan te leggen, in stand te houden  

en te gebruiken 

 

27  ingevolge artikel 1 van het Besluit uitvoering artikel 63 van de Wet Telecommunicatievoor- V 2 jaar na ontheffing 

zieningen, het verlenen van ontheffingen van het verbod om ondergrondse elektrische gelei-  

dingen aan te leggen of te gebruiken op minder dan vijftig centimeter afstand van kabels 

behorende tot de telecommunicatie-infrastructuur 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 



  
 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

28  ingevolge artikel 29 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het stellen van regels ten B 

aanzien van de eisen waaraan randapparatuur moet voldoen, alsmede t.a.v het testen van  

deze apparatuur én het goed-keuren van de apparatuur 

 

29  ingevolge artikel 62, vierde lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het behandelen  B 

van bezwaren van burgers tegen voorgenomen wijziging van regels met betrekking tot de ei-  

sen waaraan, testprocedures van- en goedkeuren van randapparatuur 

 

30  ingevolge artikel 29 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, juncto artikel 7 van het  B 

Besluit randapparatuur, het stellen van regels met betrekking tot het afgeven van verklaringen 

van conformiteit voor randapparatuur 

 

31  ingevolge artikel 29 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, juncto artikel 7 van het B  

Besluit randapparatuur, het stellen van regels voor het erkennen van instellingen die  

randapparatuur voor aansluiting op de telecommunicatie-infrastructuur goedkeuren 

 

32  ingevolge artikel 29 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, juncto artikel 5 van het  V 2 jaar na vervallen erkenning 

Besluit randapparatuur, het erkennen en intrekken van erkenningen van instellingen   

die randapparatuur voor aansluiting op de telecommunicatie-infrastructuur testen   

 

33  ingevolge artikel 8 van het Besluit randapparatuur, het stellen van regels voor ver-  V 2 jaar na vervallen 

het indienen van aanvragen tot goedkeuring van randapparatuur voor aansluiting op de  regels  

telecommunicatie-infrastructuur        

 

34  ingevolge artikel 10 van het Besluit randapparatuur, het stellen van opleidingseisen  B 

aan degenen die randapparatuur mogen installeren 

 

35  involge artikel 8 en 9 van het Besluit randapparatuur, het afgeven, intrekken én  V 20 jaar na vervallen  

registreren van verklaringen van goedkeuring van randapparatuur   verklaringen  



  
 

 

 

 

36  ingevolge artikel 10 van het Besluit randapparatuur, het erkennen van vakopleidingen  B 

voor het installeren van randapparatuur 

 

37  ingevolge artikel 30 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het stellen van regels B  

met betrekking tot het keuren, erkennen van keuringsinstanties, erkennen van in het   

buitenland afgegeven certificaten van goedkeuring en het merken door de fabrikant   

van electrische of electronische inrichtingen, niet zijnde telecommunicatie-inrichtingen 

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

38  ingevolge artikel 3 van het Besluit ontstoring en immunisatie elektrische en elektro-  V 2 jaar na vervallen 

nische inrichtingen, het stellen van regels met betrekking tot af-    regels  

zonderlijke groepen van inrichtingen betreffende grenswaarden van toegestane stoor-  

straling, spoorspanning of stoorvermogen, alsmede het bestand zijn tegen een dergelijke   

straling, spanning of vermogen 

 

39  ingevolge artikel 4 van het Besluit ontstoring en immunisatie elektrische en elektronische V 2 jaar na vervallen 

   inrichtingen, het aanwijzen van instanties die belast zijn met het verrichten van keuringen  aanwijzing  

van inrichtingen         

 

40  ingevolge artikel 4 van het Besluit ontstoring en immunisatie elektrische en elektronische  V 2 jaar na vervallen reglement  

inrichtingen, het goedkeuren van reglementen betreffende de goedkeuringsprocedures, van   

instanties die belast zijn met het verrichten van keuringen van inrichtingen 

 

41  ingevolge artikel 6 van het Besluit ontstoringen en immunisatie elektrische en elektronische  V 2 jaar na vervallen erkenning  

inrichtingen, het erkennen van natuurlijke of rechtspersonen die bevoegd zijn te certificeren  

 



  
 

 

 

42  ingevolge artikel 10 van het Besluit ontstoring en immunisatie elektrische en elektronische  V 2 jaar na vervallen regels  

inrichtingen, het stellen van regels met betrekking tot de aanvaarding van keuringen, certifi-  

caten en merken afgegeven door bevoegde instanties buiten Nederland 

 

43  ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Besluit ontstoring en immunisatie elektrische   V 2 jaar na vervallen regels 

en elektronische inrichtingen, het stellen van regels met betrek-king tot het mogelijk maken   

voor importeurs of fabricanten om in voorraad ge-houden inrichtingen in overeenstemming te  

brengen met regels betreffende de stoorstraling, stoorspanning of stoorvermogen 

 

