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AB 2002 no. 70

Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2a van de Telegraaf en telefoonverordening (AB 1996 no. GT 2)

Citeertitel: Landsbesluit kosten concessies mobiele telefoonnetwerken
Vindplaats : AB 2002 no. 70
Wijzigingen: Geen
=====================================================================
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt onder houder verstaan de houder van een
concessie voor een mobiel telefoonnetwerk.
Artikel 2
1. De houder is als het eenmalig bedrag, bedoeld in artikel 2a,
eerste jo. tweede lid, van de Telegraaf- en telefoonverordening (AB
1996 no. GT 2), aan het Land verschuldigd een bedrag van Afl.
7.200.000,-, welk bedrag bestaat uit de kosten van behandeling van de
aanvrage van de concessie en de economische waarde van een concessie voor een mobiel telefoonnetwerk.
2. De houder is jaarlijks als het periodiek bedrag, bedoeld in
artikel 2a, eerste jo. derde lid, van de Telegraaf- en telefoonverordening, aan het Land verschuldigd een bedrag van Afl. 98.000,- voor
iedere megahertz in elk van de frequentiebanden van 900 Mhz, 1800 Mhz
en 1900 Mhz die ingevolge de concessie aan hem is toegekend.
Artikel 3
1. De houder betaalt het in artikel 2, eerste lid, genoemde bedrag volledig uiterlijk negentig dagen na de datum van afgifte van de
concessie.
2. De houder betaalt het bedrag, bedoeld in artikel 2, tweede
lid, volledig uiterlijk dertig dagen na de datum van afgifte van de
concessie en telkens op diezelfde datum in de daaropvolgende jaren
waarvoor de concessie van kracht is.
Artikel 4
De betalingen, bedoeld in artikel 3, worden verricht ten bate van
een bankrekening van het Land ten behoeve van de Directie Telecommunicatiezaken.
Artikel 5
1.
die van
2.
mobiele

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na
zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
Het kan worden aangehaald als Landsbesluit kosten concessies
telefoonnetwerken.

