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STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME
- -

STMTSBESLUIT van 10 maart 2007 ter uitvoering van
artikel 67 van de Wet Telecommunicatievoonieningen
(S.B. 2004 no. 151) (Besluit Frequentieplan).
'

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Ovenvegende, dat - ter uitvoering \/an artikel 67 van de Wet
Telecommunicatievoorzieningen (S. B. 2004 no. 151) - het
nodig is het volgende vast te stellen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door
de Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit:

Artikel 1

. .. .

In dit staatsbesluit en de daarop berustende bepalingen word1
verstaan onder:
a. fiequentieplan:
een overzicht betreffende de
verschillende categorieen
fiequentiebanden en fiequenties die voor
verschillende doeleinden kunnen worden
gebruikt;

No.

ITU:
TAS :
Wet:

Internationale Telecommunicatie Unie;
Telecommunicatie Autoriteit Suriname;
Wet Telecommunicatievoorzieriingen
(S. B. 2004 no. 151).

1.

Conform artikel67 van de Wet worden bij
Staatsbesluit regels vastgesteld met betrekking tot
het opstellen van het frequentieplan, het bijhouden
van het frequentieregister en de toekenning van
frequenties

2.

De TAS wordt belast met het opstellen van het
frequentieplan, het bijhouden van het
frequentieregister en de toekenning van frequenties.
Bij de TAS kan eveneens gevraagd worden om
inzage in het fiequentieregister.

1. Het frequentieplan wordt gebaseerd op de van
toepassing zijnde bilaterale - en multilaterale afspraken.
Daarnaast zijn specifieke omstandigheden, Suriname
regarderende, van toepassing. Het is ook van belang
rekening te houden met technologische ontwikkelingen.
2. Bij de totstandkoming van het frequentieplan dienen
belanghebbenden in Suriname te worden betrokken
door de TAS.
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De TAS is ingevolge artikel 81 van de Wet bevoegd
vergoedingen voor spectnunbeheer vast te stellen en te innen.

Het fiequentieplan wordt eenmaal in de vier (4) jaren herzien.
Het voomemen daartoe wordt gepubliceerd in het
Advertentieblad van de Republiek Suriname en in ten minste 2
(twee) plaatselijke dagbladen, waarbij belanghebbenden
worden uitgenodigd om hun commentaar te leveren. Zonodig
wordt door de TAS nader overleg gevoerd met
belanghebbenden. Vervolgens wordt het fiequentieplan door de
TAS vastgesteld. Het frequentieplan is voor een ieder ter
inzage.

1.
Binnen het door het fiequentieplan vastgelegde
raamwerk worden door de TAS
fiequenties uitgegeven. Degenen die over Cen of meer
fiequenties wensen te beschikken dienen daartoe een
met redenen omkleed verzoek in bij de TAS, met
gebruikmaking van een speciaal daarvoor bij de TAS
verkrijgbaar fomulier.
2.

Gelijktijdig met de indiening van het in lid 1 van dit
artikel genoemde formulier dienen de volgende
bescheiden als bijlage te worden overgelegd:
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de verleende vergunning voor de aan te bieden
telecommunicatiedienst,
waarvoor
(een)
frequentie(s) benodigd is (zijn);
een technisch uitvoeringsplan, waarbij het doe1
waarvoor de frequentie(s) nodig is (zijn)
uitvoerig wordt (worden) aangegeven;
een recent uittreksel uit het handelsregister van
de Karner van Koophandel en Fabrieken.

In geval er sprake is van een onvoldoend aanbod van
specifieke fiequenties kan een procedure van veiling
worden toegepast.
De TAS behandelt de aanvragen in volgorde van
binnenkomst en beslist over de toewijzing.

In het frequentieregister wordt door de TAS
nauwkeurig vastgelegd welke fiequentie(s) reeds is
(zijn) toegewezen en voor welke tijdsduur.
Het frequentieregister, dat ter inzage ligt bij de TAS is
openbaar, behoudens uitzonderingen.

Artikel8
Djt staatsbesluit kan worden aangehaald als: Besluit
Frequentieplan.