44  ingevolge artikel 63 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het stellen van regels ter B 

voorkoming en opheffing van belemmeringen die electrische geleidingen en inrichtingen te-  

brengen in de telecommunicatie-infrastructuur 

 

45  ingevolge artikel 16, eerste lid, van het Besluit ontstoringen en immunisatie elektrische V 2 jaar na vervallen machtiging  

en elektronische inrichtingen, het verlenen van machtigingen voor de aanleg en het gebruik  

van inrichtingen die hoogfrequente energie opwekken en/of gebruiken voor industriële,  

wetenschappelijke en medische doeleinden 

 

46  ingevolge artikel 1 van het Besluit uitvoering artikel 63 van de Wet Telecommunicatie- V 2 jaar na vervallen ontheffing 

voorzieningen, het verlenen van ontheffingen van het verbod om ondergrondse elektrische  

geleidingen aan te leggen of te gebruiken op minder dan vijftig centimeter afstand van  

kabels behorende tot de telecommunicatie-infrastructuur 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

47  ingevolge artikel 44 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het houden van toezicht  V 3 jaar na inspectie 

op de verplichtingen van derden zoals verwoord in de hoofdstukken III, IV en V van de  

Wet Telecommunicatievoorzieningen 

 

48  ingevolge artikel 45 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het aanwijzen van ambtena- V 2 jaar na vervallen aanwijzing  



  
 

 

 

ren die bevoegd zijn toezicht te houden op de verplichtingen voortvloeiende uit de hoofd-  

stukken III, IV en V van de Wet Telecommunicatievoorzieningen 

 

49  ingevolge artikel 51 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het aanwijzen, in over- V 2 jaar na vervallen aanwijzing 

eenstemming met de minister van Justitie, van ambtenaren die belast zijn met de opsporing   

van in de Wet Telecommunicatievoorzieningen strafbaar gestelde handelingen/feiten 

 

50  ingevolge artikel 48, eerste lid, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het stellen  B  

van regels waarbij houders van zend-, ontvang- en andere inrichtingen aanwijzingen kunnen  

worden gegeven ter voorkoming en opheffing van storingen en belemmeringen 

 

51  ingevolge artikel 17, negende lid, en artikel 48, tweede lid, van de Wet Telecom-  V 3 jaar 

municatievoorzieningen, het opleggen van een geheel of gedeeltelijk zendverbod, het   

doen verzegelen-, in bewaring nemen van inrichtingen, het intrekken van zendmachtigingen     

en het opleggen van geldboetes 

Sancties waarop een gerechtelijke procedure loopt      V 10 jaar  

Processen verbaal         V 5 jaar na uitspraak 

 

52  ingevolge artikel 12, tweede lid, van het Besluit ontstoring en immunisatie elektrische V 2 jaar na vervallen regels    

en elektronische inrichtingen, het opstellen van verboden tot aflevering van inrichtingen   

die niet aan de regels inzake stroorstraling, stoorspanning of stoorvermogen voldoen 

 

53  ingevolge artikelen 13 en 152 van het Besluit ontstoring en immunisatie elektrische en elek- V 3 jaar na aanmaning  

tronische inrichtingen, het aanmanen om inrichtingen aan te passen aan de geldende eisen  

 

54  ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit ontstoring en immunisatie elektrische  B  

en elektronische inrichtingen en artikel C.9.5 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen  

en artikel 30 lid e van de Wet Telecommunicatievoorzieningen, het opstellen van regels voor  

de behandeling van klachten over storingen in elektrische en elektronische inrichtingen 

 

55  ingevolge artikel 20 van de Radio Regulations van de ITU het uitvoeren van van opdrachten V 2 jaar na uitvoeren  

  op het gebied van internationale monitoring      monitoring 

 



  
 

 

 

56  ingevolge afgesloten convenanten, het uitbesteden van werkzaamheden aan derden  B   

((o.a. RLVD en NOZEMA)   

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.4  Crisisbeheersing 

 

1  het opzetten, onderhouden en evalueren van een overlegstructuur ten behoeve van   B 

crisisbeheersing op het gebied van telecommunicatie en post 

 

2  ingevolge artikel 60 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen en artikel 23 van de  B 

Postwet 1988, het geven van een op-dracht aan de concessiehouder om organisatorische 

en personele maatregelen te nemen en bijzondere voorzieningen te treffen ter voor- 

bereiding op buitengewone omstandigheden 

 

3  ingevolge artikel 54 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen en artikel 18 van   B 

de Postwet 1988, het geven van aanwijzing en in bijzondere omstandigheden, in overeen- 

stemming met de minister van Buitenlandse Zaken, met betrekking tot de verzorging van  

telecommunicatie en postverkeer met het buitenland 

 

2.5  Postbehandeling door anderen dan de concessiehouder 

 

1  ingevolge artikel 12, tweede lid, van de Postwet 1988, het stellen van regels met   V 2 jaar na wijziging 

betrekking tot de registratie van koeriersdiensten 

 

2  ingevolge artikel 12, tweede lid, van de Postwet 1988, het registreren van ver-  V 2 jaar na vervallen 

voerders van poststukken (koeriersdiensten)      koeriersdienst  

 

3  ingevolge artikel 13, eerste lid, van de Postwet 1988, het verlenen van onthef-  V 2 jaar na vervallen  

fingen op het verbod tot het vervoer van brieven bedoeld in artikel 12 van de   ontheffing  

Postwet 1988 



  
 

 

 

 

4  ingevolge het afgesloten convenant van 16 april 1991 tussen het ministerie van   B  

Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken, het uitbesteden aan de  

Economische Controledienst van toezichthoudende werkzaamheden ten aanzien van de naleving door 

koeriersdiensten van het bepaalde in artkel 12, lid 1-2, onder a van de Postwet 

 

2.6  Nederlandse Omroep Zender Maatschappij (NOMEZA) 

 

1  ingevolge artikel 4 van de Radio Omroep Zender-wet, het, in overeenstemming met de  B  

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, uitoefenen van het aandeelhouder- 

schap in de NOZEMA 

 

2  ingevolge artikel 2 van de Radio Omroep Zender-wet, het verlenen van toestemming  B   

aan de NOZEMA om op specifieke golflengten en met specifieke energie uit te zenden 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.7  Planning frequentiegebruik 

  

1  het opstellen en bijwerken van het Nationale Frequentie Verdelings Plan (NFVP)  B  

 

2  het registreren van alle Nederlandse assigments in de Nationale Frequentie   B  

Registratie (NFR) 

 

3  het behandelen van frequentieaanvragen van de Rijksluchtvaartdienst én vrijgestelden V 5 jaar na vervallen 

ingevolge artikel 28 van de Wet op de Telecommunicatie  



  
 

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3  Advies- en Overlegorganen 

 

Opgenomen zijn de advies- en overlegorganen waarvan de minister van Verkeer en Waterstaat het secretariaat en/of het voorzitterschap vervult of heeft vervuld.
7
 

 

 

3.1  Commissie-Swarttouw:  

 

het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over de rol die de PTT kan vervullen, B     

gezien de te verwachten ontwikkeling van de informatie- en telecommunicatietechnologie en de  

eventueel daarbij optredende knelpunten 

 

        

3.2  Commissie Steenbergen:  

 

   -het begeleiden van het, na overleg met de commissie, opgedragen onderzoek door McKinsey & B 

Company naar de voor de toekomst gewenste status, structuur, regelgevende taak en toezicht  

van en op het PTT-bedrijf, exclusief de gelddiensten; 

-het doen van voorstellen, indien voor het bereiken van de gestelde doeleinden wijziging  

van de status en structuur van het PTT-bedrijf noodzakelijk wordt geacht; 

-het doen van voorstellen voor de uitwerking en fasering van eventueel voorgestelde maatregelen 

 

3.3  Commissie Integratie Lokale Telecommunicatie-Infrastructuren (commissie-Zegveld): 

 

                                                 
     7

 Voor een uitgebreid signalement van de advies- en overlegorganen zie: PIVOT-rapport nr.4, 
p.82-115 



  
 

 

 

het adviseren over:        B 

-de mogelijkheid en wenselijkheid van de overgang op een universeel lokaal PTT-kabelnet voor  

elektronische overdracht van alle vormen van informatie, ter vervanging van de thans bestaande  

gescheiden lokale PTT-telecommunicatienetten en de lokale kabeltelevisienetten;  

bij advisering tot integratie van de bestaande netten: 

-het opstellen van een meerjarenplan voor de overgang op het geïntegreerde net; 

-het doen van aanbevelingen m.b.t. de situatie in de overgangsfase, over de eventuele overname van  

de kabelTV-netten door de PTT, over terzake te treffen maatregelen; 



  
 

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

-de beschikbaarstelling door de PTT van de zg. koppel- 

netten die onderdeel vormen van de lokale kabel- 

televisienetten, en de op termijnstelling van de  

machtigingen voor de aanleg en de exploitatie van  

kabeltelevisienetten, resp. in de overgangsfase bij  

overgang op een geïntegreerd net en bij handhaving  

van afzonderlijke lokale infrastructuren; bij advi- 

sering tot handhaving van de bestaande, afzonderlijke  

infrastructuren; 

-het doen van aanbevelingen over te treffen maatre- 

gelen die een optimaal gebruik van beide netten  

mogelijk maakt 

 

3.4  Voorlopige Raad van Advies inzake Post en Telecommunicatie (VRAPT): = Commissie van advies inzake Post en Telecommunicatie (CAPT)  

 

het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies      B 

aan de minister van V&W en door diens tussenkomst  

aan de belanghebbende ministers over: 