,
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Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.
Het treedt inwerking met ingang van de dag van
inwerkingtreding van de Wet
Telecommunicatievoorzieningen.
De minister belast met de zorg voor het
communicatiewezen draagt zorg voor de uitvoering van
dit staatsbesluit.
Gegeven te Paramaribo, de 1Oe maart 2007

R. R. VENETIAAN
Uitgegeven te Paramaribo, de lge maart 2007
De Minister van Bimenlandse Zaken,

M.S.H. HASSANKHAN
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STAATSBESLUIT van 10 maart 2007 ter uitvoering van
artikel67 van de Wet Telecommunicatievoorzieningen
(S.33.2004 no. 151) (BesIuit Frequentieplan).

NOTA VAN TOELICHTING
Conform artikel 67 van de Wet dienen regels ten aanzien van
het opstellen van het fiequentieplan, het frequentieregister en
het uitgeven van frequenties te worden vastgesteld.
Het beheer van het frequentiespectrum, welke conform artikel
3 onder g van de Wet aan de TAS is toebedeeld, dient met
grote zorgvuldigheid te geschieden, omdat de hoeveelheid
beschikbare frequenties voor de overdracht van signalen langs
elektromagnetische weg nu eenmaal beperkt is.
In de eerste plaats moet er een fiequentieplan zijn, waarin
wordt vastgelegd welke frequenties voor welke doeleinden
k u k e n worden gebruikt. Internationale afspraken zijn daarbij
toonaangevend. Binnen dit kader kunnenvoor Suriname nadere
afspraken worden gemaakt.
Bij de totstandkoming van het frequentieplan moeten alle
belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om hun
wensen naar voren te brengen. Deze zijn onder andere:
concessiehouders, ingevolge artikel 9 van de Wet; houders van
een radiozendvergunning ingevolge artikel 46 van de Wet;
houders van een ornroepvergunning ingevolge artikel58 van de
Wet; de Overheid als gebruiker van radio- zend en/of ontvang
apparatuur, fabrikanten, importeurs, leveranciers en gebmikers
van radio- zend- en/of ontvangapparatuur in de ruimste zin, dus
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met inbegrip van apparaten waarvoor geen vergunning is
vereist.
Een dergelijke consultatieronde moet officieel worden
aangekondigd en kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. De
TAS heeft de regie van dit alles in handen en stelt uiteindelijk
het frequentieplan vast.
Het is gewenst om de procedure van herziening van het
frequentieplan vaker te doen plaatsvinden. Een periode van 4
(vier) jaren ligt voor de hand, omdat deze periode overeenkomt
met de besluitvorming in de ITU. In bijzondere gevallen
kunnen tussentijdse wijzigingen aan de orde komen en kan ook
tot een veiling van specifieke fiequenties worden overgegaan.
Het feitelijke beheer van en toezicht op het frequentiespectrum
wordt. door de Wet eveneens bij de TAS gelegd. Aanvragen
voor toekenning van (een) fiequentie(s) moeten aan de TAS
worden gericht, waar er nagegaan wordt of de gevraagde
voorziening beschikbaar is. Voor het in gebruik nemen van de
toegewezen frequentie(s) wordt door de TAS aan de hand van
metingen nagegaan of er aan de gestelde technische eisen
wordt voldaan, een en ander conform hetgeen in artikel46 van
de Wet verleende vergunning is vastgelegd.
Voor zowel de behandeling van de aanvraag als de toekerning
van een fiequentie zal de TAS een eenrnalige vergoeding
innen. Daarnaast zal er jaarlijks voor het gebruik van het
frequentiespectrum en voor het bijhouden van het
frequentieregister een vergoeding aan de TAS betaald moeten
worden.
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Het frequentieregister, welke conform artikel 65 van de Wet
door de TAS wordt bijgehouden, geeft een gedetailleerd
overzicht van de reeds toegekende frequenties, de periode
waarvoor deze zijn toegekend en de nog beschikbare
frequenties. Dit register is openbaar, behoudens
uitzonderingen, met dien verstande dat slechts informatie
verkregen kan worden over de aard en de beschikbaarheid van
de frequenties.

Paramaribo, 10 maart 2007,

R R. VENETIAAN