-de hoofdlijnen van beleid inzake post en telecom- 

municatie; 

-technologische ontwikkelingen op het gebied van  

post en telecommunicatie in relatie tot de maat- 

schappelijke toepassingsmogelijkheden daarvan; 

-het adviseren - op verzoek van de Tweede Kamer -  

over bij de Kamer aanhangig gemaakte initiatief- 

voorstellen van wet op het gebied van post en tele- 

communicatie; 



  
 

 

 

-het informeren door toezending van adviezen aan de  

Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat  

(Stb. 1986, 344), alsmede aan vaste colleges van  

advies in zaken van wetgeving en bestuur van het  

Rijk, voor wier taakvervulling deze adviezen van  

betekenis kunnen zijn 



  
 

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:     Waardering + Termijn:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.5  Nationale Telecommunicatie Raad (NTR-1): NB ter kennisneming aan directeur OZ 

 

1  in normale omstandigheden:    B 

het adviseren en het samenwerken m.b.t. tot de  

gewenste inzet en het gebruik van telecommunicatie- 

verbindingen in buitengewone tijden; 

-het bevorderen van de samenwerking tussen de mili- 

taire en burgerlijke verbindingsdiensten en tussen  

de laatstgenoemde instanties onderling; 

-het adviseren t.b.v. de beleidsvorming over inter- 

nationale telecom-aangelegenheden in buitengewone  

omstandigheden; 

-het gevolg geven aan opdrachten door de bevoegde  

autoriteiten (tot 1982 de minister-president) 

 

2  in buitengewone omstandigheden (oorlogsgevaar,   B 

oorlog, verhoogde waakzaamheid, burgerlijke uit- 

zonderingstoestand, watersnood e.a. rampen): 

-idem als onder a, met meer nadruk op de adviesfunctie  

t.a.v. de coördinatie en de toewijzing van verbinding- 

en, en het tot stand doen brengen van nieuwe dan wel  

aanvullende verbindingen, opdat (in tijden van oorlog  

of oorlogsgevaar) doeltreffend wordt voldaan aan de  

eisen van de algemene oorlogvoering van het Konink- 

rijk en aan die in bondgenootschappelijk verband 

 

Subcommissies: 



  
 

 

 

3  Werkgroep Lange Termijn Plan Telecommunicatie (WG LTP): B 

lange termijn planning civiele telecommunicatie onder  

  buitengewone omstandigheden, in de eerste plaats het  

  opzetten van het Nationaal Noodnet; 

 

4  Nationale Radio Frequentie Commissie (NRFC):  B 

behandeling van alle vraagstukken m.b.t. de verdeling  

  en het gebruik van het radiofrequentiespectrum in  

  buitengewone omstandigheden 

 

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:        Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5  Commissie voor de Controle van Radio-uitzendingen     B 

  in Oorlogstijd (CCRO): 

behandeling van vraagstukken die verband houden met de  

  controle van radiozenders in tijden van buitengewone  

  omstandigheden 

 

 

6  Werkgroep Electro Magnetische Puls Protectie (EMPP):         B 

formuleren van beleidsuitgangspunten m.b.t. elektro- 

  magnetische pulsprotectie 

 

3.6  Nationale Telecommunicatie Commissie, of: Telegrafie en Telefonie Commissie (NTCC): 

 

1  voorbereiding en uitvoering van richtlijnen van      B 

  de NTR; 



  
 

 

 

afstemmen van burgerlijke en militaire telecom- 

  municatiebehoeften onder buitengewone omstandigheden 

 

2  deelnemen aan vergaderingen       V 1 jaar (FOM) 

 

Werkgroepen onder de NTCC: 

 

3  Overlegverband TSP (Telecommunication Systems Priority):     B 

bepaling van en advisering inzake het nationaal stand- 

  punt ten aanzien van TSP, een Amerikaans voorstel in  

  NAVO-verband om preferente, vitale gebruikers te onder- 

  scheiden van andere gebruikers 

 

4  Overlegverband Regionale Oefeningen:      B 

uitwerken deelname/beleid verzelfstandigde PTT aan  

  oefeningen 

 

5  Overlegverband Nationale Civiele Aansluiting IVSN      B 

(Initial Voice Switched Network): 

het inventariseren van mogelijke nationale civiele  

  aansluitingen, dan wel de uitbreiding daarvan op het  

  militair NAVO-telefoonnet (IVSN) 

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:     Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.7  Nationale Telecommunicatie Raad (NTR-2): 

 

het voeren van overleg over:    B 



  
 

 

 

-het beleid met betrekking tot het - op grond van door  

  de WTV en de Postwet te geven voorschriften -  

  functioneren van het telecommunicatie- en postverkeer  

  onder buitengewone omstandigheden, waaronder groot- 

  schalige rampen en vergelijkbare calamiteiten in vredes- 

  tijd, en bijzondere omstandigheden in verband met de  

  handhaving van de internationale rechtsorde, alsmede  

  over de ter zake te treffen voorbereidingen; 

-een zo effectief mogelijk gebruik van de in voornoemd  

  kader getroffen en te treffen telecom-municatie- en  

  postvoorzieningen; 

-de ontwerp-instructie voor het onder buitengewone  

  omstandigheden te activeren Nationaal Telecommunica- 

  tiebureau (zie apart signalement), dat in die situatie  

  belast is met het nemen van maatregelen teneinde een  

  zo efficiënt mogelijk beheer en gebruik van de telecom- 

  municatie-infrastructuur, het frequentiespectrum en het  

  postvervoer te bevorderen 

 

3.8  Nationale Telecommunicatie Coördinatie Commissie (NTCC): 

 

   het voorbereiden van het overleg in de Nationale   B 

Telecommunicatie Raad (NTR) over het te voeren  

beleid inzake het functioneren van het telecom- 

municatie- en postverkeer onder buitengewone 

omstandigheden, zoals: 

-het bevorderen van de samenwerking door overleg  

in het algemeen en het coördineren van aktiviteiten  

in het bijzonder tussen de betrokken overheids- 

instanties en de houder van de concessie inzake  

de ontwikkelingen in de lijn- en ethergebonden  

(openbare) infrastructuur en de (verplichte)  

dienstverlening met het oog op buitengewone  



  
 

 

 

  omstandigheden; 

-het uitwisselen van relevante informatie omtrent beschik- 

  bare of ter beschikking komende telecommunicatienetten  

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:     Waardering + Termijn:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  en faciliteiten, dan wel diensten; 

-het beoordelen of de telecommunicatie- en postvoorziening- 

  en toereikend zijn en de procedures geschikt zijn om onder  

  buitengewone omstandigheden te kunnen voldoen aan mili- 

  taire en civiele behoeften; 

-het plegen van overleg over specifieke aanvullende tele- 

  communicatie- en postregelingen en -voorzieningen en het  

  effectief gebruik hiervan, alsmede het voorbereiden van  

  voorstellen tot eventuele aanpassing van die regelingen  

  en voorzieningen, zoals b.v.: 

.  continuïteitsplanning; 

.  extra infrastructurele voorzieningen, zoals het Nationaal  

Noodnet, voorzieningen voor maritiem- en telegraafverkeer,  

alsmede t.b.v. de omroep; 

.  aanvullende vereisten m.b.t. besturing dan wel  

beschikbaarheid en veiligheid van telecommunica- 

tietransport in buitengewone omstandigheden; 

.  civiele paraatheidsmaatregelen telecommunicatie  

en post t.b.v. synchronisatieschema BiZa; 

.  de omvang en beschikbaarheid van civiele radio- 

frequenties die in buitengewone omstandigheden  

voor militair gebruik beschikbaar moeten kunnen komen; 

.  de controle van radiozenders in buitengewone om- 

 standigheden; 



  
 

 

 

.  de voorbereiding van en deelname aan oefeningen; 

.  de taak, samenstelling en werkwijze van het  

Nationaal Telecommunicatiebureau (zie apart signalement) 

 

 

 



  
 

 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:     Waardering + Termijn:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.9  Nationaal Telecommunicatiebureau (NTCB): 

1   -de rol en taak van het onder buitengewone om-  B 

standigheden te formeren NTCB is met name gelegen  

in een goede en tijdige afstemming tussen de militaire  

en civiele behoefte aan lijn- en etherverbindingen en  

  het daarin kunnen stellen van prioriteiten; 

het gecentraliseerd behandelen van aanvragen voor  

  telecommunicatieverbindingen, -faciliteiten en  

  -voorzieningen van de krijgsmacht en van de civiele  

  instanties, voor zover verwezenlijking van deze  

  aanvragen door gebruik van de in onderdeel "b"  

  genoemde infrastructuren moet geschieden, en het  

  adviseren op deze aanvragen; 

-het daarmee samenhangend coördineren van de werk- 

  zaamheden van de resp. beheerders van de openbare  

  civiele en militaire telecommunicatie (infra-) 

  structuren en van de met het beheer van (een deel  

  van) het frequentiespectrum belaste militaire en  

  civiele instanties; 

-het doen van voorstellen aan het bevoegd gezag  

  omtrent de toepassing van de in de art. 57 en 58 WTV  

  en 21 Postwet gegeven bevoegdheden; 

-het gecentraliseerd behandelen van aanvragen voor  

  radiofrequenties en het namens het bevoegd gezag  

  beslissen op zodanige aanvragen; 

-het namens het bevoegd gezag beslissen op aanvragen  

  als bedoeld onder a, en het in dat kader geven van  

  opdrachten aan de houder van de concessie, i.o.m.  



  
 

 

 

  de aanwijzing van de minister van V&W; 

-het bepalen van prioriteiten bij het totstandbrengen  

  en herstel van verbindingen en verbindingswegen en  

  het in dat kader geven van opdrachten aan de houder  

  van de concessie, i.o.m. de aanwijzing van de minister  

  van V&W; 

-het geven van opdrachten, namens het bevoegd gezag,  

  aan overheidsinstanties belast met de uitvoering van  

  taken voortvloeiende uit het onder a, b en d geregelde; 

-het adviseren van het bevoegd gezag omtrent postale  

  aangelegenheden, samen hangende met bovengenoemde zaken; 

de aanvang van de werkzaamheden wordt, al dan niet op  

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:     Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  voorstel van de minister van Defensie, dan wel die van  

  BiZa, bepaald door de minister van V&W, na afkondiging  

  van de paraatheidsmaatregelen en in sommige gevallen  

  vaststelling van het vereiste koninklijk besluit 

  deelnemen aan vergaderingen    V 2 jaar (FMG) 

deelnemen aan vergaderingen    V 2 jaar (FMG) 

 

3.10  Werkgroep Bestuurlijke Voorzieningen Telecommunicatie: 

 

het doen van voorstellen, n.a.v. de totstandkoming   B 

  van het Nationaal Noodnet en de daarbij voorziene  

  integratie van telecommunicatievoorzieningen, over  

  de handhaving, wijziging of beëindiging van oudere  

  telecommunicatievoorzieningen 

 

 



  
 

 

 

3.11  Overlegverband WTV art. 60, PW art.23:  

 

voorbereiding en afstemming van voorschriften die   B 

  krachtens WTV art. 60 en Postwet art. 23 aan de  

  verzelfstandigde PTT ten aanzien van crisisbeheersing  

  gegeven moeten worden 

 

3.12  Overlegverband Hoofden Verbindingsdienst Departementen en Provincies: 

 

planning en coördinatie m.b.t. het opleidingsplan  B 

  Verbindingen Civiele Verdediging, o.a. in het kader  

  van NAVO-oefeningen      

 

3.13  Nationale Frequentie Commissie (NFC): (Secretariaat bij FMG) 

 

-het bestuderen van alle vraagstukken inzake de   B 

  verdeling en het gebruik van het radiofrequentie- 

  spectrum; 

-het adviseren van de minister van V&W (door tussenkomst     

  van de DG der PTT) over het beleid met betrekking tot  

  deze vraagstukken; 

-het doen van voorstellen aan de minister (door tussen-    

  komst van de DG der PTT) omtrent deelaspecten van het  

  onder 2 genoemde beleid, in het bijzonder betreffende: 

het feitelijk gebruik en de verdeling van het radio- 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:     Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

frequentiespectrum;         

-de basisvoorwaarden voor het gebruik van toe te wijzen  



  
 

 

 

  delen van het radiofrequentie-spectrum; 

-de grondslagen voor het beheer van het radiofrequentie-     

  spectrum of delen daarvan; 

-het doen uitvoeren van bepaalde vormen van beheer van      

het radiofrequentie-spectrum;        

-het meewerken aan het ontwerpen van een door of vanwege      

  de Nationale Telecommunicatie Raad voor te bereiden  

  beleid t.a.v. het gebruik van het radiofrequentiespectrum  

  in tijden van oorlog(-sgevaar) of andere buitengewone  

  omstandigheden     B 

 

3.14  Radiostoringscommissie (RSC) 

 

-het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de   B 

minister van V&W en de directeur-generaal der  

PTT omtrent alle met de bestrijding van  

radiostoringen samenhangende onderwerpen, zoals: 

.  radiostoringswetgeving; 

.  het opnemen van normen in regelgeving terzake; 

.  beroepszaken tegen aanmaningen van de DG der PTT  

tot storingvrij maken van apparatuur; 

-het afstemmen van het beleid van het Staatsbedrijf    

  der PTT met dat van andere instellingen in geval  

  van nieuwe regelgeving, en in verband hiermee:  

  het voorbereiden van de standpuntbepaling van de  

  Nederlandse delegatie naar het EG-overleg in Brussel 

 

3.15  Postraad: 

 

-het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de     B 

  minister van Waterstaat over alle zaken betreffende  

  de Posterijen, Telegrafie en Telefonie, in het  

  bijzonder omtrent de wijze waarop de bedrijfsleiding  



  
 

 

 

  van de PTT het beleid aan zijn maatschappelijke  

  functie doet beantwoorden; 

-het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de  

  leiding van het Staatsbedrijf in boven genoemde zaken,  

is aan de Koning of aan de minister 

 

vervolg: 

1 Overheidsorgaan: minister van Verkeer en Waterstaat (HDTP) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling:     Waardering + Termijn: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.16  PTT-raad : 

 

-het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de minister B 

  van V&W over alle algemene beleidszaken betreffende  

  het Staatsbedrijf der PTT, in het bijzonder omtrent  

  de wijze waarop de bedrijfsleiding van de PTT het  

  beleid aan zijn maatschappelijke functie doet  

  beantwoorden; 

-het uitoefenen van toezicht op de toestand en het       

beheer van de Rijkspostspaarbank;       

-het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de       

DG van het Staatsbedrijf t.a.v. de uitvoering van        

  de diensten van het Staatsbedrijf en van de Rijkspost- 

spaarbank;       

-het optreden als overlegorgaan tussen de PTT en de      

  gebruikers van de PTT-diensten 



  
 

 

 

2 Overheidsorgaan: minister van Buitenlandse Zaken 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.:  Handeling     Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

1  Algemeen 

 

1  verwoorden van het Nederlandse standpunt in   B 

internationale organisaties door de Permanente Ver- 

tegenwoordigers, voorzover de standpunten niet 

door een vakdepartement worden verwoord 

 

2  aanmelden van delegaties bij internationale   B 

  organisaties 

 

3  verwerken in het Tractatenblad van relevante  B  

besluiten van de internationale organisaties 

 

4  instrueren van de Permanente Vertegenwoordigers  B 

bij de internationale organisaties 

 

 

2  Europese Gemeenschap 

 

1  leiden COREPER-instructie-    V 

vergaderingen 

 

2  leiden COCO-vergaderingen    V 

 

 

3  Noord Atlantische Verdragsorganisatie 

 

1  leiden voorbesprekingen van plenaire    V 

zittingen van de SCEPC 



  
 

 

 

 

 

4  Internationale satellietorganisaties 

 

1  leiden van het vooroverleg     V 

ter voorbereiding van Plenary Assemblies van  

de internationale satellietorganisaties 

 

 

 

 

 

vervolg: 

2 Overheidsorgaan: minister van Buitenlandse Zaken 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

 

5  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

 

1  leiden van het vooroverleg     V 

ter voorbereiding van bijeenkomsten de TISP, 

EIIT en de Joint Workingparty CMIT/ICCP 

 

 

6  Crisisbeheersing 

 

1  ingevolge artikel 54 van de Wet Telecommunicatie-  V 

  voorzieningen en artikel 18 van de Postwet 1988,  

  het overeenstemmen met de minister van Verkeer  

  en Waterstaat inzake het geven van aanwijzingen,  

  in bijzondere omstandigheden, aan de concessie- 

  houder(s) betreffende de verzorging van het tele- 



  
 

 

 

  communicatie- en postverkeer met het buitenland 



  
 

 

 

3 Overheidsorgaan: minister van Economische Zaken 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

1  Europese Gemeenschap 

 

1.1  Raadswerkgroep Economische Vraagstukken, SOGT, GAP, SOGITS en SOGP 

 

1  deelname aan het vooroverleg    V 

 

2  verwoorden van het Nederlandse stand-   V 

punten en bijdragen 

 

1.2  notificatie      

 

1  ingevolge richtlijn 83/189/EG het    V 

aanmelden van technische voorschriften  

bij de Commissie van de EEG 



  
 

 

 

4 Overheidsorgaan: Nationale Voorbereidings Commissie/Groep 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

1  Participatie Internationale Telecommunicatie Unie 

 

1  opstellen bijdragen en concept standpunten   V 

t.b.v. de Plenipotentiary Conferences 



  
 

 

 

5 Overheidsorgaan: Nationale Coördinatoren 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

 

1  Participatie International Radio Consultative Committee (CCIR van de ITU) 

 

1  opstellen bijdragen en concept standpunten   V 

 

2  rapporteren over de zittingen    V 



  
 

 

 

6 Overheidsorgaan: Voorbereidings Commissie UPU Congres 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

 

1  Participatie wereldpostcongressen  

van de Union Postale Universelle 

 

1  opstellen bijdragen en concept standpunten   B 

 

2  rapporteren over de zittingen    B 



  
 

 

 

7 Overheidsorgaan: minister van Binnenlandse Zaken 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

 

1  Noord Atlantische Verdragsorganisatie 

 

1  leiden van het vooroverleg t.b.v. de    B 

permanente zittingen van de SCEPC 



  
 

 

 

8 Overheidsorgaan: minister van Defensie 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:           Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

 

1  Noord Atlantische Verdragsorganisatie 

 

1  organiseren voorbereidend overleg   B 

zittingen van het NACISC 

 

2  organiseren voorbereidend overleg   V 

werkverbanden onder NACISC 

 

3  samenstelling delegatie voor de    V 

zittingen van het AFRA 

 

4  rapporteren over de zittingen van het ARFA  V 



  
 

 

 

9 Overheidsorgaan: Nederlands ETSI Leden Overleg 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

 

1  European Telecommunications Standards Institute 

 

1  Vaststellen van de Nederlandse standpunten  B 

t.b.v. de General en de Technical Assemblies 

van de ETSI 

 

2  aanwijzen leden delegatie    B 



  
 

 

 

10 Overheidsorgaan: Nederlands Normalisatie Instituut/Nederlands Electronisch Comite 

____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

 

1  European Telecommunications Standards Institute 

 

1  informeren belanghebbenden over Nederlandse   V 

  standpunten 

 

2  opstellen bijdragen en concept standpunten   V 

  in de schaduwcomité's 



  
 

 

 

11 Overheidsorgaan: Nederlands Telecommunicatie Standaardisatie Overleg 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

1  vastellen en uitdragen Nederlandse   B 

standpunten bij de oprichting van de ETSI 



  
 

 

 

12  Overheidsorgaan: minister van Justitie 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

------------------------------------------------------------- 

 

1  ingevolge artikel 51 van de Wet Telecom-   V 

municatievoorzieningen, het instemmen  

met de aanwijzing door de minister van  

Verkeer en Waterstaat van ambtenaren die  

belast zijn met het opsporen van in de  

Wet Telecommunicatievoorzieningen straf- 

baar gestelde handelingen/feiten 



  
 

 

 

13 Overheidsorgaan: minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

 

1  ingevolge artikel 4 van de Radio Omroep    V 

Zender-wet, het instemmen met de minister  

van Verkeer en Waterstaat met de wijze  

van uitoefening van het aandeelhouder- 

schap vande Staat der Nederlanden 



  
 

 

 

14 Overheidsorgaan: Examencommissie voor Amateurradiozendexamens: 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

1  het ten minste twee maal per jaar organiseren   V 5 jaar 

  van examens, waarin natuurlijke personen worden   

  onderworpen aan een onderzoek naar: 

. naar hun radiotechnische kennis; 

. naar hun vaardigheid in de bediening van  

  radio-elektrische zendinrichtingen, waaronder  

  het seinen en opnemen van morsetekens voor  

  zover zulks nodig is voor het gebruik van  

  de zendinrichting; 

. hun kennis van de bij of krachtens de WTV  

  gestelde regels, alsmede de voorschriften en  

  beperkingen die voor de radiozendamateurs  

  gelden; 

. hun kennis van de bepalingen van de amateur- 

  dienst en amateursatellietdienst volgens de  

  Radio Regulations; 

2  het vaststellen van het resultaat van    V 75 jaar  

  het onderzoek; 

3  het ontwerpen van regels met betrekking tot   V na wijziging regels 

  het afnemen van amateurradiozendexamens; 

4  het adviseren van de Minister van Verkeer & Waterstaat  V 5 jaar 

  inzake examenprogramma's voor de te onderscheiden  

  categorieën examens en exameneisen 

5  het afgeven van certificaten    V 2 jaar 

6  het voeren van overleg    V 5 jaar 



  
 

 

 

15  Overheidsorgaan: Examencommissie voor maritieme radiocommunicatie: 

_____________________________________________________________ 

Volgnr.: Handeling:      Waardering: Termijn: 

-------------------------------------------------------------- 

1  het ten minste een maal per jaar organiseren   V 5 jaar 

  van examens, waarin natuurlijke personen naar: 

hun vaardigheid in de bediening van radio- 

  elektrische zendinrichtingen, waaronder het  

  seinen en opnemen van morsetekens en radio- 

  technische kennis, voor zover zulks nodig  

  is voor het gebruik van de maritieme zend- 

  inrichting; 

hun kennis van de bij of krachtens de WTV  

  gestelde regels, alsmede de voorschriften  

  en beperkingen ten aanzien van de maritieme  

  zendinrichtingen; 

hun kennis betreffende de afwikkeling van  

  het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer,  

  het openbaar verkeer, het onderlingenverkeer  

  en het nautisch verkeer; 

hun kennis van de bepalingen van de maritiem  

  mobiele satellietdienst als bedoeld in de  

  definities 30 en 31 en paragraaf XI van de  

  Radio Regulations; 

2  het vaststellen van het resultaat van het    V 75 jaar  

  onderzoek; 

3  het ontwerpen van regels met betrekking tot   V 1 jaar na wijziging regels 

  het afnemen van de examens; 

4  het adviseren van de minister van V&W inzake   V 5 jaar 

  examenprogramma's voor de te onderscheiden  

  categorieën examens en exameneisen 

5  het afgeven van certificaten    V 2 jaar 

6   het voeren van overleg    V 5 jaar 



  
 

 

 

  
     n.De Nationale Coördinatoren kunnen afkomstig zijn uit zowel de overheid als het 
bedrijfsleven, de bevoegdheden van de Nationale Coördinatoren maken deel uit van de 
bevoegdheden van de overheid. De Nationale Coödinatoren  vallen derhalve onder de wer-
king van de archiefwetgeving. 


